
1

Arbetslöshet bland utrikes 
födda
En studie ur ett kommunalt perspektiv

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper

Kandidatuppsats 15 hp | Nationalekonomi | Vårterminen 2015

Av: Saskia Bodin
Handledare: Stig Blomskog



Sammanfattning 

Arbetslöshet bland utrikes födda är en omdiskuterad och aktuell fråga i Sverige. Skillnaden i 

arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är betydande och en stor variation i arbetslöshet bland 

invandrare kan observeras mellan Sveriges kommuner. En hög arbetslöshet bland utrikes födda är 

samhällsekonomiskt kostsamt och påverkar Sveriges tillväxt på sikt. Detta är särskilt problematiskt 

med tanke på de demografiska utmaningar som väntar Sverige, då ett mindre antal personer ska 

försörja allt fler. För att möta dessa utmaningar krävs en effektiv integrationspolitik som fokuserar 

på orsakerna till arbetslösheten bland utrikes födda. Utifrån detta syftar studien till att undersöka om 

kommunala egenskaper påverkar arbetslösheten bland utrikes födda och om orsakerna till denna på 

så vis kan indikeras.

Dominerande teorier och tidigare studier inom ämnet presenteras, där orsaker till arbetslöshet bland 

utrikes födda söks i arbetskraftens utbud, arbetsmarknadens efterfrågan, matchning på 

arbetsmarknaden och förekomsten av diskriminering. 

Studien genomförs med hjälp av en linjär regressionsanalys. Data från Statistiska centralbyrån 

(SCB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används för att undersöka kommunala 

egenskapers påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda. 

Uppsatsens resultat visar en lägre arbetslöshet bland utrikes födda i de fall då en stor andel av  

befolkningen i kommunen kommer från nordiska länder. Därtill visar resultatet att arbetslösheten 

bland utrikes födda ökar mer än den generella arbetslösheten, vid en ökning av arbetslösheten i 

kommunen. Utbildningsnivån och kunskaper i svenska i kommunen visar ingen påverkan. Effekten 

av kommunens arbetsmarknadsstruktur och andelen utrikes födda från utomnordiska länder är 

utifrån studiens resultat svår att tyda och en mer omfattande studie är i dessa avseenden nödvändig.

Uppsatsens resultat är i linje med tidigare studier och indikerar att arbetslösheten är lägre bland 

utrikes födda från norden. Vidare visar de variabler som inkluderats för att mäta påverkan av utrikes 

föddas produktivitetsrelaterade egenskaper inget statistiskt samband med arbetslösheten bland 

utrikes födda. Resultaten är tvetydiga och brister i data leder till att säkra slutsatser inte kan dras. 

Således är en mer omfattande studie nödvändig för att finna orsakerna till arbetslöshet bland utrikes 

födda.  

Nyckelord: Arbetslöshet, Integration, Utrikes födda, Humankapital, Matchning, Diskriminering 



Abstract

Unemployment among immigrants is a debated subject in Sweden. The differences in 

unemployment between immigrants and natives is extensive and varies among the Swedish 

municipalities. 

High unemployment among immigrants is costly for society and affects the economic growth. This 

is especially problematic concerning the demographic challenges that Sweden faces, due to a 

growing elderly population and decreases in the number of births. Due to the challenges it is crucial 

that the integration policy is effective and therefore focuses on the factors that causes the 

unemployment among immigrants. 

The aim of the thesis is to examine whether characteristics of the municipalities can explain the 

unemployment among immigrants and in that way indicate the causes of it.  

Central theories and previous studies are examined, which are focusing on the supply-

characteristics of the workforce, labour market demand, mismatch on the labour market and 

discrimination.

The empirical investigation is conducted with a linear regression analysis using secondary data 

from Statistiska centralbyrån (SCB) and Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

The results show that unemployment is lower among immigrants from nordic countries. The 

increase of the unemployment among foreign born is greater compared to the general 

unemployment, when the total unemployment in the municipality increases. The educational level 

and knowledge in Swedish language shows no effect on the unemployment among immigrants. It is 

hard to interpret the effect of the number of non-nordic immigrants and the structure of the labour 

market in the municipality. A more profound study is therefore required. 

The results of the study indicates that the land of origin affect unemployment among immigrants. 

The variables that are included to measure the effect of human capital shows no statistically 

significant correlation with the unemployment among immigrants. The results are ambiguous and 

the inadequate data implies that no reliable conclusions could be made. More profound studies are 

therefore required to be able to find explanations for the unemployment among immigrants.

Keywords: Unemployment, Integration, Immigrants, Human capital, Mismatch, Discrimination
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1. Inledning

Arbetslösheten i Sverige är problematisk ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv då den leder till 

höga samhällsekonomiska kostnader i form av uteblivna skatteintäkter och förlorad produktivitet, 

vilket på sikt påverkar tillväxten. Arbetslöshet kan även resultera i att människor hamnar i 

utanförskap vilket även det föranleder stora kostnader för samhället. Problematiken förstärks 

ytterligare av att Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Förskjutningar i åldersstrukturen 

sker då befolkningen lever allt längre samtidigt som födelsetalet sjunker. Detta är problematiskt ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv då ett mindre antal personer ska försörja allt fler. Små kommuner 

med en hög utflyttning står inför extra stora utmaningar. I dessa kan befolkningsutvecklingen 

illustreras med en timglasformad befolkningspyramid, då en stor del av befolkningen är i skol- och 

pensionsålder och en liten andel utgörs av unga personer i förvärvsålder (Hojem, 2010). Prognoser 

pekar på att den arbetsföra befolkningen inte kommer att räcka till för att upprätthålla 

välfärdsnivåerna och servicen inom den offentliga sektorn. Denna negativa befolkningsutveckling 

riskerar att begränsa välfärden, avfolka kommuner och på sikt hota Sveriges tillväxt. 

En ökad invandring kan utgöra en del av lösningen för att täcka bristen på arbetskraft och åtgärda 

de obalanser som Sveriges generationsväxling för med sig (Lindh, 2008). Utifrån det resonemanget 

är det ytterst relevant att utrikes föddas potential tas tillvara, genom att de personer i arbetsför ålder 

som kommer till Sverige kommer i arbete (Hojem, 2010). Statistik visar dock att så inte sker.

Arbetslösheten bland utrikes födda är i genomsnitt högre jämfört med inrikes födda (Björklund et 

al., 2013 s. 334-337). I Figur 1.1 illustreras skillnaderna i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes 

födda de senaste 10 åren. År 2014 var den genomsnittliga arbetslösheten bland utrikes födda 16,3 

procent. Det kan jämföras med motsvarande siffra bland inrikes födda vilken uppmättes till 6,1 

procent. 
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Figur 1.1 Genomsnittlig arbetslöshet bland inrikes och utrikes födda i Sverige åren 2005-2014, 

procent

Källa: SCB

Arbetslösheten bland utrikes födda varierar därtill stort mellan olika kommuner. Figur 1.2 visar 

kommunala skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda år 2010. I Norsjö kommun var 

arbetslösheten bland utrikes födda 29,7 procent, vilket var den högsta siffran bland Sveriges 

kommuner. Det kan kontrasteras mot arbetslösheten för samma grupp i Strömstad, där andelen 

arbetslösa utrikes födda uppmättes till 4,4 procent.

Figur 1.2 Andelen öppet arbetslösa bland utrikes födda i Sveriges 290 kommuner år 2010

Källa: SCB
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1.1 Problemformulering och syfte

Som presenterats i inledningen kan en stor variation mellan Sveriges kommuner vad gäller 

arbetslöshet bland utrikes födda observeras. Detta leder tankarna till vad som förklarar exempelvis 

Strömstads relativa framgång och Norsjös utmaning. Och således om kommunala egenskaper kan 

förklara arbetslösheten bland utrikes födda och på så vis indikera hur integrationspolitiken bör 

utformas. Uppsatsen syftar därmed till att undersöka vilka, om några, kommunala karakteristika 

som påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. Teorier om orsaker till arbetslöshet och varför 

denna kan variera regionalt kommer att presenteras. Genom att definiera egenskaper som kan 

påverka utrikes föddas arbetsmarknadsintegration och utifrån dessa genomföra en regressionsanalys 

ämnar min studie att undersöka om det på kommunal nivå går att finna förklaringar till utrikes 

föddas arbetslöshet. 

1.2 Frågeställning

Hur kan kommunala karakteristika förklara arbetslöshet bland utrikes födda?

1.3 Metod

Ekonometrisk regressionsanalys kommer att användas för att undersöka vilka, om några, 

kommunala karakteristika som påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. Den beroende variabeln 

som kommer att undersökas är andelen arbetslösa bland utrikes födda i Sveriges 290 kommuner, år 

1997 och 2010. De oberoende variabler som inkluderats är: Allmän arbetslöshet, Andel utrikes 

födda från norden, Andel utrikes födda från övriga världen, Andel med eftergymnasial utbildning, 

Andel godkända i SFI, En dummyvariabel för storstadskommun och Andel egenföretagare. 

Datamaterialet utgörs av tvärsnittsdata för Sveriges samtliga 290 kommuner för år 1997 och 2010. 

Datamaterialet är sekundärdata och har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL).

1.4 Studiens omfång och begränsningar

Studien görs på kommunal nivå med data från år 1997 och 2010. Eftersom jag med studien vill 

undersöka arbetslöshet bland invandrare ur ett samtida perspektiv har en tidsperiod valts som ligger 

nära i tid. Det är 13 år mellan de valda åren vilket är en tillräckligt lång period för att förändringar 

på arbetsmarknaden och i ekonomin som kan tänkas påverka utfallet kan ha skett. Att resultaten 

mellan två år jämförs leder till en högre tillförlitlighet jämfört med om data från endast ett år 

använts.
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Studiens omfattning och tillgången till data orsakar vissa avgränsningar och brister som är värda att 

ha i åtanke vid tolkning av studiens resultat. 

På grund av studiens omfattning studeras endast kommuner i Sverige. Därtill kommer ingen 

skillnad att göras mellan män och kvinnor. Detta kan anses problematiskt då utrikes födda inte är en 

homogen grupp och skillnader inom gruppen, såsom kön, kan tänkas påverka 

arbetsmarknadsutfallet.

Att kommun- och inte individdata används resulterar i svårigheter att inkludera vissa variabler som 

kan tänkas påverka arbetslösheten bland utrikes födda. Endast två variabler har inkluderats för att 

mäta påverkan av utbudsegenskaper. Det är dock högst troligt att fler egenskaper, såsom vistelsetid, 

arbetslivserfarenhet och personliga egenskaper påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. Därtill 

bör nämnas att variabeln som mäter kommuninvånarnas utbildningsnivå avser hela befolkningen. 

Detta kan vara problematiskt då variabeln inte enbart mäter utrikes föddas utbildningsnivå, vilken i 

första hand kan tänkas vara den utbildning som påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. 

För att mäta arbetsmarknadsstrukturens påverkan hade det varit önskvärt att inkludera en variabel 

som mäter kommunernas dominerande näringsgrenar. Detta har dock inte varit möjligt på grund av 

begränsad tillgång till data. Avsaknaden av variabler gör det svårt att undersöka om utrikes föddas 

arbetslöshet orsakas av diskriminering och en mer omfattande studie än den jag genomfört är därför 

nödvändig för att slutsatser om diskriminering skall kunna dras. Då teorier om diskriminering utgör 

en betydande del inom ämnet har jag dock valt att inkludera diskrimineringsteorin och diskutera 

förekomsten av diskriminering i studien. Förekomsten av diskriminering kan utifrån denna studie 

därmed bara indikeras och inte fastställas. För att mer tillförlitliga slutsatser ska kunna dras är en 

mer omfattande studie med bättre tillgång till data nödvändig. Dessa brister och avsaknaden av 

variabler bör således tas i beaktande vid tolkning av studiens resultat. 

1.5 Studiens disposition

Studien inleds med en Bakgrund till uppsatsens ämne.

I efterföljande avsnitt presenteras Tidigare studier som undersökt arbetslöshet bland utrikes födda, 

som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. Studierna presenteras utifrån ett generellt 

och regionalt perspektiv. 

Därefter följer en Teoretisk diskussion, där de dominerande teorierna som förklarar arbetslöshet 

bland utrikes födda och varför denna varierar regionalt presenteras. Teorierna och tidigare studier 

ligger till grund för de variabler jag har valt att inkludera i regressionsmodellen.

Den Empiriska analysen presenteras sedan. I detta avsnitt beskrivs regressionsmodellen. En 

specifikation, motivation och förväntad påverkan av respektive variabel presenteras. Därefter 
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beskrivs det data som använts i regressionen och hur regressionen ska genomföras, detta med 

hänvisning till regressionsmodellens reliabilitet. 

I avsnittet Resultat presenteras regressionens resultat utifrån respektive oberoende variabels effekt 

på den beroende variabeln. Resultatet analyseras utifrån uppsatsens syfte och frågeställning och 

placeras i relation till teori och tidigare studier. Redogörelse över brister i data och 

regressionsmodellen görs löpande. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet och en 

diskussion om vilka slutsatser som kan dras.

Uppsatsen avslutas med en Avslutande Diskussion där uppsatsens slutsats placeras i en 

samhällsekonomisk kontext och konkluderas utifrån detta med förslag på framtida forskning.

I Referenslistan finns källor, som använts till den teoretiska och empiriska bakgrunden samt till 

den statistik som använts för genomförandet av regressionsanalysen.

I Appendix finns tabeller och figurer som illustrerar studiens resultat och som det refereras till i 

texten. 

2. Bakgrund

För att ge en bakgrund till studien presenteras nedan invandringens, arbetsmarknadens och den 

förda integrationspolitikens utveckling i Sverige. 

 

Sverige kan idag betraktas som ett invandringsland, då en stor andel av befolkningen är utrikes 

födda. Invandringen till Sverige har över tid ändrat sammansättning och kan delas upp i 3 

dominerande grupper: arbetskraftsinvandrare, invandrare från norden och EU som omfattas av den 

fria rörligheten på arbetsmarknaden samt flyktingar och anhöriginvandrare. Under 1950- och 60-

talen utgjordes den största delen av invandringen av arbetskraftsinvandring. Sysselsättningsnivån 

bland utrikes födda var då god och under vissa perioder var sysselsättningen till och med högre 

bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Detta kan förklaras av att många utrikes födda var 

direktrekryterade till svensk arbetsmarknad. Sedan 1970-talet har flyktingar och flyktinganhöriga 

dominerat invandringen till Sverige. Flyktingarnas ursprungsländer har varierat beroende på 

rådande konflikter i världen. På 70-talet kom de flesta flyktingarna från Latinamerika, Mellanöstern 

och Afrika, på 90-talet från forna Jugoslavien och från och med år 2001 kommer majoriteten från 

Asien. 

Arbetsmarknadsintegrationen bland utrikes födda har trendmässigt försämrats sedan oljekrisen på 

70-talet. Vid slutet av 80-talet var sysselsättningsgraden 17 procent lägre bland utrikes födda 

jämfört med inrikes födda. Detta är anmärkningsvärt eftersom efterfrågan på arbetskraft i Sverige 
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då var hög, i och med att ekonomin befann sig i en högkonjunktur. Sysselsättningsgraden 

försämrades ytterligare under 1990-talet när en lågkonjunktur drabbade Sverige. Läget 

stabiliserades dock något vid mitten av 90-talet, men en hög arbetslöshet bland utrikes födda har 

kvarstått sedan dess (Ekberg et al., 2002).

Sveriges arbetsmarknad har de senaste decennierna, likt andra industrialiserade länder, gått från att 

ha en stor industrisektor till att domineras av en service- och tjänstesektor. Kraven på utbildning och 

kunskaper i svenska hos arbetskraften har till följd av detta ökat. På grund av ett kulturellt avstånd 

är dessa kompetenser generellt mer begränsade initialt bland flyktinginvandrare jämfört med övriga 

utrikes födda. Efterfrågade kunskaper på arbetsmarknaden ökar dock bland utrikes födda med 

vistelsetiden i Sverige (Bevelander et al., 2007). En hög arbetslöshet bland utrikes födda kan utifrån 

detta förklaras av att den förändrade sammansättningen av invandringen sammanföll med en 

omstrukturering av arbetsmarknaden, vilket föranlett en mismatch mellan utbud och efterfrågan på 

arbetsmarknaden (Ekberg et al., 2010). Hög arbetslöshet bland utrikes födda, när hänsyn tagits till 

vistelsetid, kan dock observeras. 

Orsakerna bakom arbetslösheten bland utrikes födda är en politiskt omtvistad fråga och således har 

även lösningarna och den förda integrationspolitiken varierat. Arbetsförmedlingen var fram till 

mitten av 1980-talet ansvarig för nyanländas integration, därefter omfördelades ansvaret till 

Migrationsverket och kommunerna (Schröder, 2007). År 1985 infördes ”Hela Sverige-strategin” 

som genom utplacering av nyanlända flyktingar, syftade till att minska koncentrationen av utrikes 

födda i storstadsområdena. Att bo i invandrartäta, segregerade bostadsområden ansågs försvåra 

möjligheten för utrikes födda att förvärva landspecifik kunskap, såsom språkkunskaper. En hög 

andel utrikes födda ansågs därtill utgöra en ekonomisk och social börda för kommunerna. Strategin 

skulle på så vis öka de utrikes föddas kontakt med det svenska samhället och fördela kostnaderna 

mer jämnt mellan kommunerna. Fler kommuner än vad som ursprungligen var tänkt kom dock att 

innefattas av strategin eftersom antalet asylsökande ökade markant under 1980-talet. Det resulterade 

i att kommunernas tillgång till bostäder, istället för efterfrågan på arbetskraft, blev avgörande för 

var flyktingarna placerades. ”Hela Sverige-strategin” pågick fram till mitten av 90-talet (Edin et al., 

2000).

”Etableringsreformen” infördes år 2010, och i och med denna har Arbetsförmedlingen återigen det 

samordnade ansvaret för nyanlända och integrationen. Nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

ska genom reformen påskyndas och underlättas genom individuella etableringsplaner med 
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utgångspunkt i den nyanländes egenskaper och preferenser. Flyktingarna som är en del av 

programmet tilldelas en så kallad etableringslots, som genom sin branschspecifika kunskap och 

personliga nätverk ska bistå med hjälp och underlätta matchningsprocesserna (Schröder, 2007).

Arbetslöshet bland utrikes födda är en fråga som varit politiskt omdiskuterad i många år och är i 

och med de demografiska utmaningar som väntar Sverige en högst aktuell fråga ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Ett av de övergripande målen för svensk integrationspolitik har 

under lång tid varit att så snabbt som möjligt få in utrikes födda på arbetsmarknaden. Den förda 

integrationspolitikens ideologiska ansats har varierat över tid och således också vad som ansetts 

utgöra problemet och vem som bär ansvaret. Trots att fokus och prioriteringar skiftat har en 

betydande arbetslöshet bland utrikes födda kvarstått och den hittills förda integrationspolitiken kan 

därmed betraktas som ineffektiv och misslyckad (se exempelvis Örstadius, 2015(1) och (2)). För att 

integrationspolitiken ska vara effektiv krävs att insatserna riktas mot de huvudsakliga orsakerna till 

att arbetslösheten är hög bland invandrare. Således är det av stor relevans att kartlägga orsakerna till 

detta. Då tidigare reformer i det närmaste varit verkningslösa tycks andra utgångspunkter för 

integrationspolitiken än de som hittills prövats vara nödvändiga. 

3. Tidigare studier

Forskningen om utrikes föddas arbetsmarknadsintegration i Sverige är omfattande. Nedan följer en 

presentation av tidigare studier som är relevanta för uppsatsen. Med tanke på uppsatsens omfattning 

och syfte har jag valt att endast inkludera studier som undersöker utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden i Sverige. För att ge en bred förståelse har både kvantitativa och kvalitativa studier 

inkluderats. Studierna undersöker egenskaper relaterade till arbetskraftens utbud och 

arbetsmarknadens efterfrågan och har delats upp utifrån ett generellt och regionalt perspektiv.

3.1 Tidigare studier utifrån ett generellt perspektiv

Arbetslöshetstalen och sysselsättningen varierar kraftigt bland utrikes födda beroende på 

ursprungsland och vistelsetid (Schröder 2007). Studier av Scott (1999) och Ekberg et al. (2002) 

visar att arbetslöshet bland utrikes födda ökat sedan invandringen ändrat sammansättning till att 

domineras av flyktingar från utomeuropeiska länder. Flyktinginvandrare anses ha en lägre 

utbildningsnivå generellt och uppvisa större kulturella skillnader jämfört med utrikes födda från 

Norden och Europa. Detta försvårar enligt studierna arbetsmarknadsintegrationen.

Andra studier visar dock att den genomsnittliga utbildningsnivån bland utrikes födda inte är låg  

(Arai et al., 1999). Detta förstärks av forskning som visar att utrikes födda med akademisk 

7



utbildning i högre grad är arbetslösa och har lågkvalificerade jobb, jämfört med inrikes födda med 

likvärdig utbildning (Schröder 2007).

En förklaring till detta kan vara att utländska meriter inte direkt kan transfereras vid byte av 

nationell arbetsmarknad och att det tar tid att förvärva det humankapital som efterfrågas på 

arbetsmarknaden i invandringslandet. Det är därför väntat att arbetslösheten bland nyanlända 

invandrare initialt är hög. Arbetslösheten bland utrikes födda kan på så vis tänkas minska med 

vistelsetiden (Arai et al., 1999). Studier visar dock att en hög arbetslöshet inte enbart kan observeras 

bland personer som nyligen invandrat till Sverige, utan även bland utrikes födda som levt i Sverige 

under en lång tid. 25 år efter invandringstillfället har utrikes födda fortfarande inte nått upp till den 

genomsnittliga sysselsättningsnivån för inrikes födda (Nekby, 2003). Därtill skiljer sig 

arbetsmarknadsintegrationen bland utrikes födda beroende på ursprungsland. Arbetslösheten bland 

högutbildade personer från Norden och Europa är låg och skiljer sig inte nämnvärt jämfört med 

inrikes födda, medan en förhållandevis hög arbetslöshet kan observeras för de som är födda i Asien 

och Afrika (Schröder, 2007).

I studier av Schröder et al. (1998) och Behtoui (2006) undersöks arbetslöshetsrisken bland andra 

generationens invandrare. Individerna som ingår i studien är uppväxta i Sverige och skiljer sig 

således inte åt språkligt eller kulturellt från individer med inrikes födda föräldrar. Information om 

individernas utbildningsnivå och föräldrarnas socioekonomiska ställning har inkluderats i studien. 

Resultaten visar att andra generationens invandrare löper en betydligt högre risk för att bli 

arbetslösa jämfört med individer med inrikes födda föräldrar. Skillnaderna kan inte förklaras av 

bristande språkkunskaper, då studierna kontrollerar för betyg i svenska. Individerna har därtill 

genomgått hela sin utbildning i Sverige och problem med internationell överförbarhet av meriter är 

således inte aktuella.

I Långtidsutredningen från 1999 fastslås att ett annorlunda sökbeteende bland utrikes födda inte kan 

förklara en högre arbetslöshet. En enkätundersökning av individers inställning till arbete visar att 

utrikes födda söker jobb minst lika aktivt som inrikes födda och genom samma kanaler (Arai et al., 

1999). 

 

Studier som undersöker egenskaper som rör efterfrågan på arbetskraft fokuserar ofta på svårigheter 

för arbetsgivare att bedöma utrikes föddas meriter. Brist på information om den arbetssökandes 

kompetens anses riskera att leda till statistisk diskriminering (Arai et al., 1999).  Att en omfattande 

etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är en möjlig förklaring till arbetslösheten bland utrikes 

födda fastslås i flera studier (se bland annat Carlsson et al., 2008, Bursell, 2007 Arai et al., 2004 le 
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Grand et al., 2002). Arbetslöshet som inte kan förklaras med skillnader i observerbara egenskaper 

eller av traditionella marknadsmekanismer tolkas som ett resultat av diskriminering. Det är dock 

svårt att med data konstatera förekomsten av diskriminering då det är möjligt att arbetslösheten 

beror på icke-observerbara egenskaper som inte går att kvantifiera. Därför kombineras 

ekonometriska metoder ofta med experimentliknande studier (Petersson, 2013). 

Med hjälp av korrespondenstest har skillnaden i sannolikhet att bli kallad till anställningsintervju 

mellan inrikes och utrikes födda undersökts av Carlsson et al. (2006). För att undersöka betydelsen 

av etniskt ursprung har författarna utformat fiktiva ansökningar där den arbetssökande tilldelats ett 

svensk- eller arabiskklingande namn. I övrigt är angivna kvalifikationer likvärdiga och namnet är 

det enda som skiljer ansökningarna åt. Förekomsten av etnisk diskriminering kvantifieras sedan 

genom att antalet ”call-backs” jämförs. Studiens resultat visar tydligt att individer med ett 

arabiskklingande namn diskrimineras (Carlsson et al., 2006). 

Förekomsten av diskriminering exemplifieras även i en studie genomförd av Åslund et al. (2007) 

där effekten av anonyma ansökningar undersökts1. Studien visar att när ”vanliga” ansökningar 

skickas till arbetsgivare blir inrikes födda kallade till anställningsintervju i högre grad jämfört med 

utrikes födda. När anonyma ansökningar istället används kan skillnader mellan inrikes och utrikes 

födda inte längre observeras. Skillnader kan dock återigen observeras efter anställningsintervjun då 

fler inrikes födda än utrikes födda blir erbjudna ett jobb. Författarna menar att resultatet indikerar 

förekomst av etnisk diskriminering, eftersom skillnader mellan inrikes och utrikes födda tycks 

uppstå då den arbetssökandes etnicitet blir synlig för arbetsgivaren (Åslund et. al. 2007).

För att isolera påverkan av icke produktivitetsrelaterade egenskaper som kan kopplas till etnicitet 

har Rooth (2002) undersökt utrikes födda barn som adopterats av svenska föräldrar. Estimat från 

denna studie visar att adopterade som har ett icke-europeiskt utseende löper en betydligt högre risk 

att bli arbetslösa jämfört med adopterade med ett europeiskt utseende. Att diskriminering är 

förklaringen till skillnaderna kan enligt studien inte uteslutas. 

Arai et al. (2004) har studerat arbetslöshetsrisken bland inrikes och utrikes födda vid 

konjunktursvängningar. Studien finner att risken för att bli arbetslös är dubbelt så stor bland icke-

europeiska utrikes födda jämfört med korresponderande risk bland inrikes födda, efter kontroller för 

andra egenskaper. Trots att lagen om anställningsskydd (LAS) innefattar en högre säkerhet vid en 

högre ålder kan studien visa stora skillnader i arbetslöshetsrisk beroende på ursprungsland. Studiens 

resultat tyder på att arbetsgivare och facket avviker från turordningsreglerna som fastslås i LAS till 

1  Anonyma ansökningar innebär att egenskaper som inte är relaterade till produktiviteten, såsom kön, ålder och 
etnicitet utesluts från ansökningarna. Uppgifter som indirekt kan signalera dessa egenskaper, exempelvis var 
utbildningen är genomförd, tas också bort. 
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inrikes föddas fördel. Författarna menar att det är högst troligt att diskriminering är en del av 

orsaken till en högre arbetslöshet bland utrikes födda. 

Omedveten diskriminering, så kallad implicit diskriminering har påvisats i studier där IAT-tester2 

(implicit association test) har kombinerats med experimentliknande studier. Dessa studier visar att 

arbetsgivares beslut om anställning i högre grad stämmer överens med deras implicita, kanske 

omedvetna, preferenser än de preferenser de explicit uttrycker. I en studie av Roth (2010) visar IAT-

tester att arbetsgivare associerar personer med arabiskklingande namn med attribut som 

ineffektivitet och lägre kompetens. Dessa negativa, stereotypa uppfattningar korrelerar därtill 

negativt med chansen att bli kallad till anställningsintervju. Således visar studien att arbetsgivares 

implicita preferenser riskerar att leda till diskriminering på arbetsmarknaden vilket i sin tur påverkar 

utrikes föddas arbetsmarknadsutfall negativt (Petersson, 2013).

3.2 Tidigare studier utifrån ett regionalt perspektiv

Arbetslösheten bland utrikes födda var förhållandevis låg och de regionala skillnaderna små fram 

till slutet av 1970-talet. ”Hela Sverige- strategin” anses vara en bidragande faktor till att 

arbetsmarknadsläget för invandrare därefter försämrats (Ekberg et al., 2010, s. 45-46). Effekterna av 

”Hela Sverige-strategin” har studerats av Edin et al. (2000) vilka funnit att stora skillnader i 

arbetslöshet och inkomst kan observeras beroende på vilken kommun de nyanlända invandrarna 

hänvisades till. Studien visar att arbetsmarknadsläget i kommunen var det som hade störst betydelse 

för utrikes föddas arbetsmarknadsutfall. Vidare tycks en hög andel utrikes födda i kommunen 

generera en positiv effekt på sysselsättningen bland utrikes födda, speciellt om många av de utrikes 

födda kommer från samma ursprungsland (Edin et al., 2000). 

Betydelsen av den lokala arbetsmarknaden och arbetsmarknadsstrukturen exemplifieras även i en 

studie av bosnier som fick uppehållstillstånd i Sverige år 1993 - 1994. Studien visar en betydande 

kommunal variation i sysselsättning, exempelvis var andelen förvärvsarbetande bosnier i Malmö 32 

procent medan motsvarande siffra uppmättes till 86 procent i Gnosjö.

Gnosjö kommun är en del av det så kallade småföretagardistriktet, där utrikes födda generellt 

uppvisade en hög sysselsättningsgrad. Bland bosnier var sysselsättningsgraden i 

småföretagardistriktet till och med högre än genomsnittet för rikets inrikes födda.

Nämnvärt är att småföretagardistriktet tog emot flest bosnier i förhållande till folkmängden.

Möjliga förklaringar till det goda arbetsmarknadsutfallet i småföretagardistriktet var en generellt 

2 IAT-test är ett mätinstrument med ursprung i Sociologin som mäter en persons automatiska associationer.
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hög efterfrågan på arbetskraft i regionen, men också den lokala näringslivsstrukturen som består av 

en småskalig tillverkningsindustri. Många av bosnierna hade en lämplig utbildning för sådant arbete 

och arbetet var inte lika beroende av "Sverige-specifik" kunskap som yrken som dominerade 

arbetsmarknaden i Stockholm, där kunskapsinnehållet var större. Därtill visar studien, med 

hänvisning till Johannisson et al. (1984), att sociala nätverk är viktiga då de första bosnierna i 

kommunen fungerade som dörröppnare på arbetsmarknaden för sina landsmän. En god kontakt 

mellan näringslivet och arbetsmarknaden framhålls även det i studien som en viktig komponent i 

den lyckade arbetsmarknadsintegrationen (Ekberg et al., 2000).

Sammanfattningsvis visar flera tidigare studier att skillnader i egenskaper som är kopplade till 

arbetskraftsutbudet inte kan förklara den bestående arbetslösheten bland utrikes födda. Detta då en 

hög arbetslöshet kan observeras trots förvärv av humankapital och efter lång vistelsetid i Sverige. 

Studier som undersökt efterfrågan på arbetskraft visar därtill att medveten eller omedveten 

diskriminering inte kan uteslutas som en möjlig förklaring. En stor variation kan observeras mellan 

kommuner. Detta kan enligt tidigare studier förklaras av det lokala arbetsmarknadsläget, tillgång till 

sociala nätverk och arbetsmarknadsstrukturen i kommunerna. 

Forskning med utgångspunkt i ett svenskt kommunalt perspektiv är begränsad och en stor del av 

tidigare studier utgår från individdata. Då tidigare forskning visar att den bestående arbetslösheten 

bland utrikes födda inte kan förklaras med individrelaterade egenskaper är det eftersträvansvärt att 

forskningen även antar andra perspektiv. Min studie bidrar till den hittills begränsade forskningen 

som genomförts på kommunal nivå. Vidare utgår uppsatsen från data som ligger nära i tid och på så 

vis bidrar studien med ett mer samtida perspektiv jämfört med tidigare studier.   

4. Teoretisk diskussion

För att diskutera vad som påverkar utrikes föddas chanser till arbete är det väsentligt att precisera 

den teoretiska bild av arbetsmarknaden som föreligger. Nedan presenteras teoretiska förklaringar till 

arbetslöshet bland utrikes födda. Ett regionalt angreppssätt presenteras därtill löpande.

4.1 Teoretiska förklaringar relaterade till arbetskraftens utbud

4.1.1 Humankapitalteori: Skillnader i produktivitet

Enligt nationalekonomins idealmodell över arbetsmarknadens funktionssätt har alla individer, givet 

den produktiva kapaciteten, likvärdiga möjligheter att få ett jobb då perfekt konkurrens råder.  

Arbetslöshet förklaras därmed av skillnader i individernas produktivitet. 
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Humankapital är egenskaper som påverkar individens produktivitet som exempelvis utbildning, 

språkkunskaper och kompetenser. Dessa egenskaper kan inte överföras perfekt vid byte av nationell 

arbetsmarknad eftersom det humankapital som efterfrågas på arbetsmarknaden är landspecifikt och 

alltså skiljer sig åt mellan olika länder. Således sker en temporär förlust av humankapital vid 

invandring (Björklund et al., 2013, s.305). Det tar tid att förvärva det landspecifika humankapital 

som efterfrågas på arbetsmarknaden och det är därför väntat att arbetslösheten är hög bland 

nyanlända invandrare. Då nyanlända räknas till gruppen utrikes födda kommer arbetslösheten för 

denna grupp, enligt humankapitalteorin, därför att vara hög (Arai et al., 1999). Med vistelsetiden 

ökar utrikes föddas humankapital och landspecifika kunskaper, således minskar utrikes föddas 

arbetslöshet med tiden (le Grand, 2002). Utifrån Borjas (1985, refererad i Nekby, 2002) teori skiljer 

sig humankapitalets "kvalitet" åt mellan olika grupper. Ju längre det geografiska avståndet är mellan 

den utrikes föddes ursprungs- och invandringsland, desto större anses skillnaderna i kultur och 

tidigare förvärvat humankapital vara i förhållande till invandringslandets. Beroende på 

ursprungsland tar det således olika lång tid för utrikes födda att förvärva det humankapital som 

efterfrågas (Björklund et al., 2013, s.305). 

Då koncentrationen av olika etniska grupper varierar mellan olika kommuner kan regionala 

skillnader i arbetslöshetsnivå bland utrikes födda uppstå. Är en hög andel av de utrikes födda i 

kommunen från ett utomeuropeiskt land kan arbetslösheten tänkas vara högre där, jämfört med en 

kommun där majoriteten av de utrikes födda kommer från Norden. Detta eftersom att utrikes födda 

från Norden anses ha ett kortare kulturellt avstånd och därför snabbare kan förvärva Sverige-

specifikt humankapital. Påverkan av en hög koncentration av utrikes födda i en kommun på utrikes 

föddas arbetsmarknadsutfall är tvetydig. Interaktionen med etniska svenskar är begränsad i etniskt 

segregerade bostadsområden3, vilket kan tänkas försvåra möjligheterna för utrikes födda som är 

bosatta där att förvärva Sverige-specifik kunskap. Utifrån detta kan förekomsten av etniskt 

segregerade bostadsområden tänkas resultera i en högre arbetslöshet bland utrikes födda i 

kommunen.

En alternativ hypotes är att en hög andel utrikes födda istället underlättar 

arbetsmarknadsintegrationen bland utrikes födda. Detta genom att personliga nätverk lättare bildas, 

vilka ökar informationsspridningen och kan fungera som informella vägar in på arbetsmarknaden. 

Utrikes födda som redan befinner sig på arbetsmarknaden kan bidra med kontakter och information 

om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar samt utgöra goda förebilder för utrikes födda som 

3 Med etniskt segregerade bostadsområden avses i detta fall bostadsområden där koncentrationen av utrikes födda är 
hög. 
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ännu inte integrerats på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända flyktingar. En hög andel utrikes 

födda i kommunen kan på så vis anses ha en positiv inverkan på arbetsmarknadsutfallet (Edin et al., 

2003). 

4.1.2 Sökbeteende

Utrikes födda har begränsad information om hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, exempelvis 

hur ansökningar ska utformas eller var vakanser annonseras. Vidare kan den begränsade 

informationen exempelvis medföra att utrikes födda har en lägre reservationslön än inrikes födda. 

Arbetsgivare kan tolka en lägre reservationslön som en signal på lägre produktivitet, vilket minskar 

chanserna till anställning. Utifrån detta skulle arbetslösheten bland invandrare kunna förklaras av att 

utrikes födda söker jobb på ett annat sätt än inrikes födda (Arai et al., 1999). Utifrån jämviktsteorin, 

som grundades av Adam Smith, kan regionala skillnader i sökbeteende uppstå då arbetskraftens 

mobilitet är begränsad. Fördelaktiga omständigheter i en kommun, exempelvis god tillgång till 

bostäder eller ett högt genomsnittligt löneläge, kan kompensera för en dålig arbetsmarknad. Detta 

kan resultera i inlåsningseffekter, då arbetslösa i kommunen inte söker jobb aktivt eller i andra 

kommuner där arbetsmarknaden är bättre (Skedinger, 1991). Inlåsningseffekter kan tänkas drabba 

nyanlända invandrare i högre grad än inrikes födda, då dessa ofta har en begränsad möjlighet att 

välja var de ska bosätta sig. 

Hög allmän arbetslöshet och socioekonomiskt utanförskap i kommunen kan därtill orsaka regionala 

skillnader i sökbeteende. Detta då tillgången till arbetsmarknadseffektiva nätverk i en sådan 

kommun kan tänkas vara begränsad. Därtill riskeras att en kultur där arbetslöshet inte är något 

socialt stigmatiserat uppstår, vilket kan ha en negativ påverkan på arbetslösas sökintensitet (Edin et 

al., 2003). Det bör dock understrykas att en hög allmän arbetslöshet kan påverka sökbeteendet både 

bland inrikes och utrikes födda och kan således inte förklara en kommunal variation i sökbeteende 

bland utrikes födda specifikt.

4.2 Teoretiska förklaringar relaterade till efterfrågan på arbetskraft

I detta avsnitt presenteras teorier om egenskaper relaterade till efterfrågan på arbetskraft som leder 

till att individer systematiskt har olika chanser till arbete. 

4.2.1 Diskriminering

Ekonomiska definitionen av diskriminering innebär att ett anställningsbeslut inte enbart grundas på 

egenskaper som kan relateras till individens produktivitet. Preferensbaserad och statistisk 
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diskriminering är de dominerande diskrimineringsteorierna.  

Preferensbaserad diskriminering förekommer när ett anställningsbeslut avgörs av arbetsgivarens 

preferens för en viss grupp och på så vis av egenskaper som inte påverkar individens produktivitet. 

Becker (1957, refererad i Sjögren et al., 2007) visade att det på en marknad där fri konkurrens råder 

blir kostsamt och ineffektivt för företag att utifrån preferenser diskriminera vissa grupper. Detta 

eftersom arbetsgivare som inte diskriminerar kan konkurrera ut företag som gör det genom att 

anställa, i detta fall, utrikes födda till en lägre lönekostnad. På sikt kan preferensbaserad 

diskriminering på så vis inte bestå. Det är dock inte lika lätt för företag att etablera sig på alla 

marknader, således riskerar inte diskriminerande företag att alltid konkurreras ut och 

preferensbaserad diskriminering kan fortgå, även om det innebär en lägre vinstmarginal för 

företaget. Preferensbaserad diskriminering innebär därtill inte alltid högre kostnader för ett företag. 

Detta då övriga anställdas eller kunders preferenser kan vara det som ligger till grund för 

arbetsgivarens diskriminering. Om det finns en risk för uppsägningar bland anställda eller att antalet 

kunder minskar kan det bli kostsamt för arbetsgivaren att anställa en individ med egenskaper som 

inte föredras av kunder eller övriga anställda. En etniskt segregerad arbetsmarknad, exempelvis 

utifrån graden av kundkontakt, kan på så vis bli resultatet av preferensbaserad diskriminering. 

Därtill kan diskrimineringen försvåra utrikes föddas chanser att få ett arbete och utgör på så vis en 

möjlig förklaring till att arbetslösheten är hög bland utrikes födda (Sjögren et al., 2007).

Förekomsten av preferensbaserad diskriminering kan tänkas vara högre i mindre kommuner där 

marknaden är mindre och företagen inte utsätts för lika hård konkurrens. På så vis kan 

arbetslöshetsnivån bland invandrare variera mellan olika kommuner (Björklund et al., 2013, s. 148-

150).

Teorin om statistisk diskriminering har sin grund i att arbetsgivarna har bristande information om 

den arbetssökandes produktivitet, vilket leder till att det inte är möjligt att identifiera den bäst 

lämpade kandidaten på basis av meriter. Därmed finns det en risk för att egenskaper som är lätta och 

kostnadsfria att observera, såsom etnicitet, kön eller ålder, används som indikatorer på individens 

produktivitet. Ett anställningsbeslut baseras på så vis på gruppens och inte individens, 

genomsnittliga produktivitet (Arai et al., 1999). En konsekvens av detta blir att den grupp som i 

genomsnitt uppvisar högst produktivitet blir överrepresenterad bland dem som befordras och 

därmed uppstår skillnader i arbetslöshet mellan grupper.

Statistisk diskriminering av utrikes födda riskerar att förekomma om arbetsgivaren uppfattar att det 
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är svårare, dyrare eller mer tidskrävande att fastställa produktiviteten hos dessa. Då produktiviteten 

bland inrikes födda lättare anses kunna bedömas, innebär en anställning av en individ från gruppen 

utrikes födda en högre risk för företagen. Är arbetsgivaren riskaversiv kommer kostnaderna för att 

anställa en person med utländskt ursprung överstiga vinsterna. Informationsbristen leder på så vis 

till att utrikes födda inte bedöms efter sina individuella meriter utan efter mer eller mindre 

välgrundade uppfattningar om den genomsnittliga produktiviteten bland utrikes födda. På så vis kan 

arbetsgivaren anse att det är rationellt att anställa en inrikes född istället för en utrikes född trots att 

gruppernas kvalifikationer är desamma. 

På lång sikt kan statistisk diskriminering få omfattande konsekvenser. Om arbetsgivaren grundar ett 

anställningsbeslut på felaktiga uppfattningar om en grupps produktivitet, kan ursprungliga 

obetydliga skillnader i gruppegenskaper förstärkas på lång sikt. Utrikes födda kan, på grund av 

statistisk diskriminering, tänkas tvingas ta ett mindre kvalificerat jobb för att överhuvudtaget få ett 

arbete, medan inrikes födda kvalificerar sig för ett bättre jobb. Grupperna får således olika 

arbetslivserfarenheter och på så vis leder det som börjat som subtil statistisk diskriminering till 

verkliga skillnader i gruppers kompetenser och produktivitet. Detta skapar på sikt skillnader i 

inkomst och välfärd mellan grupper (Arai et al., 1999).

I större städer har företagen längre erfarenhet av att validera utrikes föddas meriter, därtill anses 

samhället vara mer tolerant för skillnader och mångfald än i mindre städer. På så vis kan 

förekomsten av statistisk diskriminering och arbetslöshet bland utrikes födda tänkas vara lägre i 

storstäder (Hedberg et al., 2012). 

4.3 När utbud möter efterfrågan – matchning 

Matchning handlar om hur effektivt utbud och efterfrågan möts på arbetsmarknaden. Det finns två 

dominerande angreppssätt inom matchningsteorin, det ena fokuserar på hur effektiv matchningen är 

och det andra på hur arbetskraftens kompetens överensstämmer med den kompetens som efterfrågas 

på arbetsmarknaden. Matchningen på arbetsmarknaden kan illustreras med Beveridgekurvan, vilken 

visar ett samband mellan vakanser och arbetslöshet. 
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Figur 4.1 Beveridgekurvan

Beveridgekurvans läge utgör ett mått på matchningseffektiviteten. Om kurvan befinner sig nära 

origo är matchningen effektiv och arbetsgivarnas krav på de arbetssökande kan därmed anses vara 

uppfyllda. Ett skifte av kurvan reflekterar förändringar i matchningseffektiviteten. En försämrad 

matchningseffektivitet kan exempelvis föranledas av en ökning av vakanser och arbetslöshet 

samtidigt, vilket får Beveridgekurvan att skifta utåt. Detta kan orsakas av att det tar tid och är 

kostsamt för arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra. Ett skifte av Beveridgekurvan kan 

även ske på grund av exogena förändringar exempelvis strukturella omvandlingar av 

arbetsmarknaden, minskad sökintensitet bland arbetslösa eller demografiska förändringar såsom 

ökad flyktinginvandring (Björklund et al. 2013, s. 305-307).

4.3.1 Informationsbrist

En individs sociala nätverk kan ha stor betydelse för chanserna att få ett jobb. Information om 

lediga jobb sprids inom nätverk, som på så vis kan utgöra en informell väg in på arbetsmarknaden 

och fungera som ett alternativ till Arbetsförmedlingen. För arbetsgivarna fungerar nätverken som ett 

effektivt, billigt och tillförlitligt sökverktyg för att finna rätt kandidat. Många utrikes födda saknar 

arbetsmarknadsnätverk och har liten kontakt med individer som kan förmedla information om 

lediga jobb, därmed missar utrikes födda potentiella jobbchanser (Sjögren et al., 2007). 

Utrikes födda, speciellt nyanlända, har därtill generellt en begränsad kunskap om hur 

arbetsmarknaden fungerar, hur ansökningar bör utformas och var vakanser annonseras. 

På grund av detta kan det vara svårare för arbetsgivare och utrikes födda som är arbetslösa att finna 
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varandra, vilket resulterar i att matchningseffektiviteten blir sämre på invandrares arbetsmarknad än 

på majoritetsbefolkningens.

4.3.2 Utbildnings- och kompetensmatchning

Friktioner på arbetsmarknaden kan också orsakas av heterogenitet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, det vill säga att den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden inte matchar den 

kompetens som arbetskraften har. Problem med att tillsätta vakanser kan på så vis uppstå, då 

arbetsgivaren inte hittar arbetskraft som har de kvalifikationer som efterfrågas. Sveriges 

arbetsmarknad har genomgått en förändring och invandringen har ändrat sammansättning, vilket har 

lett till att både den kompetens som efterfrågas och utrikes föddas kompetens förändrats. 

Arbetsmarknaden efterfrågar en arbetskraft med ett högre humankapital samtidigt som andelen 

invandrare med ett lägre humankapital har ökat. Då dessa förändringar sammanfallit har det 

inneburit en mismatch mellan efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden och den kompetens som 

en stor andel utrikes födda har. På så vis har friktioner uppstått på utrikes föddas arbetsmarknad 

vilket kan förklara en hög arbetslöshet bland utrikes födda (Karlsson et al., 2012).

Därtill kan det vara svårt och kostsamt för arbetsgivarna att validera kompetens som förvärvats 

utomlands. Detta leder till att arbetsgivarna inte hittar utrikes födda med rätt kompetens även om 

det finns utrikes födda som har de meriter som efterfrågas. 

4.3.3 Geografisk felmatchning

Kommuner har olika förutsättningar för en effektiv matchning. De kommunala 

matchningsförhållandena kan illustreras med regionala Beveridgekurvor, vilka om de ligger långt 

ifrån varandra indikerar stora regionala skillnader i arbetslöshet (Zenou et al., 2006).
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Figur 4.2 Regionala Beveridgekurvor 

Utrikes föddas tillgång till arbetsmarknadsnätverk kan påverkas av koncentrationen av utrikes födda 

i kommunen. Då andelen utrikes födda varierar mellan olika kommuner kan 

matchningseffektiviteten på så vis skilja sig åt. Om en hög eller låg andel utrikes födda är att 

föredra ur detta perspektiv är, som tidigare nämnt, dock teoretiskt omstritt. 

Hur väl utrikes föddas kompetens överensstämmer med den kompetens som efterfrågas på 

arbetsmarknaden skiljer sig åt mellan kommuner. Detta eftersom att arbetsmarknadsstrukturen och 

utrikes föddas kompetens varierar regionalt. Kommunens storlek och dominerande näringsgrenar 

samt den kommunala ekonomins konjunkturkänslighet och position i världsekonomin påverkar 

vilka krav som ställs på arbetskraften (Skedinger, 1991). Utrikes föddas kompetens kan uppvisa 

regionala variationer beroende på invandringens sammansättning i kommunen. Om en hög andel av 

de utrikes födda exempelvis är nyanlända flyktingar med liten tillgång till humankapital i en 

kommun där arbetsmarknadsstrukturen fordrar en mer kvalificerad arbetskraft, uppstår en 

mismatch. Detta då det kommer att vara svårt för arbetsgivare att hitta utrikes födda med rätt 

kompetens. Utrikes födda anses exempelvis kunna integreras lättare på arbetsmarknaden i storstäder 

där näringsgrenarna är mer varierade. Toleransen för mångfald anses därtill vara högre i storstäder 

vilket leder till att diskrimineringen inte är lika omfattande. I många mindre kommuner har 

industrier lagts ned på grund av förändringar i ekonomin. Då en stor andel utrikes födda historiskt 

sett varit anställda inom industrin kan detta tänkas påverka arbetsmarknadsintegrationen bland 

utrikes födda i sådana kommuner. Utrikes födda som nyligen kommit till Sverige har ofta 
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begränsade möjligheter att bestämma var de ska bosätta sig och har således svårare att söka jobb där 

deras kompetens efterfrågas (Sjögren et al., 2007).

Sammanfattningsvis innebär den renodlade konkurrensmodellen att individens chans till arbete 

bestäms av individens produktivitet. Arbetslösheten bland utrikes födda kan på så vis förklaras av 

att invandrare har begränsad information samt av de matchningsproblem som föranletts av en 

arbetsmarknad med ökade krav på humankapital i kombination med en ökad andel invandrare med 

lägre humankapital. I motsats till detta grundar sig diskrimineringsteorin i att individens 

produktivitetsrelaterade egenskaper inte kan förklara bestående arbetslöshet bland utrikes födda. 

Orsakerna anses istället utgöras av egenskaper relaterade till arbetsmarknaden. Regionala 

mismatchningar förklaras enligt teorierna av att invandringens sammansättning, 

arbetsmarknadsstrukturen och diskriminering varierar mellan kommunerna. 

Vad en effektiv lösning innebär avgörs på så vis av vilket teoretiskt angreppssätt som dominerar och 

därmed av vad som anses utgöra problemet: utrikes födda eller arbetsmarknaden.

5. Empirisk analys

I detta avsnitt presenteras uppsatsens regressionsmodell samt en beskrivning och motivering av de 

variabler som inkluderats. 

5.1 Regressionsmodell

Jag har valt att genom en multipel linjär regressionsanalys undersöka sambandet mellan den 

beroende och de oberoende variablerna. Detta innebär att effekten av respektive oberoende variabel 

på den beroende variabeln kommer att undersökas, under kontroll för övriga kontrollvariabler. 

I studien används data från 1997 och 2010, för Sveriges samtliga 290 kommuner. Regressionen har 

delats upp i 4 modeller, där antalet oberoende variabler stegvis inkluderats. Detta för undersöka hur 

effekten av de oberoende variablerna förändras när ytterligare variabler läggs till. I modell 1 visas 

det bivariata sambandet mellan den allmänna arbetslösheten i kommunen och den beroende 

variabeln. I modell 2-3 har variabler som mäter egenskaper kopplade till arbetskraftens utbud lagts 

till. I modell 4 är samtliga oberoende variabler inkluderade och variabler som relaterar till 

arbetsmarknadens egenskaper har adderats. 
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AUFi= α + β1AAi  +  β2UNi  + β3UOVi  + β4EGYMi  + β5SFIi  + β6STORSi  + β7FORi  + ε

Förklaring av variablerna 

AUFi =  Arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen, uttryckt i procent

α = Intercept

β1 = Korrelationskoefficient 

AAi  = Allmän arbetslöshet i kommunen, uttryckt i procent

UNi = Andelen utrikes födda från norden i kommunen, uttryckt i procent

UOVi = Andelen utrikes födda från övriga världen i kommunen, uttryckt i procent  

EGYMi = Andelen av kommunens befolkning med eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer. 

Uttryckt i procent

SFIi = Andelen godkända i Svenska för invandrare (SFI) i kommunen, uttryckt i procent

STORSi = Dummyvariabel för storstadskommun

FORi = Andelen egenföretagare i kommunen, uttryckt i procent 

ε = Errorterm

Tabell 5.1 Översikt av regressionsvariablerna och förväntad påverkan

Variabel Beskrivning Källa Förväntad påverkan

AUFi Arbetslöshet bland
utrikes födda i

kommunen

SCB Beroende variabel

AAi Allmän arbetslöshet i
kommunen

SCB +

UNi Andelen utrikes födda
från norden

SCB -

UOVi Andelen utrikes födda
från övriga världen

SCB +/-

EGYMi Andelen med
eftergymnasial

utbildning

SCB -

SFIi Andelen godkända i
SFI 

SCB -

STORSi Storstadskommun SKL -

FORi Andelen egenföretagare SCB -
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5.2 Specifikation av variablerna

Samtliga variabler utgörs av data för Sveriges 290 kommuner för år 1997 och 2010. Värt att 

tydliggöra är att en positiv påverkan på den beroende variabeln innebär en ökning av arbetslösheten 

bland utrikes födda.

Arbetslöshet bland utrikes födda (AUFi)

Den beroende variabeln som kommer att undersökas är arbetslösheten bland utrikes födda i 

Sveriges kommuner. Arbetslösheten bland utrikes födda är uttryckt i procent av den totala 

arbetskraften i respektive kommun. Beaktansvärt är att ingen skillnad görs beroende på 

ursprungsland. Således omfattas exempelvis både arbetslöshet bland utrikes födda från norden och 

utomeuropeiska nyanlända flyktingar av variabeln.

Allmän arbetslöshet i kommunen (AAi)

Variabeln omfattar andelen öppet arbetslösa i kommunen uttryckt i procent av den totala 

befolkningen (20-64 år). Variabeln indikerar den generella matchningseffektiviteten i kommunen 

och en hög allmän arbetslöshet kan tyda på matchningsproblem. Det är viktigt att påpeka att 

arbetslösheten bland utrikes födda ingår i den allmänna arbetslösheten, det är därför rimligt att 

antaga att om den allmänna arbetslösheten i kommunen är hög så är även arbetslösheten bland 

invandrare det. Jag har trots det valt att inkludera variabeln, för att att undersöka i vilken riktning 

och omfattning en ökning av den generella arbetslösheten påverkar arbetslösheten bland utrikes 

födda. Tidigare studier har visat att utrikes födda drabbas av nedskärningar i större utsträckning än 

inrikes födda (Arai et al., 2004). Utifrån detta är variabelns förväntade påverkan på den beroende 

variabeln positiv. 

Andelen utrikes födda från Norden (UNi)

Variabeln omfattar andelen utrikes födda från Norden (exklusive Sverige) av kommunens totala 

befolkning, uttryckt i procent. Variabeln inkluderas för att undersöka påverkan av kulturellt avstånd. 

Det är empiriskt bevisat att arbetslösheten bland utrikes födda från Norden är lägre jämfört med 

övriga utrikes födda (Schröder, 2007). Enligt humankapitalteorin beror detta på att humankapitalets 

kvalitet skiljer sig beroende på ursprungsland och kulturellt avstånd. Invandrare från Norden anses 

snabbare kunna förvärva landspecifikt humankapital då det kulturella avståndet är kort (Nekby, 

2003). Om en större andel av de utrikes födda kommer från Norden kan matchningen på 

arbetsmarknaden i kommunen därmed tänkas vara mer effektiv och arbetslösheten bland utrikes 

födda lägre. Variabelns koefficient förväntas därmed vara negativ. 
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Andelen utrikes födda från övriga världen (UVOi)

Denna variabel inkluderas för att mäta nätverkseffekten och humankapitalets betydelse. Variabeln 

innefattar andelen invandrare från utomnordiska länder, uttryckt i procent av kommunens totala 

befolkning. Påverkan av andelen utrikes födda i kommunen på arbetslösheten bland utrikes födda 

kan tolkas på olika sätt. Man kan tänka sig att en hög andel utrikes födda i kommunen leder till att 

utrikes föddas kontakt med etniska svenskar begränsas, vilket försvårar förvärv av Sverige-specifik 

kunskap. Därtill blir utomnordiska invandrare, enligt tidigare studier, utsatta för diskriminering i 

större utsträckning än invandrare från Norden (Scott, 1999, Ekberg, J. et al., 2002). Utifrån detta är 

ett samband mellan en hög andel utrikes födda och en högre arbetslöshet i kommunen att vänta. 

En alternativ hypotes är att en hög andel utrikes födda istället underlättar 

arbetsmarknadsintegrationen, då arbetsmarknadseffektiva nätverk skapas. Korrelationen med den 

beroende variabeln kan utifrån teorin och tidigare studier således både vara positiv och negativ och 

variabelns påverkan är därmed svår att förutse. 

Andelen med eftergymnasial utbildning (EGYMi)

Variabeln anger andelen invånare i kommunen som har en eftergymnasial utbildning (3 år eller 

längre), uttryckt i procent av hela befolkningen. Utbildning förvärvad i Sverige och utomlands 

innefattas. Denna variabel inkluderas för att undersöka om en högre utbildningsnivå i kommunen 

påverkar arbetslösheten bland utrikes födda, variabeln indikerar på så vis humankapitalets 

betydelse. Den förväntade påverkan är negativ eftersom utbildningsnivån enligt humankapitalteorin 

påverkar produktiviteten och således också arbetsmarknadsutfallet (Arai et al. 1999). Därtill har 

kunskapsinnehållet och kraven på högre utbildning ökat på arbetsmarknaden i Sverige och således 

bör matchningen vara mer effektiv i en kommun med invånare med en hög utbildningsnivå 

(Bevelander et al., 2007). Det är viktigt att understryka att variabeln inkluderar hela befolkningens 

utbildningsnivå och därmed kan inte påverkan av utrikes föddas utbildningsnivå urskiljas, vilken är 

den som i första hand kan tänkas påverka arbetslösheten bland utrikes födda. Trots detta har jag valt 

att inkludera variabeln då det är troligt att man med denna variabel till viss del även fångar utrikes 

föddas utbildningsnivå. Detta är en brist som dock inte går att bortse från och som kommer att 

beaktas vid tolkning av resultatet.  

Andelen godkända SFI (SFIi)

Andelen godkända i Svenska för invandrare (SFI) har inkluderats för att undersöka betydelsen av 

kunskaper i svenska för utrikes föddas arbetsmarknadsutfall. Goda kunskaper i svenska är utifrån 
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teorin och empiriska studier betydelsefullt för utrikes föddas möjligheter att integreras på 

arbetsmarknaden. En hög andel godkända i SFI kan tolkas som att en stor andel av de utrikes födda 

i kommunen har goda kunskaper i svenska. Förväntad påverkan på den beroende variabeln är 

därmed negativ. Variabeln omfattar andelen personer i kommunen som är godkända i SFI av totala 

antalet personer i åldern 20-64 år, som avslutat eller avbrutit SFI, uttryckt i procent. Målgruppen för 

SFI utgörs av folkbokförda kommuninvånare som saknar grundläggande kunskaper i svenska. I 

denna grupp ingår flyktinginvandrare samt anhörig- och utomeuropeiska invandrare. Invånare med 

kunskaper i danska eller norska omfattas inte av målgruppen. 4 

Storstadskommun (STORSi)

En dummyvariabel har inkluderats i modellen för att mäta effekten på arbetslösheten bland utrikes 

födda av att kommunen är en Storstadskommun, i jämförelse med Sveriges resterande kommuner, 

vilka utgör referensgruppen. Dummyvariabeln är utformad utifrån SKLs kommungruppsindelning5.  

Till dessa kommuner räknas Sveriges storstäder (Stockholm, Göteborg och Malmö), storstädernas 

förortskommuner där 50 procent av befolkningen pendlar till arbetet i en annan storstadskommun 

samt kommuner med 50 000 – 200 000 invånare där tätortsgraden är högre än 70 procent. 

Dummyvariabeln mäter påverkan av kommunens arbetsmarknadsstruktur, då denna skiljer sig för 

större kommuner jämfört med resterande kommuner. Tidigare studier visar att förutsättningarna på 

arbetsmarknaden är bättre för utrikes födda i storstäder och att diskriminering förekommer i lägre 

grad (Sjögren et al., 2007). Arbetslösheten bland utrikes födda väntas därmed vara lägre om 

kommunen är en storstadskommun jämfört med resterande kommuner.

Andelen egenföretagare (FORi)

Variabeln mäter andelen egenföretagare av det totala antalet förvärvsarbetande (20-64 år) i 

kommunen, uttryckt i procent. Det är empiriskt bevisat att arbetsmarknadens funktionssätt i 

regioner där miljön för företagande är god kan underlätta kontakten mellan arbetssökande och 

arbetskraften. Att detta underlättar arbetsmarknadsintegrationen bland utrikes födda kan 

exemplifieras med den låga arbetslösheten bland bosnier i Småföretagardistrikten (Ekberg, 2010, s. 

51). Om en hög andel av de förvärvsarbetande är egna företagare kan det indikera ett bra och 

stimulerande företagsklimat i kommunen. Utifrån detta väntas variabeln korrelera negativt med den 

beroende variabeln. 

4 Se:   http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare 
5 Se:   http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html 
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Tabell 5.2  Regressionsresultat för år 1997

Beroende variabel: Arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen

Modell 1 2 3 4

Oberoende 
variabler

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Konstant 0,003
(0,008)

0,033 ***
(0,008)

0,051  ***
(0,014)

0,0113 
(0,018)

Allmän 
arbetslöshet

1,698 *** 
(0,098)

1,062 ***
(0,066)

1,216  ***
(0,1)

1,275 ***
(0,102)

Andel utrikes 
födda från Norden

−0,404 ***
(0,058)

−0,859 ***
(0,126)

−0,763 ***
(0,128)

Andel utrikes 
födda från övriga 
världen

0,306 ***
(0,054)

0,203 ***
(0,070)

0,229 ***
(0,072)

Andel med 
eftergymnasial 
utbildning

−0,101 
(0,077)

−0,037
(0,085)

Godkända i SFI 0,0002
(0,013)

−0,003 
(0,012)

Storstadskommun 0,001
(0,006)

Andel 
egenföretagare

0,310 ***
(0,094) 

R2 0,373 0,499 0,633 0,660

 Justerad 
förklaringsgrad R2

0,371 0,493 0,620 0,642

N= 290
Standardfel i parentes
*** signifikansnivå 1%
** signifikansnivå 5%
* signifikansnivå 10%
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Tabell 5.3  Regressionsresultat för år 2010

Beroende variabel: Arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen

Modell 1 2 3 4

Oberoende 
variabler

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Konstant 0,049 ***
(0,008)

0,015 ** 
(0,007)

0,021 *
(0,011)

0,021 
(0,014)

Allmän 
arbetslöshet

1,69 ***
(0,098)

1,763  ***
(0,088)

1,713  ***
(0,102)

1,647 ***
(0,106)

Andel utrikes 
födda från Norden

−0,414 ***
(0,050)

−0,419 ***
(0,051)

−0,405 ***
(0,051)

Andel utrikes 
födda från övriga 
världen

-0,061 *
(0,033)

-0,055
(0,038)

-0,025 
(0,041)

Andel med 
eftergymnasial 
utbildning

−0,044 
(0,040)

−0,007
(0,043)

Godkända i SFI 0,008
(0,005)

0,009
(0,005)

Storstadskommun −0,014 **
(0,005)

Andel 
egenföretagare

0,004 
(0,065) 

R2 0,509 0,608 0,61 0,618

Justerad
förklaringsgrad R2

0,507 0,604 0,602 0,608

N= 290
Standardfel i parentes
*** signifikansnivå 1%
** signifikansnivå 5%
* signifikansnivå 10%
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6. Resultat

Korrelationsmatriser och deskriptiv statistik för samtliga variabler finns i Appendix (Tabell 6.2-6.5). 

Regressionsresultaten redovisas i Tabell 5.2 och 5.3.

Tabell 6.1 Deskriptiv statistik av variabler år 1997 och 2010
Statistiken för år 2010 anges i parentes          
Variabel Medelvärde Median Min Max Standard

avvikelse

Arbetslöshet 
utrikes födda

0,148
(0,134)

  0,150  
(0,13)

0,045
(0,044)

0,305
(0,297)

0,04
(0,041)

Allmän 
arbetslöshet

0,107
(0,077)

0,108
(0,076)

0,05
(0,036)

 0,192
(0,12)

0,026
(0,017)

Andel utrikes 
födda från 
norden

0,032
(0,031)

      0,024         
(0,024) 

 0
(0,007)

0,35
(0,371)

0,029
(0,03)

Andel utrikes 
födda från 
övriga världen

0,046
(0,077)

0,039
(0,063) 

0
(0,021)

0,235
(0,327)

0,032
(0,044)

Andel 
godkända SFI

       0,455        
(0,415)

0,456
(0,462)

0
(0)

0,894
(0,917)

0,163
(0,275)

Andel med 
eftergymnasial 
utbildning

0,049
(0,112)

0,042
(0,099)

0,022
(0,052)

0,212
(0,344)

0,024
(0,047)

Storstadskomm
un

0,141
(0,141)

0
(0)

0
(0)

1
(1)

0,349
(0,349)

Egenföretagare 0,092
(0,101)

0,089
(0,098)

0
(0,043)

0,226
(0,209)

0,027
(0,026)

N=290

6.1 Avslutande observationer

Den justerade förklaringsgraden är hög för regressionsresultaten år 1997 och år 2010. 64 % (1997) 

respektive 60 % (2010) av variationerna i arbetslösheten bland utrikes födda kan förklaras av den 

empiriska modellen. De oberoende variablerna för allmän arbetslöshet och andelen utrikes födda 

från norden är statistiskt signifikanta på relevanta signifikansnivåer i samtliga modeller, i 

regressionsresultaten för år 1997 och 2010. Nedan diskuteras regressionsresultaten. Respektive 

oberoende variabels påverkan kommenteras under förutsättning att övriga variabler hålls konstanta.

Allmän arbetslöshet

Utifrån regressionsresultaten har den allmänna arbetslösheten en signifikant effekt på arbetslösheten 

bland utrikes födda. Variabeln är signifikant på 1% nivån i samtliga fyra modeller. Regressionen 
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visar ett positivt samband mellan den allmänna arbetslösheten och arbetslösheten bland utrikes 

födda. Detta var väntat eftersom arbetslösheten bland utrikes födda är en del av den generella 

arbetslösheten. Anmärkningsvärt är dock att ökningen i arbetslöshet bland utrikes födda är högre än 

ökningen av den generella arbetslösheten. Om den allmänna arbetslösheten i kommunen ökar med 

1% ökar arbetslösheten bland utrikes födda med 1,64 % (2010). Detta kan tolkas som att risken att 

bli arbetslös är högre bland utrikes födda, vilket är i linje med tidigare studier (Arai et al. 2004).

Andelen utrikes födda från Norden

Sambandet mellan andelen utrikes födda från Norden och arbetslösheten bland utrikes födda är 

negativt och statistiskt signifikant på 1% nivån, både i resultatet för 1997 och 2010. Att en högre 

andel utrikes födda från Norden korrelerar med en lägre arbetslöshet är utifrån teorin och tidigare 

studier ett väntat resultat (Se exempelvis Nekby, 2003). Intuitionen bakom detta är att individer från 

Norden generellt har ett högre humankapital jämfört med övriga utrikes födda. Därtill är det 

kulturella avståndet kortare och utrikes födda från Norden kan på så vis lättare förvärva den land-

specifika kunskap som efterfrågas på arbetsmarknaden i Sverige. Vistelsetiden bland utrikes födda 

från Norden är i genomsnitt längre vilket även det kan förklara att en lägre arbetslöshet bland 

utrikes födda råder i kommuner då en högre andel av de utrikes födda kommer från Norden. 

Andelen utrikes födda från övriga världen

Estimatet är statistiskt signifikant i regressionsresultatet för 1997 men saknar signifikans för 2010. 

Resultatet för 1997 visar ett samband mellan en hög andel utomnordiska invandrare och en högre 

arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen. Variabelns förväntade påverkan var utifrån teorin svår 

att förutse. En möjlig förklaring till utfallet för 1997 är att utrikes födda från länder utanför Norden, 

på grund av kulturella skillnader, i lägre grad har de kompetenser och det humankapital som 

efterfrågas på arbetsmarknaden. Till skillnad från tidigare studier implicerar resultatet därtill att en 

högre andel utrikes födda från utomnordiska länder inte underlättar skapandet av 

arbetsmarknadseffektiva nätverk (Ekberg et al., 2010). Det går därtill inte att utesluta att resultatet 

orsakas av diskriminering, då tidigare studier visar att utomnordiska invandrare i högre grad utsätts 

för diskriminering jämfört med utrikes födda från Norden (Petersson, 2013, Åslund et al., 2007, 

Rooth, 2002). Det är svårt att finna förklaringar till att resultaten är olika 1997 och 2010. En möjlig 

tolkning är att den genomsnittliga vistelsetiden för utomnordiska invandrare var kortare 1997, då 

inte lika många utomnordiska invandrare hade invandrat till Sverige 1997 jämfört med 2010 (se 

tabell 6.1). Således kan man, utifrån humankapitalteorin, tänka sig att utomnordiska invandrare 

lättare kunde integreras på arbetsmarknaden 2010 eftersom en större andel av de utrikes födda då 
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varit i Sverige en längre tid och på så vis förvärvat Sverige-specifik kunskap. Man kan även tänka 

sig att arbetsgivare med åren fått en ökad vana av att tolka utrikes förvärvade meriter vilket i sin tur 

resulterat i att utomnordiska invandrare utsattes för mindre statistisk diskriminering 2010 jämfört 

med 1997. Detta utgör möjliga hypoteser till varför resultatet varierar i signifikans mellan åren och 

således att resultatet implicerar att arbetslösheten bland utrikes födda i kommunen påverkas av 

andelen utomnordiska invandrare 1997 men inte 2010. Värt att understryka är dock att dessa 

tolkningar är högst hypotetiska. 

Andel med eftergymnasial utbildning

Koefficienten visar ett negativt samband mellan andelen med eftergymnasial utbildning i 

kommunen och arbetslösheten bland utrikes födda. Sambandet är dock inte statistiskt signifikant 

och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. Resultatet är utifrån humankapitalteorin ett 

förvånande resultat, då utbildningsnivån enligt teorin är av stor betydelse för 

arbetsmarknadsutfallet. Därtill är det förvånande då kraven på utbildning ökat på arbetsmarknaden 

vilket föranleder att utbildningsnivån bör vara betydande för arbetslösheten bland utrikes födda. 

Resultatet kan även tolkas som att utrikes föddas utbildning inte ger samma avkastning på 

arbetsmarknaden som inrikes föddas och att en eftergymnasial utbildning alltså inte påverkar utrikes 

föddas chanser att få ett jobb i samma utsträckning som för inrikes födda. Detta har även tidigare 

studier visat (Schröder, 2007). Svårigheter att validera utrikes föddas utbildning som har 

genomförts utomlands, kan tänkas förklara den lägre avkastningen. Denna informationsbrist riskerar 

enligt teorier om diskriminering att föranleda statistisk diskriminering (Arai et al., 1999). Eftersom 

variabeln inkluderar hela kommunbefolkningens utbildning, vilket diskuterats i föregående avsnitt, 

kan resultatet dock endast ses som hypotetiskt och bör tolkas med stor försiktighet. Variabelns 

avsaknad av signifikans kan därmed endast indikera att eftergymnasial utbildning saknar betydelse 

för arbetsmarknadsutfallet bland utrikes födda.

Andelen godkända i SFI

Estimatet för andelen godkända i SFI uppvisar ingen signifikans i resultaten för 1997 eller 2010. Att 

estimatet saknar signifikans är förvånande eftersom goda kunskaper i svenska enligt 

humankapitalteorin anses förbättra utrikes föddas chanser på arbetsmarknaden avsevärt. Då kraven 

på kunskaper i svenska ökat på arbetsmarknaden kan resultatet ses som än mer anmärkningsvärt. 

Att variabeln, enligt regressionsresultatet, inte uppvisar någon effekt på arbetslösheten bland utrikes 

födda kan tänkas bero på brister i SFI-undervisningen och att språkkunskaperna som eleverna får 

inte är tillräckliga för de krav som ställs på arbetsmarknaden. Resultatet kan, i linje med tidigare 
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studier, även indikera förekomsten av diskriminering (Schröder et al., 1998 och Behtoui, 2006).

Storstadskommun jämfört med Sveriges resterande kommuner  

Variabelns estimat är signifikant på 5 % nivån och koefficienten är negativ för resultatet för år 2010, 

vilket innebär att om kommunen är en storstadskommun så är arbetslösheten bland utrikes födda 

lägre, jämfört med resterande kommuner. Resultatet stöds av tidigare studier som funnit att 

arbetsmarknadsstrukturen i storstäderna är fördelaktig för utrikes föddas arbetsmarknadsintegration 

(Sjögren et al., 2007). Sambandet är dock svagt år 2010 och variabelns estimat saknar signifikans i 

regressionsresultatet för 1997. En möjlig tolkning av resultatet är att arbetsmarknadsstrukturen med 

tiden blivit mer fördelaktig för utrikes födda i större städer exempelvis genom att ekonomin och 

arbetsmarknaden blivit mer transnationell. Därtill kan stora städer, som historiskt tagit emot flest 

utrikes födda, ha blivit bättre på att validera utrikes föddas meriter vilket därmed kan ha minskat 

förekomsten av statistisk diskriminering, under dessa 13 år. Dessa tolkningar är dock ytterst 

hypotetiska och bör beaktas med försiktighet. Om skillnaden kan förklaras med ovannämnda 

orsaker, borde även en större variation mellan åren för övriga variabler kunna skönjas. Således kan 

skillnaderna i resultaten mellan åren vara orsakad av brister i data. 

Andelen egenföretagare i kommunen

Påverkan av andelen egenföretagare i kommunen är utifrån regressionsresultatet svår att tyda. I 

resultatet från 1997 är koefficienten positiv och estimatet statistiskt signifikant, i resultatet för 2010 

saknar estimatet signifikans. Variabeln inkluderades för att undersöka påverkan av 

arbetsmarknadsstrukturen i kommunen. Den förväntade effekten var negativ med hänvisning till 

exempelvis studien av bosniers arbetsmarknadsintegration, där arbetslösheten var låg i 

småföretagardistrikten. Resultatet för 1997 går på så vis emot tidigare studier, då en högre andel 

egenföretagare korrelerar med en högre arbetslöshet bland utrikes födda. Det är svårt att tolka 

resultatet och utifrån teori och tidigare studier har jag inte lyckats finna någon förklaring till vad 

som kan tänkas orsaka att estimatet saknar signifikans i resultatet för 2010 men har en positiv 

signifikant effekt 1997. Därmed kan variabelns validitet ifrågasättas. 

Sammanfattningsvis visar regressionsresultatet ett statistiskt signifikant samband mellan en högre 

arbetslöshet bland utrikes födda och en högre allmän arbetslöshet i kommunen. Därtill visar 

resultatet att arbetslösheten bland utrikes födda ökar mer än den generella arbetslösheten i 

kommunen vid nedskärningar av arbetskraften. Utrikes föddas ursprungsland tycks därtill delvis ha 

betydelse för arbetslösheten i kommunen då en högre andel utrikes födda från norden korrelerar 
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med en lägre arbetslöshet. Vidare implicerar resultatet att egenskaper hos befolkningen i kommunen 

som är relaterade till arbetskraftens produktivitet såsom utbildning och språk inte har någon 

signifikant påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda. Utifrån studiens resultat är det svårt att 

tyda effekten av egenskaper som relaterar till arbetsmarknadsstrukturen och andelen utrikes födda 

från övriga världen i kommunen. Detta då effekterna av variablerna andelen egenföretagare, 

dummyvariabeln för storstadskommun samt andelen utrikes födda från övriga världen är tvetydiga. 

De osäkra effekterna implicerar att statistiken inte är tillräckligt omfattande eller korrekt utformad 

för ändamålet.

Som diskuterats i tidigare avsnitt har uppsatsens omfång och en begränsad tillgång till data lett till 

att variabler som är svåra och kostsamma att kvantifiera utelämnats. Exempelvis är det högst troligt 

att fler egenskaper än utbildningsnivå och språkkunskaper påverkar arbetskraftens produktivitet och 

därmed arbetslösheten bland utrikes födda. Det hade varit önskvärt att exempelvis mäta påverkan av 

kommuninvånarnas sökbeteende, vistelsetid, arbetslivserfarenhet och personlighet samt  

arbetsmarknadsåtgärder och kompenserande fördelar i kommunen. Därtill är utformningen av 

variablerna som mäter påverkan av arbetsmarknadsstrukturen och utbildningsnivån bristfälliga. 

Dessa bristfälliga och utelämnade variabler påverkar, enligt teori och tidigare studier, arbetslösheten 

bland utrikes födda. Således kan uppsatsens resultat endast ses som en indikation på kommunala 

egenskapers påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda. En mer omfattande studie krävs därför 

för att ett säkrare resultat ska kunna ges och för att orsakerna till arbetslöshet bland utrikes födda på 

så vis skall kunna kartläggas. 

Med förbehåll för detta indikerar studiens resultat, med hänvisning till uppsatsens frågeställning, 

följande påverkan av kommunala karakteristika på arbetslösheten bland utrikes födda:

 Den allmänna arbetslösheten och andelen utrikes födda från norden i kommunen påverkar 

arbetslösheten bland utrikes födda.

 Inkluderade kommunegenskaper som relaterar till befolkningens produktivitet såsom 

eftergymnasial utbildning och kunskaper i svenska visar ingen signifikant påverkan på 

utrikes föddas arbetslöshet. 

 Påverkan av kommunens arbetsmarknadsstruktur och andelen utrikes födda från övriga 

världen är tvetydig, något som kan bero på brister i data. Således kan inga slutsatser, utifrån 

denna uppsats, dras av effekten av kommunens arbetsmarknadsstruktur och andelen 

utomnordiska invandrare på arbetslösheten bland utrikes födda. 
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6.2 Slutsats 

Studien kan till viss del visa på kommunala karakteristikas påverkan på arbetslösheten bland utrikes 

födda. Arbetslösheten bland utrikes födda tycks vara lägre bland utrikes födda från norden, vilket är 

i linje med tidigare studier och humankapitalteorin. Då varken språkkunskaper eller utbildningsnivå 

visar en påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda indikerar det att produktivitetsrelaterade 

egenskaper inte förklarar den bestående arbetslösheten bland utrikes födda. Resultaten visar därtill 

att utrikes föddas arbetslöshet ökar mer än den allmänna arbetslösheten vid en ökning av den 

generella arbetslösheten i kommunen. Studiens resultat är på så vis även i linje med tidigare studier 

som konstaterat förekomsten av diskriminering. Med tanke på studiens tvetydiga resultat och de 

brister i data som diskuterats går det dock inte att dra en tillförlitlig slutsats av denna uppsats. 

7. Avslutande diskussion

Med förbehåll för vad som diskuterats i föregående avsnitt avslutas studien nedan med en 

diskussion av uppsatsens resultat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Arbetslöshet är kostsamt ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv och på sikt hotas Sveriges tillväxt 

av att arbetskraftens fulla produktivitetskapacitet inte utnyttjas. Att arbetslösheten bland utrikes 

födda är hög är utifrån Sveriges demografiska utmaningar särskilt problematiskt. Detta då 

invandring och arbetskraftsinvandring behövs för att hindra att kommuner avfolkas och för att säkra 

välfärden (Hojem, 2015). Mot bakgrund av detta är det av stor betydelse att integrationspolitiken 

bedrivs effektivt och därmed riktas mot orsakerna till arbetslösheten bland utrikes födda. På grund 

av studiens omfattning och de brister i data som diskuterats går det utifrån denna uppsats inte att 

fastställa vilka kommunala egenskaper som orsakar arbetslöshet bland utrikes födda och därmed 

heller inte hur en effektiv integrationspolitik bör utformas. Därmed är mer omfattande studier av 

nödvändighet för att arbetslösheten bland utrikes födda skall kunna motverkas, vilket är ytterst 

relevant för Sveriges framtida ekonomiska tillväxt, demografiska utmaningar och inte minst ur en 

humanitär aspekt. 
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Sveriges kommuner och landsting - Kommungruppsindelning

http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.205

1.html 
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http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
http://www.scb.se/rams
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003/?rxid=2a1cc1f0-42b2-4a13-ada2-79252de5e73c
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003/?rxid=2a1cc1f0-42b2-4a13-ada2-79252de5e73c
http://www.scb.se/stativ
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0506/Utbildning/?rxid=2a1cc1f0-42b2-4a13-ada2-79252de5e73c
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0506/Utbildning/?rxid=2a1cc1f0-42b2-4a13-ada2-79252de5e73c
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101/?rxid=dabe94f0-5529-4553-a027-723762045568
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101/?rxid=dabe94f0-5529-4553-a027-723762045568


Appendix

Tabell 6.2 Deskriptiv statistik av kommunerna 1997

Variabel Min Max

Arbetslöshet bland utrikes 
födda

Ödeshög Tomelilla

Allmän arbetslöshet Dorotea Sollefteå

Andelen utrikes födda från 
norden

Dorotea Haparanda

Andelen utrikes födda från 
övriga världen

Övertorneå Botkyrka

Andelen med eftergymnasial 
utbildning, 3 år eller mer

Grums Danderyd

Andelen godkända i SFI Haninge Järfälla

Andelen egenföretagare Oxelösund Borgholm

Tabell 6.3 Deskriptiv statistik över kommunerna 2010

Variabel Min Max

Arbetslöshet bland utrikes 
födda

Strömstad Norsjö

Allmän arbetslöshet Strömstad Sollefteå

Andelen utrikes födda från 
norden

Karlskrona Borgholm

Andelen utrikes födda från 
övriga världen

Lekeberg Botkyrka

Andelen med eftergymnasial 
utbildning, 3 år eller mer

Munkfors Danderyd

Andelen godkända i SFI Skara Hofors

Andelen egenföretagare Oxelösund Borgholm
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Tabell 6.4 Korrelationsmatris 1997

Korrelation Andel 
egenföretag
are

Dummy 
Storstad

Andel 
godkända 
SFI

Andel med 
eftergymna
sial 
utbildning

Andel 
utrikes 
födda från 
övriga 
världen

Andel 
utrikes 
födda från 
norden

Allmän 
arbetslöshet

Arbetslöshet 
utrikes 
födda

Andel 
egenföretag
are

1

Dummy 
Storstad

-0,2165 1

Andel 
godkända 
SFI

0,0781 -0,0225 1

Andel med 
eftergymna
sial 
utbildning

-0,3014 0,5678 -0,0317 1

Andel 
utrikes 
födda från 
övriga 
världen

-0,3513 0,4849 -0,1381 0,4532 1

Andel 
utrikes 
födda från 
norden

-0,2197 0,1056 0,0409 -0,0432 0,1285 1

Allmän 
arbetslöshet

-0,0597 -0,2614 0,1472 -0,2212 -0,1990  0,1389 1

Arbetslöshe
t utrikes 
födda

0,0495 -0,1531 0,0639 -0,0150 0,0649 -0,1769 0,6111 1

N= 290
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Tabell 6.5 Korrelationsmatris 2010

Korrelation Andel 
egenföretag
are

Dummy 
Storstad

Andel 
godkända 
SFI

Andel med 
eftergymna
sial 
utbildning

Andel 
utrikes 
födda från 
övriga 
världen

Andel 
utrikes 
födda från 
norden

Allmän 
arbetslöshet

Arbetslöshet 
utrikes 
födda

Andel 
egenföretag
are

1

Dummy 
Storstad

-0,0388 1

Andel 
godkända 
SFI

-01768 0,1042 1

Andel med 
eftergymna
sial 
utbildning

-0,1535 0,5611 0,1 1

Andel 
utrikes 
födda från 
övriga 
världen

-0,3345 0,4062 0,1400 0,3926 1

Andel 
utrikes 
födda från 
norden

-0,0282 0,0087 -0,0764 -0,1630 0,0207 1

Allmän 
arbetslöshet

-0,1795 -0,3763 -0,1007 -0,4143 0,0407 0,0802 1

Arbetslöshe
t utrikes 
födda

-0.1196 -0,3926 -0,0018 -0,3159 -0,0435  -0,2496 0,7138 1

N= 290
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Figur 6.1 Arbetslöshet bland utrikes födda allmän arbetslöshet 1997

Figur 6.2 Arbetslöshet bland utrikes födda allmän arbetslöshet 2010
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Figur 6.3 Arbetslöshet bland utrikes födda andelen utrikes födda från Norden 1997

Figur 6.4 Arbetslöshet bland utrikes födda andelen utrikes födda från Norden 2010
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