
Jacob Bergman Martin Sandström  
VT 2012 
Kandidatuppsats, 15 hp i Nationalekonomi 
Institutionen för nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå Universitet 

§

 

 

Arbetslöshet bland utrikes födda – 
En studie av svenska kommuner 
2010 

Jacob Bergman Martin Sandström 

 
 



 1 

 

Innehållsförteckning 

Abstrakt	  ............................................................................................................................	  2	  

1.	  Introduktion	  och	  syfte	  ...................................................................................................	  3	  
1.2	  Syfte	  ..................................................................................................................................................................................	  5	  
1.3	  Frågeställning	  ..............................................................................................................................................................	  5	  
2.	  Teori	  och	  tidigare	  studier	  ...............................................................................................	  6	  
2.1	  Tidigare	  studier	  ...........................................................................................................................................................	  6	  
2.2	  Teorier	  ............................................................................................................................................................................	  9	  
3.	  Metod,	  data	  och	  empirisk	  specifikation	  .......................................................................	  11	  
3.1	  Metod	  .............................................................................................................................................................................	  11	  
3.2	  Definitioner	  och	  begränsningar	  .........................................................................................................................	  11	  
3.3	  Data	  ................................................................................................................................................................................	  11	  
3.3.1	  Beroende	  variabel	  .................................................................................................................................................	  11	  
3.3.2	  Oberoende	  variabler	  ............................................................................................................................................	  12	  

3.4	  Empirisk	  specifikation	  ...........................................................................................................................................	  15	  
3.5	  Deskriptiv	  statistik	  ..................................................................................................................................................	  16	  
Källa:	  Kolada	  och	  SCB	  .......................................................................................................	  16	  

4.	  Resultat	  .......................................................................................................................	  17	  

5.	  Diskussion	  och	  analys	  ..................................................................................................	  20	  
5.1	  Avslutande	  diskussion	  ...........................................................................................................................................	  24	  
5.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  .................................................................................................................................	  25	  
Referenser	  .......................................................................................................................	  26	  

Appendix	  .........................................................................................................................	  28	  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslösheten bland utrikes födda 

kan förklaras av skillnader i kommunala karaktäristiska. De kommunala 

karaktäristiska som undersöks är indelade i tre huvudkategorier: 

– grundegenskaper hos kommunen (exempelvis antal invånare). 

– specifika åtgärder från kommunens sida (exempelvis satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder).  

– diskriminering, där Sverigedemokraternas (SD:s) röstandel i kommunen 

används som en proxyvariabel. 

 

När man undersöker arbetslöshet bland utrikes födda studerar man vanligtvis 

individer, men denna studie fokuserar på kommuners karaktäristiska och dess 

inverkan.  

 

Resultaten från studien indikerar att allmän arbetslöshet, sysselsättningsgrad bland 

utrikes födda, kommunens geografiska läge, andelen företagare i kommunen samt 

satsningar på svenska för invandrare påverkar arbetslösheten bland utrikes födda.  
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1. Introduktion och syfte 
 
Arbetslösheten bland utrikes födda varierar mycket mellan landets kommuner 

(Kolada1, 2012). Den högsta arbetslösheten för denna grupp fanns i Norsjö kommun, 

med 29,7 procent, medan Strömstad kommun redovisade den lägsta, 4,4 procent 

(Kolada, 2012). Genomsnittet för arbetslösheten bland utrikes födda var år 2010 

13,4 procent, vilket kan jämföras med den totala arbetslösheten i landet som 

uppmättes till 8 procent. Diagrammet nedan visar på kommunala skillnader i 

arbetslöshet bland utrikes födda i Sveriges samtliga kommuner. Längst till vänster 

ligger Strömstad och längst till höger återfinns Norsjö. 

 

Diagram 1. Arbetslöshet bland utrikes födda i Sverige 290 kommuner, år 2010 

 
Källa: Kolada  

 

Hur kan man förklara dessa skillnader mellan kommunerna? Går det att finna några 

generella förklaringar till varför arbetslösheten bland utrikes födda är högre i en 

kommun än en annan? 

 

Ett ständigt återkommande inslag i den politiska debatten är diskussionen om hur 

utrikes födda ska integreras på arbetsmarknaden. Den ekonomiska kostnaden för att 

misslyckas med integrering är stor i form av ökade bidragskostnader och uteblivna 

skatteintäkter. En misslyckad integrering påverkar även tillväxten eftersom en stor 

                                                             
1 Kommun- och landstingsdatabasen 
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grupp människor blir stående utan arbete och därför inte bidrar med sin produktivitet 

till samhället. Människor som inte har tillgång till arbete hamnar lätt utanför 

samhället, vilket kan leda till ökade sociala kostnader.  

 

En åtgärd för att minska arbetslösheten bland utrikes födda är etableringsreformen, 

som presenterades 2010. Tanken med reformen är att förmå människor i denna 

grupp att flytta till kommuner där möjlighet till arbete finns. En etableringsplan skapas 

för varje individ i samarbete med arbetsförmedlingen för att underlätta personens 

integrering på den svenska arbetsmarknaden. (Statskontoret 2012:22) 

 

I takt med att invandringen har bytt skepnad från arbetskraftinvandring till asyl- och 

flyktinginvandring har även ursprunget på de invandrare som kommit hit ändrats, 

bland annat har invandringen från länder utanför Europeiska Unionen (EU) ökat. 

Dessa grupper har historiskt sett inte varit representerade i Sverige i någon hög 

omfattning (Ekberg och Hammarstedt, 2002). Väl i Sverige har dessa 

utomeuropeiska invandrare haft problem med att etablera sig på arbetsmarknaden 

(Rooth 2000, återgett i Ekberg & Hammarstedt 2002, s.4). Enligt Arai, Regner och 

Schröder (1999, återgett i Ekberg & Hammarstedt 2002, s.6) blir utrikes födda ofta 

diskriminerade, delvis på grund av etnicitet, och därmed inte bedömda efter deras 

faktiska kompetens och produktivitet. 

 

Enligt Ekberg (2010, s.43) har också strukturen på arbetsmarknaden ändrat form. 

Sverige har gått från att vara ett industrisamhälle till ett samhälle med en 

arbetsmarknad i högre grad inriktad på tjänster. Detta har i sin tur inneburit ökade 

krav på ”Sverige-specifika” kunskaper såsom språk, svensk kultur, lagar och regler. 

(Ekberg, 2010, s. 43)  

 

Ovanstående utveckling kan vara en del av förklaringen till varför arbetslösheten är 

högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. I vissa kommuner är skillnaden 

stor, exempelvis redovisar Bjurholms kommun en skillnad på 21 procentenheter 

mellan grupperna (Kolada, 2012).  
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1.2 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslöshet bland utrikes födda kan 

förklaras av skillnader i kommunala karaktäristiska. Kan exempelvis andelen utrikes 

födda, hur mycket resurser som satsas på arbetsmarknadsåtgärder och andelen 

riksdagsvalsröster på Sverigedemokraterna påverka utrikes föddas möjlighet att få 

jobb i en kommun? Variabeln ”andelen riksdagsvalröster på Sverigedemokraterna” 

är tänkt som en proxyvariabel för att mäta diskriminering och inställning till utrikes 

födda.  

 

Denna uppsats tar inte ställning till om invandringen i Sverige kan sägas vara för 

liten eller för stor. Betonas ska också att denna studie undersöker kommuner och 

inte individer.  

1.3 Frågeställning 
 
Hur kan kommunala skillnader förklara arbetslöshet bland utrikes födda?  
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2. Teori och tidigare studier 
 
Både nationella och internationella studier har tidigare gjorts inom forsknings-

området arbetsmarknadsintegrering av utrikes födda. Dessa undersökningar har 

varit kvalitativa såväl som kvantitativa. Studierna har dock framförallt varit baserade 

på individdata och inte aggregerade data som exempelvis kommundata. Eftersom 

detta är en kvantitativ studie kommer framförallt sådana diskuteras i teori-delen. För 

att ge ytterligare djup till analysen och ett bättre underlag för att förklara resultaten 

kommer även relevanta kvalitativa studier att diskuteras. Med tanke på studiens 

omfattning och ändamål kommer fokus framförallt att vara på tidigare svenska 

studier som behandlar integrering av utrikes födda i Sverige.  

2.1 Tidigare studier 
 

Ekberg beskriver i boken ”Lyckad Invandring” (2010, s.42-43) att invandringspolitiken 

är det hetaste och mest debatterade området inom politiken, vid sidan av 

arbetslösheten och ekonomin. En historisk överblick över arbetslöshetssituationen 

visar att från 1950- till 70-talet var arbetslösheten bland utrikes födda i paritet med 

arbetslösheten för inrikes födda. Under de efterföljande årtiondena ökade 

skillnaderna i arbetslöshet mellan utrikes födda och inrikes födda – andelen utrikes 

födda som stod utan arbete var större än andelen inrikes födda utan arbete. Detta 

kan ha många förklaringar; i Sveriges fall är det viktigt att förstå att invandringen har 

bytt skepnad  från en nästintill renodlad arbetskraftsinvandring på 1960- och 70-talen 

till en anhörig- och flyktinginvandring idag. (Ekberg, 2010, s.42-43)  

 

Ekberg (2010, s.45-49) skriver vidare om regionala skillnader i arbetslöshet bland 

utrikes födda och om hur situationen har förändrats i Sverige över tid. Under 1950-, 

60- och 70-talen var arbetslösheten i denna grupp relativt jämnt fördelad ur ett 

regionalt perspektiv. En orsak till att detta förändrades var den så kallade ”Hela 

Sverige-strategin”, som syftade till att placera flyktingar på orter där det fanns mycket 

bostäder. Dessa orter var ofta mindre, glesbefolkade kommuner. På så sätt menade 

man att koncentrationen av flyktingar på vissa specifika orter skulle minska och även 

möjliggöra för en snabbare integrering av utifrån kommande. Problemet var att det 
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oftast inte existerade särskilt många jobb på dessa orter, vilket fick konsekvensen att 

många flyktingar blev arbetslösa. (Ekberg, 2010, s. 45-49) 

 

Edin, Fredriksson och Åslund (2000, s.2-3) förstärker denna bild och kallar ”Hela 

Sverige-strategin” för ett stort misslyckande både i avseende på hur många flyktingar 

som fick sysselsättning och hur deras lönenivå blev. De menar att strategin 

försämrade situationen för många av de utrikes födda. (Edin et al., 2000, s.2-3) 

 

Betydelsen av ankomstort kan exemplifieras genom de bosnier som kom till Sverige i 

början av 1990-talet. Skillnaden i andelen som förvärvsarbetade var stor beroende 

på var i landet de hamnade (Ekberg, 2010, s.45-51). Exempelvis så 

förvärvsarbetade 86 procent av bosnierna i Gnosjö kommun i västra Småland 

medan motsvarande siffra för deras landsmän i Malmö kommun enbart var 32 

procent. Förklaringar till detta kan ha varit det allmänna arbetsmarknadsläget men 

framförallt företagsstrukturen – i Gnosjö kommun fanns mycket småföretag, vilket 

hjälpte till att etablera bosnierna på arbetsmarknaden. (Ekberg, 2010, s. 45-51.) 

Ytterligare en förklaring ges av bland andra Sjögren och Zenou (2007, s.24-25), som 

menar att de korta beslutsgångar som ofta finns i informella nätverk minskar 

byråkratiskt krångel, vilket kan vara fallet på orter med många små företag och en 

nära kommunikation mellan kommun, individ och näringsliv. (Sjögren & Zenou, 2007, 

s.24-25)  

 

Bergmark (2011, s.49) utvecklar ovanstående resonemang och skriver om språket, 

”svenskheten” samt nätverkets betydelse för att få jobb. I djupintervjuer med utrikes 

födda personer diskuteras dessa aspekter. Språket ses av alla intervjuade som en 

nyckel för att komma in på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska 

samhället. (Bergmark 2011, s.49) 

 

I Sveriges riksdag arbetar Sverigedemokraterna för att minska invandringen. 

Samtidigt visar en studie från OECD2  att migration mellan länderna inom OECD 

stod för 39 % av alla skapade jobb år 2010 (OECD, 2010, återgett i Sandelind & 

Ådahl, s.10 ). Ytterligare stöd för detta argument är att länder som Kanada, USA och 
                                                             
2 Organisation for Economic co-operation and development (OECD) består av 34 länder som verkar 
för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
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Irland under de senaste 100 åren tagit emot många invandrare och samtidigt haft en 

stark ekonomisk tillväxt. En del av framgången kan tillskrivas de invandrades 

förmåga att komplettera arbetsmarknaden med egenskaper, idéer och en vilja att 

jobba med sådant som den inhemska befolkningen gärna undviker. (Sandelind & 

Ådahl, 2010, s. 11) 

 

SOU (2012:9, s11-16) beskriver invandrarkvinnors och anhöriginvandrares 

integration på arbetsmarknaden. Pressen på invandrarkvinnor att ta hand om 

hemmet gör att de ofta inte lär sig språket och därigenom senarelägger sina 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare beskrivs möjligheten till 

retroaktiv föräldrapenning som en orsak till invandrade kvinnors sena etablering på 

arbetsmarknaden. Har en kvinna många barn kan föräldrapenningen vara en relativt 

ansenlig summa, speciellt om man har invandrat från ett fattigt land. Detta leder till 

att många mödrar stannar hemma med sina barn, vilket försvårar 

arbetsmarknadsintegrationen för dessa kvinnor och även orsakar svårigheter för 

barnen eftersom de kanske inte kommer i kontakt med det svenska språket förrän i 

första klass. Dessa barn riskerar hamna på efterkälke språkligt sett. I områden där 

segregationen redan är stor, riskerar den att förvärras och det blir svårt att ta sig ur 

denna onda spiral. Att tidigt komma i kontakt med språk och arbetsliv är därför 

viktigt. (SOU, 2012:9, s11-16) 

 

En svensk studie av Sidebäck, Sundbom och Vikenmark (2000, s.136) belyser stora 

skillnader i arbetslösheten bland utrikes födda beroende på vilket land de har 

utvandrat från. Personer som har invandrat från de nordiska länderna, väst-Europa 

eller USA tenderar att ha en starkare ställning på arbetsmarknaden, medan personer 

från Somalia, Libanon och Irak generellt har en svagare ställning. Integrationen på 

arbetsmarknaden går överlag också långsammare för den sistnämnda gruppen. 

(Sidebäck et al., 2000, s.136) 
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2.2 Teorier 
 

De teorier som finns om arbetslösheten bland utrikes födda är framförallt mikro-

orienterade. Även om uppsatsen utgår från ett kommunalt perspektiv är det viktigt att 

beakta teorier om arbetslöshet bland utrikes födda även ur ett individperspektiv. 

 

Björklund, et al. skildrar i boken ”Arbetsmarknaden” (2006) en rad olika 

diskrimineringsteorier. Det finns mycket forskning som visar att vissa individer har 

lättare att få jobb än andra, även fast produktiviteten och kvalifikationerna är 

jämbördiga. En förklaring är så kallad preferensdiskriminering, det vill säga en 

tendens att inte anställa individer från vissa grupper inom samhället. 

 

Björklund et al. (2006, s.147-148) beskriver tre olika typer av preferens-

diskriminering: arbetsgivar-, arbetstagar- och konsumentdiskriminering. Om 

arbetsgivaren inte anställer en individ på grund av att denne tillhör en viss 

samhällsgrupp kallas det arbetsgivardiskriminering. Om arbetarna i ett företag inte 

vill jobba med individer från en viss samhällsgrupp och arbetsgivarna därför inte 

väljer att anställa dessa kallas det arbetstagardiskriminering. Slutligen, om 

arbetsgivarna väljer att inte anställa en individ ur en specifik samhällsgrupp för att 

företagets konsumenter inte vill göra affärer med dessa kallas det för 

konsumentdiskriminering. (Björklund et al., 2006, s.147-148) 

 

En annan typ av diskriminering är statistisk diskriminering. Denna diskriminerings-

modell bygger enligt Björklund et al. (2006, s.150-151) på att det är kostsamt för 

företag att inhämta information om vissa individer, därför väljer företaget bort 

människor från dessa grupper. Företag väljer istället att anställa en annan individ 

från en grupp som det statistiskt sett vet har en hög produktivitet. (Björklund et al., 

2006, s.150-151) 

 

Calvó-Armengol & Jackson (2004, s.2) menar att ju fler personer man har i sitt 

nätverk som har jobb, desto större är chansen att få ett jobb. Detta bygger på 

argumentet att nätverk ofta leder till jobb. Arbetslösa personer inom ett nätverk där 

många är förvärvsarbetande har en ökad möjlighet att få jobb, eftersom den 

arbetslöse erbjuds fler jobbmöjligheter samt att konkurrensen är lägre inom 
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nätverket. Detta benämns ofta som insider- och outsider-teorin, där personer med 

bra nätverk (ofta infödda, insiders) tipsar om bra jobbmöjligheter till sitt nätverk, 

medan det i outsider-gruppen (ofta utrikes födda med dåliga nätverk), mestadels 

sprids jobbinformation i en grupp av många arbetslösa personer och därmed ökar 

konkurrensen om ett begränsat antal jobb. (Calvó-Armengol & Jackson, 2004, s. 2) 
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3. Metod, data och empirisk specifikation 

3.1 Metod 
 
Data som används i denna studie är tvärsnittsdata för Sveriges samtliga 290 

kommuner för året 2010, förutom för variablerna svenska för invandrare (SFI) och 

satsningar på arbetsmarknadsåtgärder, där data är taget från år 2009. Modellerna 

estimeras av en multipel linjär regression genom OLS-modellen och är indelad i tre 

olika modeller.  

3.2 Definitioner och begränsningar 
 
Några definitioner: Med utrikes födda avses alla personer som är födda utanför 

Sverige, men som bor i landet. Således görs ingen skillnad på om personerna är 

födda i exempelvis Somalia eller i Norge. Vidare används SCB:s definition för 

arbetslöshet: arbetslös klassas den som inte är sysselsatt, kan ta ett arbete, söker 

arbete samt oavsett om den arbetslöse deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

eller ej. (SCB, 2012)  

 

Man måste vara medveten om att definitionen arbetslöshet bland utrikes födda är 

bred och omfattar många nationaliteter. Sidebäck et al., (2000, s.136) pekar på stora 

skillnader i arbetslösheten för utrikes födda beroende på personens ursprung. 

Skillnader mellan personer från Europa och utanför Europa är stora, där 

arbetslösheten hos den senare gruppen är väsentligt högre (Sidebäck et al., 2000, 

s.136). 

3.3 Data 
 
Data är hämtade från Koladas och SCB:s databaser och avser samtliga kommuner i 

Sverige för året 2010 (2009 för SFI). Variablerna är strukturerade i tre grupper för att 

tre modeller ska kunna konstrueras. 

3.3.1 Beroende variabel 
 
Arbetslösheten bland utrikes födda i Sveriges 290 kommuner. 
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3.3.2 Oberoende variabler  
 
Modell 1, grundegenskaper  
Denna modell inkluderar allmänna karaktäristiska hos kommunerna (sådant som 

kommunerna själva har svårt att påverka): allmän arbetslöshet, medelinkomst, andel 

utrikes födda, sysselsättningsgrad bland utrikes födda, antal invånare och geografisk 

indelning. 

– Allmän arbetslöshet i kommunen 
Hur påverkar det allmänna arbetsmarknadsläget i kommunen arbetslösheten bland 

utrikes födda i densamma? Det är rimligt att antaga att detta har en påverkan – är 

den allmänna arbetslösheten hög bör även arbetslösheten bland utrikes födda vara 

hög.  

– Medelinkomst i kommunen  
Kan medelinkomsten i kommunerna förklara skillnader i arbetslösheten bland utrikes 

födda i kommunerna? I kommuner med hög medelinkomst kan boendekostnaden 

tänkas vara högre. En hypotes kan vara att utrikes födda utan arbete inte bosätter 

sig i kommuner med hög medelinkomst eftersom levnadskostnaderna är höga. 

Variabelns påverkan är dock svår att förutspå. 

– Andel utrikes födda i kommunen 
Man kan se denna variabel från olika perspektiv. Antingen är det så att en hög andel 

utrikes födda skapar så kallade ”role models”, förebilder för yngre att ta efter. Man 

kan även argumentera för att en hög andel utrikes födda skapar kortare vägar in på 

arbetsmarknaden och att informella nätverk uppkommer, så som i västra Småland 

(Ekberg, 2010, s.45-51). Å andra sidan kan en hög andel utrikes födda också lätt 

skapa segregation och utanförskap, vilket kan försvåra för utrikes födda att komma 

in i samhället och på arbetsmarknaden. Variabelns inverkan är därför svår att 

bestämma. 

– Sysselsättningsgrad bland utrikes födda i kommunen 
En förenklad slutsats är att en hög andel förvärvsarbetande självklart ska betyda låg 

arbetslöshet, men så är det inte alltid. Låg andel förvärvsarbetande kan också 

innebära låg arbetslöshet eftersom många arbetslösa kanske inte är inskrivna hos 

arbetsförmedlingen och därmed inte aktivt söker efter arbete. Tanken med denna 

variabel är dock att hög sysselsättning leder till lägre arbetslöshet, genom att det 



 13 

skapas förebilder (så kallade role models) vilket ger bättre förutsättningar för utrikes 

födda att ta sig in på arbetsmarknaden. En hög sysselsättningsgrad bland utrikes 

födda ökar även antalet ”insiders” på arbetsmarknaden, vilket bör kunna hjälpa 

andra utrikes födda att få jobb. 

– Antal invånare i kommunen 
Har storleken på kommunen någon betydelse? ”Hela Sverige-strategin” som 

regeringen implementerade på 80-talet byggde på att placera ut flyktingar på mindre 

orter i landet där det var lätt att hitta bostäder. I gengäld var det svårt för många att 

finna jobb. Går det att urskilja något mönster som förklarar om storleken på 

bostadsorten påverkar utrikes föddas möjligheter att få jobb? Det är svårt att 

uppskatta vilken effekt denna variabel har på arbetslösheten bland utrikes födda.  

– Geografisk indelning 
Landets 290 kommuner delas upp i tre grupper för att undersöka om deras 

geografiska läge kan förklara varför det finns skillnader i arbetslöshet bland utrikes 

födda. Dessa tre grupper är indelade i (1) storstadskommuner, (2) inlandskommuner 

i Norrland och kommuner i resten av landet. Den sistnämnda används som 

referensgrupp. 

(1) Storstadskommun i jämförelse med kommuner i resten av landet 
Denna variabel är tänkt att fånga in effekten av att en kommun är en 

storstadskommun och ska ses i jämförelse med referensgruppen. Som storstads-

kommun räknas alla kommuner i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och 

Malmö samt de kommuner som befinner sig inom rimligt pendlingsavstånd. Denna 

variabel tros ha en negativ inverkan, det vill säga att arbetslösheten bland utrikes 

födda kommer vara mindre om kommunen är en storstadskommun, eftersom 

arbetsmarknaden är större och mer lättrörlig.    

(2) Inlandskommun i Norrland i jämförelse med kommuner i resten av landet 
Variabeln inlandskommun i Norrland ska ses i jämförelse med referensgruppen. 

Som inlandskommun i Norrland räknas alla kommuner i Norrlands inland, alltså inte 

kustkommunerna. Denna variabel förmodas ha en positiv effekt, det vill säga att 

arbetslösheten bland utrikes födda kommer att vara större om kommunen är en 

kommun i Norrlands inland. Motiveringen till hypotesen är att arbetsmarknaden i 

Norrlands inland är liten och pendlingsavstånden långa. 
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Modell 2, specifika åtgärder  
Denna modell inkluderar specifika åtgärder som kommunen i större utsträckning än i 

modell 1 kan påverka och som kan ha betydelse för arbetslösheten bland utrikes 

födda. Dessa är andelen företag, satsningar på arbetsmarknadsåtgärder (kronor per 

invånare) samt satsningar på SFI (kronor per utrikes född). 

– Andelen företag per invånare i kommunen 
Forskning har visat att utrikes födda i högre utsträckning startar egna företag jämfört 

med inrikes födda. Kan därför variabeln andelen företag per invånare ha betydelse 

för utrikes föddas möjligheter att få arbete? I enlighet med tidigare studier borde 

rimligen en kommun med hög andel företagare också ha fler utrikes födda som 

förvärvsarbetar. Därför förväntas denna parameter ha ett negativt tecken. 

– Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder i kommunen (kronor per invånare) 
Hur påverkar kommunens satsningar på arbetsmarknadsåtgärder arbetslösheten 

bland utrikes födda? Kan man se ett samband mellan att kommunen satsar mycket 

resurser på sådana åtgärder och en lägre arbetslöshet bland utrikes födda? Det tar 

tid för effekterna av arbetsmarknadsåtgärder att få verkan, därför används 2009 års 

data för denna variabel.  

– Satsningar på SFI i kommunen (kronor per utrikes född)  
Språkets betydelse för utrikes föddas integrering i samhället har enligt många studier 

visat sig vara betydelsefull för hur väl utrikes födda integreras på arbetsmarknaden. 

Kan det vara så att en kommun som satsar mycket resurser på detta också möjliggör 

för utrikes födda att lättare skaffa ett arbete? Data för denna variabel är precis som 

föregående variabel laggad med ett år. 

 
Modell 3, Diskriminering 
– Andelen riksdagsvalröster på SD 
Variabeln ska ses som en proxyvariabel för diskriminering och attityd gentemot 

utrikes födda i kommunen. Är andelen röster på SD hög förväntas att arbetslösheten 

bland utrikes födda ska påverkas negativt.  
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3.4 Empirisk specifikation  
 
Modell 1, grundegenskaper 
 
Yi = ß0 + ß1*x1i + ß2*x2i + ß3*x3i + ß4*x4i + ß5*x5i + ß6*x6i + ß7*x7i +εi 

 

Yi är arbetslöshet bland utrikes födda i kommun i. ß0 – ß7 är parametrar som 

estimeras för regressionen. x1 är allmän arbetslöshet i kommunen, x2 är 

medelinkomsten i kommunen i tusental kronor, x3 är andelen av den totala 

befolkningen som är utrikes födda, x4 är sysselsättningsgraden bland utrikes födda, 

x5 är antalet invånare i kommunen, x6 är en dummyvariabel för storstadskommun i 

jämförelse med kommuner från resten av landet och x7i är en dummyvariabel för 

inlandskommun i Norrland i jämförelse med kommuner från resten av landet. εi är en 

felterm.  

 
Modell 2, specifika åtgärder 
Yi = Modell (1) + ß8*x8i +ß9*x9i +ß10*x10i  

Den beroende variabeln är densamma som i modell 1 men i denna modell har 

ytterligare tre oberoende variabler lagts till: x8 är satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder per invånare i kommunen, x9  är hur mycket kommunen i 

genomsnitt satsar på svenska för invandrare per utrikes född och x10  är hur många 

företag det finns per invånare i kommunen.  

 

Modell 3, diskriminering  
Yi = Modell (2) +ß11*x11i  

I denna modell har endast en ny variabel lagts till: x11, som är andelen av 

kommunens väljare som röstade på SD vid riksdagsvalet 2010. 
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3.5 Deskriptiv statistik  
 
Nedan presenteras deskriptiv statistik av data med genomsnittsvärdena för 

variablerna, standardavvikelse samt högsta och lägsta värden. Som synes så finns 

det stora skillnader mellan högsta och lägsta värden bland alla variabler (för 

ytterligare information, se appendix tabell 4).  

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik 2009/2010 

  Genomsnitt Högsta Lägsta 
 

Standard-
avvikelse 

Arbetslöshet bland utrikes födda 13,4 % 29,7 % 4,4 % 4,1 
Allmän arbetslöshet i kommunen 8,0 % 17,2 % 2,5 % 2,4 
Medelinkomst i kommunen 176,3 tkr 313,9 tkr 137,8 tkr 19,2 
Andelen utrikes födda i kommunen   13,3 % 49,4 %   4,2 % 7,0 
Sysselsättningsgrad 55,21 % 74,3 % 34,5 % 7,5 
Antal invånare 32467 847 073 2 460 64800 
Satsning på 
arbetsmarknadsåtgärder  

1172 kr 2 565 kr 0 kr 381 

Satsning på SFI per utrikes född  1464 kr 7389 kr 0 kr 1111 
Antal företag per invånare i 
kommunen 

5,6 % 10,2 % 2,8 % 1,2 

Andel riksdagsvalsröster för 
Sverigedemokraterna 

6,3 % 
 

15,8 % 
 

1,7 % 2,5 

Källa: Kolada och SCB 
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4. Resultat 
Denna sektion innehåller studiens resultat. Studiens tre modeller presenteras 
stegvis. Nedan är resultaten sammanfattade i en tabell.  
 

Tabell 2: resultat för regressionen 

 Modell 1, grundegenskaper Modell 2, specifika åtgärder Modell 3, diskriminering 

Variabler Betavärde t-värde Sign. Betavärde t-värde Sign. Betavärde t-värde Sign. 

Konstant 16,676 5,564 0,000 21,838 5,809 0,000 22,403 5,430 0,000 

Allmän arbetslöshet  0,584 5,544 0,000 0,446 3,893 0,000 0,440 3,830 0,000 

Medelinkomst  0,004 0,295 0,769 -0,007 -0,485 0,628 -0,008 -0,619 0,537 

Andelen utrikes födda  -0,069 -2,151 0,032 -0,065 -1,972 0,050 -0,064 -1,805 0,072 

Sysselsättningsgrad bland 
utrikes födda  

-0,151 -4,628 0,000 -0,152 -4,704 0,000 -0,153 -4,706 0,000 

Antal invånare  5,558E-6 1,832 0,068 5,563E-6 1,858 0,064 5,444E-6 1,768 0,078 

Storstadskommun -0,081 -0,102 0,919 -0,179 -0,224 0,823 -0,208 -0,321 0,748 

Inlandskommun i Norrland. 3,521 6,057 0,000 3,666 6,051 0,000 3,614 5,634 0,000 

Satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder  
  

  0,000 -0,848 0,397 0,000 -1,168 0,244 

Satsningar på SFI per utrikes 

född  
  

 
 0,000 2,382 0,018 0,000 2,300 0,022 

Antal företag per invånare  
  

 

 

 -0,448 -2,661 0,008 -0,455 -2,733 0,007 

Andelen riksdagsvalsröster 

för Sverigedemokraterna 
  

  

 

  -0,026 -0,448 0,65 

Justerad Förklaringsgrad  R2   
 
0,472 

 
 

  
0,490 
 

 
 

 
 0,488 

 

Modell 1, grundegenskaper 
 
Som väntat så har det allmänna arbetsmarknadsläget påverkan på arbetslösheten 

bland utrikes födda. Ökad allmän arbetslöshet i kommunen leder till ökad 

arbetslöshet bland utrikes födda. Något överraskande så tycks dock inte 

arbetslösheten bland utrikes födda öka mer än den allmänna arbetslösheten. Stiger 

den allmänna arbetslösheten med 1 procent, ökar arbetslösheten bland utrikes födda 

endast med 0,58 procent.   

Medelinkomsten i kommunen har ingen signifikant påverkan på arbetslösheten bland 

utrikes födda. Många av de rikaste kommunerna (framförallt kommuner i stor-

Stockholm) är dock kommuner där arbetslösheten bland utrikes födda är lägre än 
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genomsnittet, men i dessa kommuner är också den allmänna arbetslösheten lägre 

än genomsnittet.  

Andelen utrikes födda som är bosatta i kommunen har däremot betydelse för 

arbetslösheten; ju högre andel utrikes födda i en kommun, desto lägre arbetslöshet 

bland dessa. Det kan tyda på att en hög koncentration av utrikes födda skapar större 

möjligheter till ingångar på arbetsmarknaden. Möjligtvis kan det också vara så att 

många lämnar arbetsmarknaden helt och hållet och därmed utesluts från 

arbetslöshetsstatistiken.  

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda i kommunen har en negativ inverkan, det 

vill säga ju högre andel utrikes födda som är sysselsatta, desto lägre arbetslöshet 

bland utrikes födda. Detta stärker tesen om ”role models”, det vill säga att hög 

sysselsättning innebär lägre arbetslöshet och vice versa.  

Parametern för variabeln antal invånare i kommunen är signifikant, med andra ord 

har ortens storlek betydelse för hur hög arbetslösheten bland utrikes födda är. 

Betydelsen och påverkan tycks dock vara liten. 

Storstadskommun i jämförelse med referensgruppen visar ingen påverkan på 

arbetslösheten bland utrikes födda. Det gör däremot variabeln inlandskommun i 

Norrland. Arbetslösheten bland utrikes födda har stor betydelse om kommunen är en 

inlandskommun i Norrland i jämförelse med en kommun i resten av landet. Att som 

utrikes född bo i en inlandskommun i Norrland försvårar generellt möjligheten att få 

jobb.  

 
Modell 2, specifika åtgärder 
I denna modell inkluderas ytterligare tre variabler; satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare; satsningar på SFI, kronor per utrikes 

född i kommunen samt andelen företag per invånare i kommunen. Syftet med dessa 

variabler är att undersöka om specifika åtgärder från kommunens sida kan påverka 

arbetslösheten bland utrikes födda. Parametern för satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder, kronor per invånare var inte signifikant, vilket gör att man 

inte kan dra någon specifik slutsats om huruvida satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder från kommunens sida på kort sikt leder till lägre 



 19 

arbetslöshet bland utrikes födda eller ej. Satsningar på SFI förefaller dock ha positiv 

effekt på arbetslösheten bland utrikes födda. Själva påverkan är dock liten. Variabeln 

andelen företag per invånare i kommunen har en gynnsam effekt, det vill säga att ju 

större andel egenföretagare i kommunen, desto lägre arbetslöshet bland utrikes 

födda. Detta ligger i linje med tidigare presenterad hypotes. 

 

Modell 3, diskriminering 
I denna modell har det tillförts ytterligare en variabel till de ovan nämnda, nämligen 

andelen riksdagsvalsröster på SD, vilken är tänkt som en proxyvariabel för att 

undersöka diskriminering. Är det så att i kommuner som redovisar en hög väljarandel 

för SD också har en högre arbetslöshet bland utrikes födda jämfört med kommuner 

som uppvisar en lägre andel SD-väljare? Resultatet visar ingen signifikans, det går 

alltså inte att dra några slutsatser huruvida denna variabel påverkar arbetslösheten 

bland utrikes födda i en kommun.  
 
Analys av regressionen 
Regressionen är testad för multikollineritet och heteroskedasticitet. Detta gjordes 

genom VIF- och Park-test. Enligt testen råder ingen multikollinaritet, dock är 

variablerna allmän arbetslöshet, medelinkomst och antal invånare drabbade av 

heteroskedasticitet. F-test utfördes också för att undersöka hur förklarande vår 

modell är. Se appendix för resultat.  
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5. Diskussion och analys 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur olika kommunkaraktäristiska 

påverkar arbetslösheten bland utrikes födda i Sveriges kommuner. Vi har undersökt 

hur grundegenskaper hos en kommun, specifika åtgärder från kommunen samt 

diskriminering i kommunen kan ha påverkat arbetslösheten bland utrikes födda. 

 

Frågeställningen lyder: Hur kan kommunala skillnader förklara arbetslöshet bland 

utrikes födda? 

 

Regressionsresultaten visade signifikans för följande variabler: allmän arbetslöshet i 

kommunen, andel utrikes födda i kommunen, sysselsättningsgrad bland utrikes 

födda i kommunen, om kommunen är en inlandskommun i Norrland i jämförelse med 

referensgruppen, andel företagare per invånare i kommunen samt satsningar per 

utrikes född på SFI i kommunen.  

 

Resultaten för medelinkomst i kommunen, om kommunen är en storstadskommun i 

jämförelse med vår referensgrupp, satsningar på arbetsmarknadsåtgärder i 

kommunen samt andel röster för Sverigedemokraterna i valet 2010 i kommunen 

visade sig inte signifikanta. 

 

Allmän arbetslöshet 
Grafen nedan visar den allmänna arbetslöshetens påverkan på arbetslösheten bland 

utrikes födda i kommunen. Ju högre arbetslöshet i kommunen, desto högre 

arbetslöshet bland utrikes födda.  
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Diagram 2. Hur allmän arbetslöshet påverkar arbetslösheten bland utrikes 
födda  

 
Källa: SCB 

 

Andel utrikes födda i kommunen 
I inledningen diskuterades två tänkbara scenarier;  

– att en hög koncentration av utrikes födda skulle leda till sämre förutsättningar för 

denna grupp på arbetsmarknaden, kanske på grund av segregering och därigenom 

svårigheter för utrikes födda att kunna skapa det kontaktnät som ofta är en nyckel in 

på den svenska arbetsmarknaden. 

– att en hög andel utrikes födda i en kommun kan skapa en arbetsmarknad bland 

utrikes födda eller att det skapas förebilder (så kallade role models) för yngre utrikes 

födda att ta efter.  

 

Studiens resultat visar att en högre andel utrikes födda i en kommun ger en lägre 

andel arbetslösa utrikes födda i kommunen. Kanske är det så att utrikes födda söker 

sig till områden och kommuner där deras landsmän finns och att de genom dessa 

kontakter har enklare att få jobb? Detta förstärker också bilden av den misslyckade 

så kallade ”Hela Sverige-strategin” (Ekberg, 2010, s.45-49). Det visar sig viktigare 

för utrikes födda att söka sig till ställen där det finns möjlighet för jobb och inte till 

ställen där det enbart är god tillgång på bostäder.  

Sysselsättningsgrad bland utrikes födda i kommunen  

Det kan te sig självklart att en hög sysselsättning bland utrikes födda automatiskt 

skulle betyda låg arbetslöshet för samma grupp. Det är dock viktigt att belysa att en 
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hög sysselsättningsgrad bland utrikes födda också kan skapa så kallade ”role 

models” för yngre utrikes födda, vilket skapar en ökad drivkraft bland de yngre att 

delta i arbetslivet. En annan aspekt att ta hänsyn till är Calvó-Armengols och 

Jacksons (2004, s.2) forskning som visar att det är lättare att få ingångar till 

arbetsmarknaden om man har ett nätverk bestående av personer som arbetar (så 

kallade insiders). Hypotesen om att denna variabel skulle ha positiv inverkan visade 

sig stämma. Nedan visas ett spridningsdiagram på relationen mellan 

sysselsättningsgraden för utrikes födda i en kommun och arbetslösheten bland 

utrikes födda i en kommun.  

 
Diagram 3. Hur sysselsättningsgraden bland utrikes födda påverkar 
arbetslösheten bland utrikes födda 

 
Källa: SCB 

 

Om kommunen är en inlandskommun i Norrland i jämförelse med en kommun 
från resten av landet 
Denna variabel syftar till att undersöka regionala skillnader i arbetslöshet bland 

utrikes födda beroende kommunens geografiska läge. Resultatet visar att 

arbetsmarknadsläget för utrikes födda är avsevärt sämre om kommunen ligger i 

Norrlands inland i jämförelse med resten av landet. Detta kan möjligen förklaras av 

att arbetsmarknaden generellt är dålig och att även pendlingsmöjligheterna är små 

på grund av de långa avstånden. Även här kan man diskutera den så kallade ”Hela 

Sverige-strategin” och dess begränsningar såväl som vikten av rätt ankomstort 

(Ekberg 2010, s. 45-49).  

 

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  

35	   45	   55	   65	   75	   85	  

Ar
be
ts
lö
sh
et
e	  
bl
an
d	  

ut
ri
ke
s	  
fö
dd
a	  
(%

)	  

Sysselsättning	  bland	  utrikes	  födda	  (%)	  	  

Observationer	  

Trendlinje	  



 23 

 
 
Andel företagare per invånare i kommunen 
Enligt Ekberg (2010, s.49-51) visar viss tidigare forskning ett samband mellan högre 

andel företagare i en kommun och en lägre arbetslöshet bland utrikes födda. Detta 

bekräftas även i denna undersökning. Det verkar alltså finnas en positiv effekt för 

arbetslösheten bland utrikes födda i en kommun om andelen företagare per invånare 

är hög. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att strukturen på arbetsmarknaden i 

kommunen har betydelse, vilket är i enlighet med tidigare studier (Ekberg, 2010, 

s.49-51).   

 

Satsningar på SFI per utrikes född i kommunen 
Denna parameter visade signifikans, med ett positivt tecken, vilket var i motsats till 

hypotesen. Själva påverkan tycks dock inte stor. Bergmark (2011, s.49) betonar 

språkets betydelse för att få jobb. Satsningar som kommunen gör på SFI tycks inte 

påverka arbetslöshetssituationen för utrikes födda. Det är dock svårt att veta hur bra 

SFI fungerar; kanske hade arbetslösheten bland utrikes födda i kommunen varit 

ännu högre om inte satsningarna på SFI hade gjorts?  

 

En annan förklaring till resultatet kan vara att kommuner som satsar mycket resurser 

på SFI har stora problem med integrering av utrikes födda på arbetsmarknaden och 

därför måste lägga stora resurser på SFI. Detta medan kommuner med små 

satsningar på SFI skulle kunna ha en naturlig integrering för utrikes födda och 

därmed är mindre beroende av satsningar på SFI. 

 

Medelinkomst i kommunen 

Med denna variabel undersöktes huruvida skillnader i medelinkomst mellan olika 

kommuner kunde påverka arbetslösheten bland utrikes födda. Variabeln visade 

ingen påverkan. 

 

Storstadskommun i jämförelse med en kommun i resten av landet 
Om kommunen är en storstadskommun i jämförelse med referensgruppen kan inte 

förklara skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda. Skillnaden i strukturen på 
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arbetsmarknaden i storstadskommuner och andra större kommuner i landet kan vara 

mycket liten, varför det kan vara svårt att hitta ett samband. 

 

Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder i kommunen  
Denna parameter visade ingen signifikans, det verkar därmed som om satsningar på 

arbetsmarknadsåtgärder inte kan förklara skillnader i arbetslöshet bland utrikes 

födda i kommuner.  

 

Andel röster för Sverigedemokraterna i valet 2010 i kommunen 
Denna variabel är en proxyvariabel för diskriminering i kommunen. Tanken med den 

var att undersöka om en hög andel röster på Sverigedemokraterna också innebär 

hög arbetslöshet bland utrikes födda i kommunen. Variabeln visade ingen effekt, 

andelen röster på Sverigedemokraterna förklarar inte skillnader i arbetslöshet bland 

utrikes födda i Sverige kommuner. Detta betyder dock inte att diskriminering, i 

enlighet med Björklund et al. (2006, 146-152) inte kan ske på individnivå, men detta 

har inte undersökts i denna uppsats. 

5.1 Avslutande diskussion 
 
I början av uppsatsen belystes de kommunala skillnader som existerar bland 

Sveriges kommuner och som exempel togs Norsjö med en arbetslöshet bland 

utrikes födda på 29,4 procent och Strömstad med en arbetslöshet bland utrikes 

födda på 4 procent. Följande frågor ställdes: 

Hur kan man förklara dessa skillnader mellan kommunerna? Går det att finna några 

generella förklaringar till varför arbetslösheten bland utrikes födda är högre i en 

kommun än en annan? 

 

Utifrån de resultat analysen har gett kan vissa förklaringar ges. Den allmänna 

arbetslösheten i kommunen, företagsstrukturen i kommunen, andelen utrikes födda i 

kommunen, sysselsättningsgraden bland utrikes födda i kommunen samt om 

kommunen är en inlandskommun i Norrland är variabler som kan förklara 

kommunala skillnader i arbetslöshet bland utrikes födda. 
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Det allmänna arbetsmarknadsläget har betydelse för utrikes föddas möjlighet att 

integreras på arbetsmarknaden. Resultatet visar dock att det allmänna 

arbetsmarknadsläget inte betyder så mycket som man kan tro. Om man bortser från 

det allmänna arbetsmarknadsläget, vilket kan vara svårt att påverka, finns det 

någonting specifikt kommunerna kan göra för att förbättra utrikes föddas möjligheter 

att få jobb? Satsningar som kommunen kan göra och som verkar ge positiva 

genomslag för arbetslösheten bland utrikes födda är att förenkla uppstartandet och 

drivandet av företag. Detta eftersom en hög andel företagare i en kommun tycks ha 

ett samband med en lägre arbetslöshet bland utrikes födda. En utredning (SOU, 

2012:9) har även visat vikten av att utrikes födda etablerar sig snabbt på 

arbetsmarknaden. Om detta inte sker finns risken att de hamnar i en långvarig 

arbetslöshet. Är då SFI den bästa lösningen? Skulle man exempelvis kunna 

kombinera SFI med arbetspraktik och mer utbildningsinsatser rörande eget 

företagande, eftersom just detta har visat sig viktigt för utrikes föddas möjlighet att få 

jobb? Ytterligare en fördel med arbetspraktik är att den utrikes födde exponeras mot 

det svenska språket och dessutom får en inblick i det svenska arbetslivet. Bergmark 

(2011, s.49) pekar på just kunskaper om ”svenskhet” som viktigt vid 

arbetsmarknadsintegrering för utrikes födda.  

5.2 Förslag till vidare forskning 
 
För att ytterligare förenkla för utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden krävs 

mer forskning på individnivå. Därigenom skulle mer underlag kunna ges till 

kommuner för hur de effektivt ska jobba med arbetsmarknadsintegrering av utrikes 

födda. En kvalitativ studie med erfarenheter om misslyckade och lyckade fall av 

arbetsmarknadsintegrering av utrikes födda skulle ge mer ingående svar. 
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Appendix 
Tabell 3: Korrelation (VIF) 

 
 
 

 

Tabell 4: F-test, Modell 1 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2364,323 7 337,760 37,886 ,000a 

Residual 2514,087 282 8,915   

Total 4878,410 289    

 

 

Tabell 5: F-test, Modell 2 
ANOVAb 

0Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2478,268 10 247,827 28,808 ,000a 

Residual 2400,142 279 8,603   

Total 4878,410 289    

 

 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

 
Konstant 22,403 4,171  5,372 ,000   

Allmän arbetslöshet  ,440 ,116 ,259 3,794 ,000 ,379 2,640 

Medelinkomst  -,008 ,015 -,038 -,547 ,585 ,360 2,776 

Andelen utrikes födda  -,064 ,034 -,109 -1,901 ,058 ,542 1,846 

Sysselsättningsgrad bland utrikes 
födda  

-,153 ,033 -,282 -4,680 ,000 ,488 2,047 

Antal invånare  5,444E-6 ,000 ,086 1,801 ,073 ,777 1,287 

Storstadskommun -,208 ,805 -,016 -,258 ,797 ,434 2,306 

Inlandskommun i Norrland. 3,614 ,628 ,291 5,753 ,000 ,695 1,440 

Satsningar på 
arbetsmarknadsåtgärder  

,000 ,001 -,041 -,887 ,376 ,816 1,226 

Satsningar på SFI per utrikes född  ,000 ,000 ,114 2,361 ,019 ,756 1,323 

Antal företag per invånare  -,455 ,170 -,136 -2,675 ,008 ,687 1,456 

Andelen riksdagsvalsröster för 
Sverigedemokraterna 

-,026 ,082 -,016 -,315 ,753 ,691 1,448 
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Tabell 6: F-test, Modell 3 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2480,002 11 225,455 26,133 ,000a 

Residual 2398,408 278 8,627   

Total 4878,410 289    

 

 
 
Tabell 7: Parktest för samtliga oberoende variabler 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,139 ,763  -1,494 ,136 

ln(Allmän arbetslöshet) ,949 ,371 ,150 2,561 ,011 

 

 
 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,307 ,679  1,924 ,055 

Ln(Andelen utrikes födda) -,2,209 ,269 -,046 -,776 ,438 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,956 3,456  4,038 ,000 

Ln(Sysselsättning utrikes födda) -3,291 ,863 -,221 -3,813 ,365 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,242 6,257  3,395 ,001 

ln(Medelinkomst) -3,957 1,210 -,191 -3,270 ,001 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,956 3,456  4,038 ,000 

Ln(Sysselsättning utrikes födda) -3,291 ,863 -,221 -3,813 ,365 

 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,818 1,266  3,807 ,000 

Ln(Antal invånare) -,410 ,128 -,187 -3,199 ,002 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,073 ,980  ,075 ,940 

Ln(Andelen företagare) ,114 ,155 ,044 ,735 ,463 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,989 1,283  -,771 ,441 

Ln(Arbetsmarknadsåtgärder) ,254 ,184 ,083 1,384 ,168 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,050 ,979  ,051 ,959 

Ln(SFI) ,434 ,571 ,045 ,761 ,447 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,240 ,582  ,413 ,680 

Ln(SD) ,311 ,322 ,057 ,964 ,336 

 

 

Tabell 8: Information, deskriptiv statistik. 
 

 Högsta Lägsta 
 

Arbetslöshet bland utrikes födda Norsjö Strömstad 
Allmän arbetslöshet i kommunen Haparanda Danderyd 
Medelinkomst i kommunen. Danderyd Årjäng 
Andelen utrikes födda i kommunen Botkyrka Ovanåker 
Sysselsättningsgrad Trosa Eda 
Antal invånare Stockholm Bjurholm 
Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder Fagersta Säter, Älvdalen 
Satsningar på SFI per utrikes född Nordanstig Arjeplog, Askersund, 

Bornholm, Torsby, Vindeln, 
Vännäs 

Antal företag per invånare i kommunen Borgholm Oxelösund 
Andel riksdagsvalsröster för 
Sverigedemokraterna 

Sjöbo Danderyd 

 
Källor: SCB och Kolada 
 


