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Sammanfattning 

Nivån på arbetslösheten bland ett lands invånare utgör ett bestående inslag i samhällsdebatten. 

Ett dystert faktum i detta sammanhang är att arbetslösheten bland den grupp av människor 

som gemensamt faller under beteckningen utrikes födda, dvs. personer som är födda 

annorstädes än i Sverige, systematiskt är högre än bland de som är födda inom Sveriges 

gränser. Detta arbete undersöker hur ett antal s.k. kommunala variabler, dvs. variabler som 

avser data på kommunal nivå, påverkar arbetslösheten hos just utrikes födda. Finns det 

faktorer på kommunal nivå som påverkar arbetslösheten hos denna grupp? I vilken 

utsträckning är dessa faktorer avgörande för deltagande i arbetskraften?  

Uppgifterna som har legat till grund för de ekonometriska mätningarna kommer från 

Statistiska centralbyrån (SCB) och avser, där inte annat anges, år 2010.  Undersökningen av 

arbetslösheten bland utrikes födda genomförs med hjälp av linjär regressionsanalys av typen 

Ordinary Least Squares (OLS). Förutom rent ekonometriska mätningar behandlas, i ett 

teoriavsnitt, även diskrimineringsteorier av olika slag.  

I studien framkommer bl.a. att personer som är födda i något av de nordiska länderna 

(exklusive Sverige) har en signifikant lägre arbetslöshetsnivå, dvs. denna grupp av utrikes 

födda har enklare att få ett jobb i Sverige.  Vidare kan nämnas att det framkommer att en 

kommuns befolkningsstorlek inte verkar ha någon betydelse på arbetslösheten bland utrikes 

födda.  
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1 Introduktion 

Offentlig statistik och studier i arbetslöshet visar att det finns skillnader som beror på individens 

ursprung, dvs. om individen är född i Sverige eller inte. År 2009 var andelen sysselsatta i 

åldersgruppen 16-64 år 75,7 procent för de inrikes födda. Motsvarande siffra för utrikes födda 

i samma åldersgrupp var 62,5 procent, vilket alltså är en skillnad på ca 13 procentenheter. En 

stor andel av Sveriges befolkning är utrikes födda; 14,3 procent vid årsskiftet 2009/2010.1 

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda har alltsedan 1970-talet, då invandringen bytte 

karaktär från att främst bestå av arbetskraftsinvandring till att i allt högre utsträckning gå mot 

flykting- och anknytningsinvandring, sjunkit.2 

Den höga andel utrikes födda kombinerat med den stora skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 

inrikes och utrikes födda är problematiskt. Att misslyckas med att integrera utrikes födda på 

arbetsmarknaden är något som medför stora samhällsekonomiska kostnader. Det handlar om 

kostnader i form av sociala transfereringar och uteblivna skatteintäkter, men även indirekt i 

form av förlorad produktion. Arbetslöshet kan även leda till utslagning och växande 

motsättningar mellan befolkningsgrupper.3 Det blir på intet sätt lättare för den enskilde 

individen att inträda på arbetsmarknaden om denne stått utanför densamma under en längre 

period. Det är därför viktigt att integration av utrikes födda på arbetsmarknaden sker snabbt, så 

att inte socialt utanförskap – med bidragsberoende som konsekvens – blir följden.   

I ett försök att underlätta integrationen av utrikes födda startades år 1985 den s.k. ”Hela Sverige-

strategin” i landet. ”Hela Sverige-strategin” utgjorde ett viktigt inslag i invandrings- och 

integrationspolitiken fram till 1991. Avsikten med strategin var att undvika koncentration av 

flyktingar till vissa geografiska områden, för att på det sättet underlätta inlärningen av svenska 

för denna grupp. Detta förväntades i sin tur förbättra möjligheterna för dessa grupper av 

människor att etablera sig på arbetsmarknaden.4 Förhoppningarna var således att en placering i 

en mindre kommun skulle underlätta kontakten mellan invandrare och infödda och att 

integrationen därav skulle gynnas. ”Hela Sverige-strategin” upphörde formellt 1994, men i 

praktiken pågick strategin under åren 1987 till 1991. Under denna period placerades 90 % av 

de nyanlända asylsökande i förvalda kommuner. När de fick uppehållstillstånd tilläts de bosätta 

                                                 
1 Eriksson, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2011, Fritzes, s. 249. 
2 Ekberg et al., Invandrare på arbetsmarknaden, SNS Förlag, 1995, s. 35.  
3 Broomé et al., S-märkt: Företagets etniska vägval, SNS Förlag, 1997, s. 9.  
4 Århammar, Migration och integration – om framtidens arbetsmarknad, Bilaga 4 till Långtidsutredning 2003, 

2004, s. 83.  
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sig fritt. En hög andel av de som utplacerats valde att flytta när de fick möjlighet, vilket gjorde 

att den geografiska spridning av flyktingar som strategin hade för avsikt att uppnå enbart blev 

marginell. Från senare tid avseende samma ämne kan noteras den s.k. etableringsreformen, som 

trädde i kraft den 1 december 2010. Reformen syftar till att ge nyanlända förutsättningar för en 

snabbare etablering på arbetsmarknaden.5 Trots åtgärder från politiskt håll består de problem 

som reformerna hade till uppgift att komma till rätta med.  

Det kan med säkerhet konstateras att arbetslösheten bland utrikes födda är högre än hos 

personer som är födda i Sverige. Frågan är ett ständigt inslag i den politiska debatten och utgör 

utan tvekan ett problem. För att lösa detta problem krävs dock först och främst insikt om vad 

som påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. 

1.1 Syfte och avgränsning 

Detta arbete syftar till att redogöra för vilka, om några, kommunala faktorer som kan förklara 

skillnader i regional arbetslöshet bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. 

Undersökningen görs på regional nivå, närmare bestämt på kommunal nivå. 

1.2 Vissa definitioner 

Vissa uttryck som kan uppfattas tvetydiga och som används i denna uppsats definieras nedan 

och visar på hur de kommer att brukas i detta arbete.  

Uttryck  Definition 

Utrikes född   En person som är född i ett annat land än Sverige.  

Inrikes född  En person som är född i Sverige. 

Arbetslös En person som inte är sysselsatt men som (1) kan ta ett arbete eller 

(2) söker ett arbete.  

2 Tidigare studier 

De statliga offentliga långtidsutredningarna syftar till att arbeta fram underlag för den 

ekonomiska politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. Dessa innehåller 

huvudbetänkanden samt specialstudier vilka biläggs huvudbetänkandena. Till 

Långtidsutredningen 1999/20006 fogades en bilaga 67, författad av Arai et al. I denna bilaga 

                                                 
5 SOU 2012:9, s. 9.  
6 SOU 2000:7.   
7 Arai et al., Är arbetsmarknaden öppen för alla?, Bilaga 6 till Långtidsutredningen 1999, 2000. 
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analyserar upphovsmännen orsakerna till de bestående skillnaderna i arbetslöshet mellan 

personer som är födda i Sverige och de som är födda utomlands. Utredningen fokuserar särskilt 

på faktorer som påverkar arbetsgivarnas anställningsbeslut och hur bilden av situationen på 

arbetsmarknaden påverkas av de statistikkällor som finns tillgängliga för allmänheten. 

Slutsatserna av studien är att arbetsmarknadssituationen för personer med utländsk bakgrund 

har försämrats alltsedan mitten av 1970-talet.8 

I den senaste Långtidsutredningen från 20119 låg fokus på sysselsättningspolitiken. I en bilaga 

4 till denna presenterade Eriksson forskningsrapporten Utrikes födda på den svenska 

arbetsmarknaden10. I denna finner författaren bl.a. att utrikes föddas situation på 

arbetsmarknaden skiljer sig kraftigt åt beroende på tidpunkt och skäl för invandringen, 

vistelsetid samt födelseland.11 Utrikes födda som vistats länge i Sverige har högre grad av 

sysselsättning än motsvarande grupp som vistats här en kort tid. Skillnaden i sysselsättning 

mellan utrikes födda med lång vistelsetid och inrikes födda är dock betydande.12 

I det något till åren komna verket Invandrare på arbetsmarknaden13 gör Ekberg och Gustafsson 

en ansats till att förklara invandrarnas sysselsättning med hjälp av tvärsnittsdata.14 Resultatet 

av deras studie visar att stora förändringar har ägt rum under efterkrigstiden. Under 1950- och 

1960-talen samt i början av 1970-talet var invandrarnas sysselsättningsgrad högre än hos den 

inrikes födda befolkningsgruppen.  Denna bild förändrades dock vid mitten av 1970-talet, 

varefter invandrarnas sysselsättning och inkomster trendmässigt har försämrats i förhållande 

till gruppen inrikes födda. Trots 1980-talets högkonjunktur kom många invandrargrupper att 

stå utanför arbetsmarknaden.15 1990-talets lågkonjunktur accelererade den negativa trenden.16 

Författarna uttrycker en negativ syn på arbetsmarknadsläget för utrikes födda i Sverige. 

Edin, Fredriksson och Åslund utvärderar i artikeln Settlement Policies and the Economic 

Success of Immigrants17 den s.k. ”Hela Sverige-strategin”. Studien fokuserar på hur 

invandrarna klarade sig på grund av åtgärden. Slutsatsen som författarna drar är att invandrarna 

                                                 
8 Ibid., s. 7. 
9 SOU 2011:11.  
10 Eriksson, Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2011, Fritzes. 
11 Ibid., s. 263.  
12 Ekberg et al., a.a.., s. 262.  
13 Ekberg et al., Invandrare på arbetsmarknaden, SNS Förlag, 1995. 
14 Ibid., kap. 3.  
15 Ibid., s. 11.  
16 Ibid., s. 56.  
17 Edin et al., “Settlement Policies and the Economic Success of Immigrants” in Journal of Population Economics 

17, 2004. 
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erfor substantiella långsiktiga förluster. Lejonparten av detta berodde på en gemensam nämnare 

som påverkade invandrarna oavsett var de placerades. Denna gemensamma nämnare bedömdes 

av författarna bestå av en arbetsmarknadspolitisk förändring som innebar ett skiftat fokus från 

arbetsmarknadsassimilering till inkomstsupport.18  

Sidebäck, Sundbom och Vikenmark har gjort en studie av ursprungslandets betydelse för 

arbetslösheten bland utrikes födda.19 Det centrala resultatet av deras studie var att 

arbetsmarknadssituationen för utomnordiska och utomeuropeiska invandrare är svår, och att 

denna grupp har en lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än motsvarande 

befolkningsgrupper i Sverige.20 De visar också på hur arbetslösheten ser ut bland nordiska 

invandrare, vilka till största delen avser invandrare från Finland.21 När det kommer till 

arbetslösheten, uttryckt i olika mått, bland nordiska invandrare står det klart att den är lägre än 

hos invandrare från övriga världen. Ytterligare ett av studiens centrala resultat består i att 

författarna finner ett starkt samband mellan vistelsetiden i Sverige för invandrarna och deras 

arbetsmarknadssituation vad gäller sysselsättning och arbetslöshet.22 

Den statliga offentliga utredningens övergripande uppdrag i Förmån och fälla – nyanländas 

uttag av föräldrapenning23 var att föreslå åtgärder som kan öka arbetskraftsdeltagandet och 

påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända invandrarkvinnor och 

anhöriginvandrare.24 Där konstateras att arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är 

betydligt lägre än för män och att detta beror på flera samverkande orsaker.25 Vad den 

ifrågavarande utredningen fokuserade på var hur uttaget av föräldrapenning påverkade utrikes 

födda kvinnors arbetskraftsdeltagande. Slutsatsen som drogs i denna del var att 

föräldrapenningen försenar etableringen på arbetsmarknaden.26 

Från den internationella forskningen på området är följande arbeten värda att nämnas. 

Chiswick, Cohen och Zach studerade arbetslösheten för utrikes födda i USA.27 Mer specifikt 

studerade de hur vistelsetiden i värdlandet (i detta fall USA) påverkade arbetslösheten bland 

                                                 
18 Edin et al., a.a., s. 133.  
19 Sidebäck et al., Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och i 

Sverige baserad på registerdata, Centrum för Välfärdsforskning, Skriftserie A, Mälardalens högskola, 2000. 
20 Sidebäck et al., a.a., s. 8. 
21 Ibid, s. 162.  
22 Ibid.  
23 SOU 2012:9.  
24 Ibid., s. 11.  
25 Ibid., s. 16.  
26 Ibid.  
27 Chiswick et al., ”The Labor Market Status of Immigrants: Effects of the Unemployment Rate at Arrival and 

Duration of Residence”, Industrial and Labor Relations Review, 1997.   
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samma grupp. De använde data bestående av män i ålderskategorin 25-64 år och som 

immigrerade till USA vid 18 års ålder eller senare. Man använde två olika beroende variabler, 

arbetslöshet vid ankomst samt vistelsetid. Vad man fann var att utbildning, som en oberoende 

variabel, hade en högst statistiskt signifikant negativ effekt på arbetslösheten. Ett års ytterligare 

utbildning visade sig minska arbetslösheten bland vuxna män. Denna effekt var dock större 

bland inrikes födda än bland utrikes födda. Vad gäller arbetslivserfarenhet (”labor market 

experience”) visade sig koefficienten för denna variabel inte vara statistiskt signifikant. Några 

av de slutsatser som dras är att färdigheter och utbildning som har anskaffats före flytt till USA 

är mindre relevanta på den amerikanska arbetsmarknaden jämfört med samma färdigheter och 

utbildning som innehas av en inrikes född. Vidare, vad gäller vistelsetidens påverkan så fann 

man att utrikes födda som immigrerat tidigare än andra hade högre arbetslöshet men att denna 

effekt var kortlivad och att den försvann helt efter ungefär 10 års vistelsetid.  

McDonald och Worswick28 jämförde arbetslösheten bland utrikes och inrikes födda i Kanada 

genom användandet av paneldata avseende åren 1982 till 1993. I studien fann man att utrikes 

födda som nyligen immigrerat till värdlandet – i detta fall Kanada – har högre arbetslöshetstal 

än inrikes födda. Denna klyfta visade sig öka under år med recession. Man fann också att utrikes 

föddas arbetsmarknadsassimilering är känsliga för det makroekonomiska läget.  

När det kommer till utrikes föddas val av bosättningsplats i landet dit man väljer att immigrera 

har detta studerats av Zavodny29. Studien genomfördes på data för åren 1989 till 1994. 

Förekomsten av andra utrikes födda visade sig vara det som primärt spelade in på valet av 

bosättningsplats för legala invandrare i USA. Det upptäcktes dock skillnader mellan olika 

grupper av invandrare, t.ex. beroende på ursprungsland.   

3 Teoretisk bakgrund 

Regelrätt diskriminering kan vara ett av skälen till varför arbetslösheten är högre bland utrikes 

födda än hos de som är födda i Sverige.30 De teoretiska grundpelarna för detta arbete kommer 

till stor del att utgöras av olika teorier om (olika typer av) diskriminering, men även andra 

teorier relevanta såsom förklaring till den högre arbetslösheten bland utrikes födda kommer att 

ges utrymme. 

                                                 
28 McDonald et al., ”Unemployment Incidence of Immigrant Men in Canda”, Canadian Public Policy, 1997.  
29 Zavodny, ”Determinants of Recent Immigrants’ Locational Choices”, International Migration Review, 1999.  
30 Björklund et al., Arbetsmarknaden, SNS Förlag, 2006, s. 334-335 
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En individ diskriminerar en annan individ om den förras beteende mot den senare inte grundar 

sig på objektiva fakta utan förklaras av subjektiva bevekelsegrunder.31 Det kan dock bli 

problematiskt att använda denna distinktion när man ska skilja diskriminering från andra typer 

av individuella preferenser.  Detta kan illustreras med följande exempel. Det är främmande att 

hävda att en person som föredrar övermogna bananer framför färska bananer diskriminerar 

färska bananer till förmån för övermogna sådana. Diskriminering föreligger dock när samma 

individ väljer att endast hälsa på inrikes födda och inte på utrikes födda endast på grund av den 

anledningen att de är födda i något annat land än Sverige. Denna gränsdragningsproblematik 

kommer dock inte att ges något ytterligare utrymme i detta arbete, utan används främst för att 

illustrera en bakomliggande teoretisk problematik.   

Det existerar, som sagt, olika typer av diskriminering. Statistisk diskriminering är en typ av 

diskriminering som av Björklund et al. anges som en tänkbar förklaring till högre 

arbetslöshetstal bland invandrare.32 Den som begår statistisk diskriminering diskriminerar en 

individ med grund i vissa stereotypa uppfattningar som den diskriminerande parten har om den 

grupp som den diskriminerade individen ifråga tillhör. Överfört till arbetsmarknaden innebär 

statistisk diskriminering att en arbetsgivare väljer att inte anställa en person p.g.a. att personen 

ifråga tillhör en viss grupp som arbetsgivaren, vanligen, har negativa uppfattningar om. Beslutet 

att inte anställa baseras helt på denna uppfattning – som nödvändigtvis inte behöver vara sann 

– utan hänsyn till individspecifika egenskaper såsom humankapital, produktivitet etc.  

En annan typ av diskriminering av relevans utgörs av s.k. preferensdiskriminering. Denna 

diskrimineringsmodell härstammar från Gary Beckers arbete om diskriminering från 195733. 

Denna typ av diskriminering kan delas in i arbetsgivar-34, arbetstagar-35 och 

konsumentdiskriminering36.37 Den typ av preferensdiskriminering som skulle kunna tjäna som 

en förklaringsmodell i det föreliggande arbetet och därmed vara relevant att ta upp är 

arbetsgivardiskriminering (av uppenbara skäl). Arbetsgivardiskriminering handlar om hur 

arbetsgivares preferenser tillsammans med marknadsmakter skapar diskriminering på 

arbetsmarknaden.38 En enskild arbetsgivare som vägrar att anställa en individ på andra än 

                                                 
31 Becker, The Economics of Discrimination, 2 uppl., University of Chicago Press, 1971, s. 13.  
32 Björklund et al., a.a., s. 335.  
33 Becker, a.a.   
34 Ibid., s. 39-54. 
35 Ibid., s. 55-74.  
36 Ibid., s. 75-81.  
37 Björklund et al., a.a., s. 147-148.  
38 Becker, a.a., s. 39.  
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objektiva grunder – i detta fall produktivitet – gör individen till föremål för 

arbetsgivardiskriminering. Arbetsgivardiskriminering föreligger alltså när arbetsgivaren väljer 

att anställa någon med lägre marginalproduktivitet framför en individ med högre 

marginalproduktivitet för att den senare t.ex. tillhör en viss individgrupp.39 En sådan typ av 

grupp skulle kunna bestå av utrikes födda. Denna typ av diskriminering förekommer 

uppenbarligen och kan vara en (del)förklaring till varför arbetslösheten bland utrikes födda är 

högre än hos inrikes födda.  

En annan bakomliggande teori beträffande den högre arbetslösheten bland utrikes födda är 

invandringens förändrade karaktär från arbetskraftsinvandring till flykting- och 

anknytningsinvandring. Den nordiska väst- och sydeuropeiska arbetskraftsinvandringen har i 

allt större utsträckning ersatts av en flykting- och anknytningsinvandring från tredje världen 

och Östeuropa. Enligt Broomé et al. har detta ökat det s.k. ”kulturavståndet” mellan invandrare 

och svenskar, vilket ger upphov till språkliga problem samt religiösa och kulturella krockar som 

försvårar invandrarnas integration i samhället, inträdet på arbetsmarknaden och anpassningen i 

samhällslivet.40 Detta är dock inte den enda förklaringen till de utrikes föddas allt sämre 

förankring på arbetsmarknaden, utan författarnas huvudhypotes är att detta beror på en 

kombination av två parallella processer. Utöver den ”process” som precis beskrivits vill 

författarna hävda att det skett en ”gradvis förändring av kompetenskraven i arbetslivet i riktning 

mot mer kulturspecifik kompetens”.41 Detta gör att kompetenskraven vad gäller svensk social 

kompetens, svenska sociala koder och normer samt svensk språkkompetens har ökat; krav vilka 

utrikes födda har svårare att uppfylla. Denna teori är givetvis intressant att lyfta in i ett arbete 

likt detta.  

När det kommer specifikt till varför sysselsättningsgraden bland invandrade utomeuropeiska 

kvinnor är särskilt låg presenterar Ekberg och Gustafsson en teori angående detta. De anser att 

detta kan vara en kulturspecifikt betingad företeelse, eftersom dessa kvinnor kanske inte 

vanligtvis finns tillgängliga på arbetsmarknaden i hemlandet, vilket är ett mönster som denna 

grupp sannolikt tar med sig vid en utflyttning.42 Detta är en rimlig teori. Eftersom utrikes födda 

                                                 
39 Ibid.   
40 Broomé et al., a.a., s. 9.  
41 Ibid., s. 9-10.  
42 Ekberg et al., a.a., s. 41.  
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kvinnor utgör en (betydande) del av den svenska invandringen, är teorin värd att beaktas. Att 

arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är särskilt låg bekräftas i SOU 2012:9.43  

4 Empirisk modell 

Jag kommer att använda mig av Ordinary Least Squares (OLS) för att skatta sambandet mellan 

den beroende och de oberoende variablerna. Datamaterialet är av typen tvärsnittdata och består 

av 290 observationer, vilket gör att datamaterialet omfattar Sveriges samtliga kommuner.   

Jag kommer att använda mig av en linjär funktionsform, eftersom det hypotiserade sambandet 

mellan den beroende och de oberoende variablerna är linjärt. Rekommendationen är att använda 

sig av den linjära funktionsformen om det inte finns något som explicit pekar i någon annan 

riktning, vilket det inte gör i detta fall.   

Den empiriska specifikationen av modellen ser ut som följer: 

𝑌𝑖 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇𝑖 + 𝛽2𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸𝑖 + 𝛽3𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖 + 𝛽4𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾𝑖 +

𝛽5𝑈𝑁𝐼𝑖 + 𝛽6𝑆𝐷𝑖 + 𝛽7𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇 + 𝛽9𝑁𝑂𝑅𝐷 + 𝜖𝑖  

De bakomliggande definitionerna av tecknen framgår av nedanstående uppställning.  

Variabel   Definition 

𝑌𝑖  Arbetslösheten bland utrikes födda, uttryckt i procent, i kommun i.  

𝛽𝑖 Regressionskoefficienterna för de i modellen ingående 

parametrarna där 𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇𝑖 Arbetslösheten, uttryckt i procent, bland personer i åldersgruppen 

16-64 år för kommun i. 

𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸𝑖  Antalet invånare i kommun i.  

𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹𝑖 Andelen av det totala antalet invånare i kommun i som är utrikes 

födda. Uttryckt i procent.  

𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾𝑖 Sammanräknad förvärvsinkomst i kommun i, för kvinnor och män. 

Belopp i entals kronor.  

                                                 
43 Se ovan under avsnitt 2.  
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𝑈𝑁𝐼𝑖  Högsta eftergymnasiala utbildningsnivå hos invånare uttryckt som 

andel av befolkningen.  

𝑆𝐷𝑖  Andel av giltiga röster, i kommunfullmäktige efter region, tid och 

parti. Avser valet 2010.   

𝐺𝐼𝑁𝐼𝑖 Ginikoefficienten, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1, för 

kommun i. Ginikoefficienten utgör ett mått på ojämlikhet i 

inkomstfördelningen hos befolkningen i varje kommun. 

𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖 Genomsnittligt avstånd i meter till närmaste granne. Avser år 2008.   

𝑁𝑂𝑅𝐷𝑖  Utrikes födda med ursprung från Norden exklusive Sverige, uttryckt 

som andel av det totala antalet utrikes födda i respektive kommun.   

𝜖𝑖 En stokastisk slumpvariabel som fångar upp variationerna i den 

beroende variabeln som inte omfamnas av modellen. Antas vara 

normalfördelad.   

 

5 Datamaterial 

Det datamaterial som jag kommer att använda i denna uppsats består av tvärsnittsdata avseende 

Sveriges 290 kommuner från år 2010. Datakälla är Statistiska centralbyrån (SCB).  

5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln utgörs helt enkelt av arbetslösheten på kommunal nivå bland utrikes 

födda avseende år 2010. Sveriges samtliga 290 kommuner omfattas.   

5.2 Oberoende variabler 

Nedan presenteras de oberoende variablerna och den teoretiska bakgrund som ska rättfärdiga 

deras inkluderande i modellen.  

5.2.1 Arbetslöshet i kommunen 

Att i regressionsmodellen inkludera den allmänna arbetslösheten i kommunen är enkelt att 

teoretiskt rättfärdiga. Det är mycket sannolikt att arbetslösheten bland utrikes födda kommer att 

följa den allmänna arbetslösheten i kommunen; är den allmänna arbetslösheten hög kommer 

följaktligen arbetslösheten bland utrikes födda att vara jämförelsevis hög. Värdena är uttryckta 

i procent.  
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Det förväntade tecknet för denna variabel är positivt.  

5.2.2 Antal invånare i kommunen 

Denna variabels plats i modellen är inte intuitivt rättfärdigad. Med hänvisning till den s.k. ”Hela 

Sverige-strategin”44 är det ändock intressant att se om strategin hade – och fortfarande har – 

några effekter på integrationen på arbetsmarknaden för utrikes födda. Översatt till detta arbete 

skulle en lyckad strategi innebära att kommuner med mindre antal invånare har relativt lägre 

arbetslöshet bland utrikes födda. Ett problem med att försöka mäta framgången av ”Hela 

Sverige-strategin” med denna variabel är att strategin (i praktiken) pågick under åren 1987 till 

199145, medan datamaterialet avser år 2010. Vi pratar om en tidsskillnad på ca 20 år och med 

ett sådant tidsspann kan det bli svårt att särskilja effekter av ”Hela Sverige-strategin” från annat. 

Trots dessa svårigheter kommer variabeln att inkluderas i modellen.   

Det förväntade tecknet på för denna variabel är positivt.  

5.2.3 Andel utrikes födda i kommunen 

Jag valde att inkludera denna variabel i min modell eftersom jag tror att ju fler invandrare i en 

kommun, desto större segregation. Segregation försvårar integration till det svenska samhället 

i allmänhet och till den svenska arbetsmarknaden i synnerhet. Detta behöver dock inte vara 

fallet, men det utgör min ansats i detta arbete. Denna skulle följaktligen innebära att ju större 

antal utrikes födda i en kommun, desto större relativ arbetslöshet bland denna grupp. 

Det förväntade tecknet för denna variabel är positivt.   

5.2.4 Medelinkomst i kommunen 

Att medelinkomsten i en given kommun skulle påverka arbetslösheten bland utrikes födda kan 

inte sägas vara någon självklarhet. Min ansats i detta fall är att en kommun med hög 

medelinkomst – och därtill hörande, i genomsnitt, rikare invånare – medför ett högre allmänt 

kostnadsläge i kommun, speciellt avseende bostäder och bostadsmarknaden. Detta skulle, enligt 

min ansats, innebära att kommuner med hög medelinkomst har relativt mindre antal utrikes 

födda än kommuner med lägre medelinkomst. Det kan antas att invandrare är mycket 

priskänsliga beträffande bostadspriser. I min modell innebär detta att kommuner med höga 

medelinkomster huserar ett mindre antal utrikes födda, varför arbetslösheten bland denna grupp 

i kommuner med höga medelinkomster följaktligen bör bli lägre. 

                                                 
44 Se ovan under avsnitt 1.  
45 Se ovan under avsnitt 1. 
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Det förväntade tecknet för denna variabel är negativt.   

5.2.5 Eftergymnasial utbildning 

Det torde inte råda några tvivel om personer med eftergymnasial utbildning är arbetslös i lägre 

utsträckning än de som inte har en sådan utbildning. Frågan är om den generella 

utbildningsnivån påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. Det är det som denna variabel 

ska testa. Variabeln gör inte skillnad på vem som innehar den eftergymnasiala utbildningen – 

utrikes eller inrikes född – men det är troligt att en generellt högre utbildningsgrad i kommunen 

medför en lägre arbetslöshet bland utrikes födda.  

Det förväntade tecknet är negativt.  

5.2.6 Sverigedemokraterna 

Det politiska partiet Sverigedemokraterna (”Det Sverigevänliga partiet”) har uttalade 

främlingsfientliga åsikter och avser att minska invandringen och jobba med en 

assimileringspolitik istället för integrationspolitik. Det finns anledning att anta att, i kommuner 

där Sverigedemokraterna har stort inflytande i kommunfullmäktige, dels att andelen utrikes 

födda är lägre men också att arbetslösheten bland dessa är högre. 

Det förväntade tecknet är därmed positivt. 

5.2.7 Ginikoefficient 

Ginikoefficienten utgör ett mått på ojämlikhet i inkomstfördelningen hos befolkningen i, för 

detta fall, varje kommun. Ginikoefficienten har vanligen ett värde mellan noll och ett, där noll 

betyder total jämlikhet i inkomstfördelningen, dvs. alla har exakt lika stor inkomst, och där ett 

betyder motsatsen, dvs. där en person har all inkomst i kommunen. En lägre Ginikoefficient för 

inkomster betyder således att löner, vinster, bidrag och andra ersättningar i kommunen fördelas 

(mer) jämlikt bland dess invånare.  

Det kan vara svårt att förutse Ginikoefficientens påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda 

i varje kommun, men följande hypotes kan uppställas. En lägre Ginikoefficient indikerar, som 

sagts, en jämnare total inkomstfördelning bland kommunens invånare. Bland kommunens 

invånare ingår givetvis även utrikes födda. En jämnare inkomstfördelning skulle kunna tyda på 

en jämnare generell fördelning av ”tillgångar” i kommunen, t.ex. arbeten. Enligt detta synsätt 

skulle en lägre Ginikoefficient medföra en jämnare fördelning av arbeten och därmed medföra 

en lägre arbetslöshet bland utrikes födda.  

Det förväntade tecknet är därmed negativt.   
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5.2.8 Invånardistans 

Invånardistans utgör ett mått på befolkningstätheten och uttrycks här som genomsnittligt 

avstånd i meter till närmaste granne. Ju högre invånardistans desto mindre tätbefolkad är 

kommunen.  

Högre invånardistans tyder alltså på glesare bebyggelse och det är inte orimligt att anta att det 

finns mindre faktiska jobb i glest bebyggda/befolkade kommuner. En högre invånardistans 

skulle således kunna vara en förklaring till lägre arbetslöshet bland utrikes födda. Hög 

invånardistans medför en högre arbetslöshet bland utrikes födda, är teorin. Min tanke är att 

denna variabel kan utgöra ett alternativ till en dummyvariabel. Den dummyvariabel jag tänkt 

mig var en där ”glesbygdskommuner” åsattes värdet 1 och ”icke-glesbygdskommuner” åsattes 

värdet 0, dvs. i ett försök att få ett kvantitativt värde på en kvalitativ egenskap hos respektive 

kommun. Istället för att godtyckligt försöka ange en gräns för när en kommun ska klassas som 

en ”glesbygdskommun” eller inte så valde jag istället att använda mig av föreliggande mått. 

Alternativt skulle man kunna använda sig av befolkningstäthet uttryckt som invånare per 

kvadratkilometer, men valet mellan dessa är enligt mig hugget som stucket.  

Det förväntade tecknet är positivt.  

5.2.9 Andel utrikes födda invandrade från Norden exklusive Sverige 

Under avsnitt 2 redogjordes för tidigare studier på området. Därvid presenterades en studie av 

Sidebäck, Sundbom och Vikenmark.46 I denna studie presenterades bl.a. 

arbetsmarknadssituationen för utomnordiska och utomeuropeiska invandrare, med slutsatsen 

att denna grupp har förhållandevis hög arbetslöshet. När det kommer till nordiska invandrare, 

av vilka till 80 % består av invandrare från Finland47, står det klart att denna är bättre än bland 

invandrare från övriga världen. Den lägre arbetslösheten bland nordiska invandrare jämfört med 

den som observeras hos invandrare från övriga Norden kan enligt mig delvis förklaras av det 

s.k. ”kulturavståndet” 48. ”Kulturavståndet” mellan nordiska invandrare och svenskar torde inte 

vara särskilt långt, vilket bl.a. innebär snabbare språklig anpassning, minskade, eller till och 

med obefintliga, religiösa och kulturella krockar samt i allmänhet en snabbare integration av 

denna grupp i det svenska samhället.   

                                                 
46 Sidebäck et al., Arbetslöshet och sysselsättning bland invandrare. Analyser av situationen i Mälardalen och i 

Sverige baserad på registerdata, Centrum för Välfärdsforskning, Skriftserie A, Mälardalens högskola, 2000. 
47 Ibid, s. 162. Tilläggas kan även att Haparanda har störst andel nordiska invandrare. Närheten till Finland torde 

vara en bidragande orsak. Se Appendix.  
48 Broomé et al., a.a., s. 9. En utförligare diskussion om detta återfinns under avsnitt 3.  
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Det är med bakgrund i detta som jag anser det vara relevant att i regressionsmodellen medta en 

variabel med ett mått på andelen utrikes födda invandrare från Norden (givetvis exklusive 

Sverige), uttryckt som andel av det totala antalet utrikes födda i respektive kommun. Med 

bakgrund i det ovan sagda bör en större andel nordiska invandrare av det totala antalet utrikes 

födda innebära att arbetslösheten bland utrikes födda är lägre jämfört med en kommun med 

mindre andel nordiska invandrare.  

Det förväntade tecknet är därmed negativt, dvs. om andelen utrikes födda invandrare från 

Norden ökar kommer, enligt min tes, arbetslösheten bland utrikes födda att minska.   

6 Resultat 

6.1 Regressionsresultat 

Regressionen har gjorts i Minitab. Resultat av denna presenteras nedan.  

6.1.1 Regressionsekvationen 

𝑌 =  14,9 +  0,875 𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 +  0,000002 𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸 −  10,3 𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹 +

 0,000009 𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾 −  0,0530 𝑈𝑁𝐼 −  0,0877 𝑆𝐷 −  16,3 𝐺𝐼𝑁𝐼 +

 0,00204 𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇 −  14,3 𝑁𝑂𝑅𝐷  

6.1.2 Regressionsutskrift 

Tabell 1. Regressionsutskrift för modellen.  

Variabel  Koefficient  Standardavvikelse  t-värde P-värde 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡           14,935        3,120      4,79   0,000 

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇      0,87459      0,07460     11,72   0,000 

𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸       0,00000182   0,00000303     0,60   0,547 

𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹          -10,258        3,871     -2,65   0,009 

𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾       0,00000908   0,00000970     0,94   0,350 

𝑈𝑁𝐼               -0,05305      0,04129     -1,28   0,200 

𝑆𝐷                -0,08770      0,05724     -1,53   0,127 

𝐺𝐼𝑁𝐼               -16,297        9,833     -1,66   0,099 
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𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇         0,0020350    0,0006716      3,03   0,003 

𝑁𝑂𝑅𝐷              -14,295        1,374    -10,40   0,000 

6.2 Anslutande kommentarer 

Utifrån regressionsutskriften kan följande utlåtanden göras. 

6.2.1 Specifika variabelkommentarer 

I det följande presenteras specifika variabelkommentarer. När en variabels påverkan på 

arbetslösheten bland utrikes födda kommenteras görs detta under antagandet att övriga variabler 

hålls konstanta.  

Koefficienten för den allmänna arbetslösheten i kommunen (𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇) erhöll ett t-

värde om 11,72 (vilket är mycket högt) och ett (med gjorda avrundningar) tillhörande p-värde 

om 0,000. Koefficienten skiljer sig med den allra högsta graden av sannolikhet från noll, dvs. 

den påverkar arbetslösheten bland utrikes födda. I vilken riktning påverkas arbetslösheten bland 

utrikes födda? Tecknet blev positivt, dvs. om den allmänna arbetslösheten i kommunen ökar, 

så ökar också arbetslösheten bland utrikes födda. Det föreligger således ett positivt samband. 

Det förväntade tecknet var positivt, vilket också blev utfallet. Här behövs dock ytterligare 

kommentarer gällande tolkningen av storleken på regressionskoefficienten. Om den allmänna 

arbetslösheten, ökar med en enhet innebär detta att arbetslösheten bland utrikes födda ökar med 

0,875 enheter. Arbetslösheten bland utrikes födda ökar således i mindre utsträckning än den 

generella arbetslösheten. Det får sägas förefalla tämligen självklart att om den allmänna 

arbetslösheten ökar i kommunen så kommer den också att öka bland de utrikes födda – denna 

grupp är ju en del av helheten. Men att arbetslösheten bland utrikes födda ökar i mindre 

utsträckning än arbetslösheten bland inrikes födda är anmärkningsvärt och får sägas vara ett 

oväntat resultat. Står utrikes födda därmed emot allmän arbetslöshet bättre än inhemska 

arbetstagare? Det är sannolikt mycket annat som spelar in här, t.ex. så deltar inte utrikes födda 

i arbetskraften i lika hög utsträckning i utgångsläget. De som gör det verkar dock, enligt 

regressionen, stå emot uppsägningar bättre än de arbetstagare som är födda i Sverige. Vad som 

försvårar tolkningen i detta hänseende är dock det faktum att det datamaterial som har använts 

endast avser endast ett år. Detta faktum gör det svårt att säga om det verkligen är så att 

arbetslösheten bland utrikes födda ökar i lägre utsträckning än hos kommuninvånarna generellt. 

Ett sätt att råda bot på denna osäkerhet skulle vara genom att använda paneldata.    
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Beträffande koefficienten för antalet invånare i kommunen (𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸) erhöll den ett lägre 

t-värde, med motsvarande högre p-värde. Koefficienten är inte signifikant på någon 

betydelsefull signifikansnivå. Den uppvisar ett (svagt) positivt samband mellan antalet invånare 

i kommunen och arbetslösheten bland utrikes födda. Tolkningen är således att antalet om antalet 

invånare i kommunen ökar, så kommer arbetslösheten bland utrikes födda att öka. Om t.ex. 

antalet invånare ökar med 100 000 stycken kommer arbetslösheten bland utrikes födda att öka 

med 0,182 procent. Regressionsekvationen visar på en mycket ringa påverkan från förändringar 

i denna variabel. Det förväntade tecknet för koefficienten var positivt, vilket också blev utfallet. 

Det är sannolikt att koefficienten inte skiljer sig från noll.   

När det kommer till koefficienten för antalet utrikes födda i kommunen (𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹) är 

densamma signifikant på alla relevanta signifikansnivåer. Regressionen uppvisar ett negativt 

samband mellan antalet utrikes födda och arbetslösheten bland utrikes födda i kommunen. Den 

statistiska inferens som kan göras utifrån detta resultat är att arbetslösheten bland utrikes födda 

sjunker vid en ökning av det totala antalet utrikes födda i kommunen (givet att övriga oberoende 

variabler hålls konstant). Det förväntade tecknet för koefficienten var positivt, men utfallet blev 

det motsatta. Detta tyder på att det kan finnas andra förklaringar än de jag angett ovan som 

förklarar hur antalet utrikes födda i en kommun påverkar arbetslösheten hos samma grupp. 

Vilka andra förklaringar som kan vara sannolika är omöjligt att besvara här utan detta fordrar 

en självständig analys.  

Beträffande medelinkomsten (𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾) så är koefficienten till denna variabel inte 

signifikant på någon betydelsefull signifikansnivå över huvud taget. Det går därmed med viss 

säkerhet att säga att medelinkomsten i en kommun inte i någon nämnvärd utsträckning påverkar 

arbetslösheten bland utrikes födda. Det förväntade tecknet för koefficienten var negativt, vilket 

också blev utfallet.  

Båda variabler med regionala karaktäristika – 𝑈𝑁𝐼 och 𝑆𝐷 – uppvisade koefficienter med 

mycket låga t-värden och följaktligen låga signifikansnivåer. Det är därmed inte troligt att dessa 

har någon reell inverkan på arbetslösheten bland utrikesfödda, dvs. variablerna skiljer sig mest 

troligt inte från noll. Tecknet på koefficienten för den förra variabeln, 𝑈𝑁𝐼, blev negativt, vilket 

var väntat. Tolkning av detta är att en ökning med en enhet av andelen kommuninvånare med 

eftergymnasial utbildning minskar arbetslösheten bland utrikes födda med 0,05305 enheter. 

Variabeln är inte statistiskt signifikant (på någon betydelsefull signifikansnivå), varför det 

knappast går att dra några längre gående slutsatser av resultatet av regressionen i denna del.  
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Koefficienten för 𝑆𝐷 erhöll ett negativt tecken, vilket inte var förväntat. Tolkningen är att om 

andelen Sverigedemokrater som finns representerade i kommunfullmäktige ökar med en enhet 

kommer arbetslösheten bland utrikes födda att minska med 0,08770 enheter. Variabeln var tänkt 

att användas för att representera förekomsten av främlingsfientliga åsikter i respektive kommun. 

Intuitionen bakom detta är ett större antal giltiga röster på Sverigedemokraterna i val till 

kommunfullmäktige tyder på mer utbredd främlingsfientlighet bland kommunens invånare. 

Detta skulle i sin tur kunna få till följd att färre utrikes födda ”tillåts” komma in på 

arbetsmarknaden, dvs. att arbetsgivarna begår preferensdiskriminering (i form av 

arbetsgivardiskriminering). Utifrån resultatet ovan verkar variabeln 𝑆𝐷 inte utgöra någon bra 

”proxy” för förekomsten av främlingsfientliga åsikter i kommunen, eftersom regressionen 

indikerar på en effekt motsatt den som förväntades.   

Sedan har vi då koefficienten för variabeln för kommunernas Ginikoefficienter (𝐺𝐼𝑁𝐼).  

Koefficienten är nätt och jämnt signifikant på 10 % signifikansnivå. Detta talar inte med 

självklarhet för att den är skild från noll, men det är ändock en signifikansnivå som är värd att 

beaktas. Koefficienten är negativ, vilket var väntat. Vad blir den bakomliggande tolkningen för 

detta? Om Ginikoefficienten ökar med en enhet kommer, ceteris paribus, arbetslösheten bland 

utrikes födda att minska med 16,3 enheter.  

Variabeln som har fått representera befolkningstätheten i varje kommun (𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇) uppvisar 

en koefficient som är signifikant på alla relevanta signifikansnivåer och det är därmed sannolikt 

att densamma skiljer sig från noll. Koefficienten erhöll ett värde om 0,002, vilket då ska tolkas 

som att en ökning av invånardistansen med en meter ökar arbetslösheten bland utrikes födda 

med 0,002 enheter. Att förhållandet mellan variablerna är positivt är i linje med den teori kring 

variabelns påverkan som presenterats under avsnitt 5.2.8. Storleken på koefficienten kräver 

dock ytterligare kommentarer. I detta fall har koefficienten, som ovan visats, ett värde om 

0,002. Detta kan verka lågt, men när man inser att invånardistansen är mätt i meter inser man 

att en relativt liten ökning av befolkningstätheten, dvs. en minskning av invånardistansen, kan 

få relativt stor påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda. Variabeln är som sagt signifikant 

på alla relevanta signifikansnivåer och det är därmed troligt att en minskning av 

invånardistansen även minskar arbetslösheten bland utrikes födda. 

Vad gäller den sista variabeln (𝑁𝑂𝑅𝐷), är även dennas koefficient signifikant på alla relevanta 

signifikansnivåer. Koefficienten är negativ, vilket också var väntat. Intuitionen bakom detta är 

att om en större andel av den totala massan utrikes födda i en kommun härstammar från ett 
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nordiskt land, då kommer arbetslösheten bland utrikes födda att minska. Rent krasst innebär 

detta alltså att nordiska medborgare som invandrar till Sverige har lättare, eller åtminstone 

större möjligheter, att få ett arbete i Sverige. Med hänsyn till den tidigare forskning som har 

presenterats är detta inte något förbluffande resultat. Det är helt enkelt mycket enklare att 

komma som exempelvis norrman till Sverige; man förstår i princip språket utan större 

”åtgärder”, dvs. utan krav på resurskrävande språkinlärning, man delar kultur och värderingar 

och integrationsprocessen går i allmänhet mycket enklare för nordiska medborgare som 

invandrar till Sverige. Detta visar också tydligt var assimileringspolitiken inte bör satsa mest 

krut, åtminstone inte för tillfället. Det är invandrare från de utomnordiska länderna som har 

svårast, och därmed behöver mest hjälp, med inträde på den svenska arbetsmarknaden.  

Värdet på koefficienten för denna variabel uppgår till -14,3. Tolkningen som följer av detta är 

då att en ökning med en enhet av andelen nordiska invandrare bland den totala andelen utrikes 

födda minskar arbetslösheten hos samma grupp med 14,3 enheter. Detta verkar i det närmaste 

oproportionerligt mycket, och rimligheten i förhållandet mellan nordiska invandrare och 

arbetslösheten bland utrikes födda med så mycket kan i och för sig ifrågasättas. Tolkningen av 

koefficienten blir förhållandevis svår att förstå sig på. Vad som står klart och kan konstateras i 

detta skede, trots svårigheter med tolkning av den exakta påverkan, är dock att andelen nordiska 

invandrare faktiskt påverkar arbetslösheten bland utrikes födda.  

6.2.2 Allmänna variabelkommentarer 

Den justerade förklaringsgraden uppgår till 58,0 %, dvs. ca tre femtedelar av variationerna i 

arbetslösheten bland utrikes födda förklaras av den empiriska modellen. Det finns inga 

generella, absoluta tal som anger när en förklaringsgrad är ”bra”. Vad som anses som en ”bra” 

förklaringsgrad varierar från fall till fall. En förklaringsgrad om närmare 60 % får dock generellt 

sägas vara förhållandevis högt; 40 % av variationerna i arbetslösheten bland utrikes födda 

förklaras av (allt) annat än det som ingår i modellen. Att försöka maximera den justerade 

förklaringsgraden för varje regression är inget självändamål i sig. Detta kan leda till resultat 

som inte har någon meningsfull nationalekonomisk innebörd eller till rent av felaktiga 

resultat.49 Den justerade förklaringsgraden får i detta fall av mig anses som god.   

                                                 
49 Studenmund, a.a., s. 56-57.  



 

 

 

22 

 

7 Slutsatser 

Hade den svenska invandrings- och integrationspolitikens målsättning att alla individer ska ha 

samma möjligheter till arbete och försörjning varit uppfyllt, skulle sådana skillnader i 

sysselsättning beroende av individens ursprung – inrikes eller utrikes född – inte finnas.50 För 

alla utrikes födda är den initiala vistelseperioden i Sverige utan tvekan mycket omtumlande, 

inte minst för flyktingar. Det får därför anses oemotsäglig att en nyligen invandrad utrikes född 

person inte omedelbart anpassar sig till den svenska arbetsmarknaden. De svårigheter som 

föranleds av skiftet från tidigare inhemsk till svensk arbetsmarknad bör dock avta i takt med att 

vistelsetiden i Sverige ökar. Som Eriksson visade i sin forskningsrapport Utrikes födda på den 

svenska arbetsmarknaden föreligger en viss korrelation mellan sysselsättningsgrad och 

vistelsetid. Trots detta kan stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda med lång 

vistelsetid och inrikes födda ändå iakttas.51 De bestående skillnaderna i arbetslöshet och 

sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda kan inte tas till intäkt för annat än att 

integrationspolitiken har misslyckats. En integrationsåtgärd som anses som ett misslyckande är 

den s.k. ”Hela Sverige-strategin”, vilken har presenterats tidigare i detta arbete. I min 

regressionsmodell inkluderade jag som en oberoende variabel antalet invånare i kommunen. 

Denna variabel var tänkt att användas som något slags ”proxyvariabel” för ”Hela Sverige-

strategins” framgång. Utfallet i min regression blev att det estimerade koefficienten för 

variabeln inte var statistiskt signifikant på någon betydelsefull signifikansnivå. Slutsatsen som 

kan dras av detta är att det inte verkar finnas några tunga politiska skäl bakom att fatta arbets- 

och integrationspolitiska beslut baserade på denna variabel, dvs. folkmängden. Detta uttalande 

ska dock tas med en nypa salt eftersom det helt klart går att ifrågasätta det teoretiska 

rättfärdigandet av variabeln: utgör den verkligen ett bra mått på ”Hela Sverige-strategins” 

framgång? Kanske utgör variabeln det närmaste man kan komma för att i en regression 

undersöka den specifika påverkan på arbetslösheten som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd har 

haft. Kanske är det inte så. Som tidigare påpekats skulle ett tydligare svar på denna fråga kanske 

skönjas om paneldata användes för estimeringen.  

En annan integrationspolitisk åtgärd är den s.k. etableringsreformen som syftar till att ge 

nyanlända förutsättningar för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Vid en uppföljning 

av myndigheternas genomförande reformen fann Statskontoret att de förväntade effekterna 

                                                 
50 Arai et al., a.a., s. 7.  
51 Sammanfattande slutsatser av Erikssons forskningsrapport presenteras under avsnitt 2.  
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endast till viss del blivit uppfyllda.52 Orsakerna bakom misslyckandet torde givetvis vara fler 

än en och det kan vara svårt att utpeka någon fundamental anledning bakom detta. Vad som 

står klart är dock att det är viktigt med politiska satsningar i syfte att skynda på utrikes föddas 

integration i det svenska samhället i allmänhet och på den svenska arbetsmarknaden i synnerhet. 

Att påskynda etableringen på arbetsmarknaden är viktigt eftersom en utdragen sådan process 

kan, i värsta fall, leda till att ingen etablering sker över huvud taget. En utebliven etablering på 

den svenska arbetsmarknaden är skadligt både för den enskilda individen och staten. Det ligger 

således i båda parters intresse att en snabb etablering sker. Med bakgrund i resultatet från 

regressionen ovan går det åtminstone att säga på vilka grupper av utrikes födda som 

arbetsmarknadspolitiskt fokus bör läggas på. Fokus bör inte läggas på individer från de övriga 

nordiska länderna eftersom det finns tydliga tecken på att dessa etablerar sig åtminstone i större 

utsträckning än utrikes födda från övriga världen. Fokus bör enligt mig ligga på de invandrare 

som kommer från länder med längst ”kulturavstånd” till Sverige. Det är hos grupperna av 

individer med det längsta kulturavståndet som det mest behövande arbetet behöver göras, enligt 

mig.  

Det har således inte saknats politiska åtgärder för att (försöka) komma tillrätta med det problem 

som presenterats i denna uppsats, dvs. arbetslösheten bland utrikes födda. Det som däremot kan 

ifrågasättas är genomförandet av dessa. Varken ”Hela Sverige-strategin” eller 

etableringsreformen uppnådde det som åtgärderna förväntades att uppnå.53 

Att den allmänna arbetslösheten har relativt stor, statistiskt signifikant påverkan på 

arbetslösheten bland utrikes födda känns som en självklarhet. Resultaten i detta arbete visar 

också detta. För varje procentenhetsökning av den allmänna arbetslösheten i en kommun ökar 

arbetslösheten bland utrikes födda med 0,875 %. Det intressanta i detta är dock att 

arbetslösheten bland utrikes födda ökar i mindre utsträckning än den generella arbetslösheten. 

Innebär detta då, att utrikes födda som lyckats etablera sig på den svenska arbetsmarknaden står 

emot diverse nedskärningar av arbetskraften bättre än de inrikes födda arbetstagarna? Om det 

verkligen föreligger på det sättet, uppstår givetvis en annan intressant fråga: varför?   

Som teoretiskt berättigande till inkluderandet av variabeln andelen utrikes födda i kommunen 

använde jag mig av argumentet att ju större denna andel är, ju större är segregationen i 

kommunen. En utbredd segregation i en kommun bör försvåra integration på arbetsmarknaden. 

                                                 
52 Statskontoret 2012:22, s. 8.  
53 Etableringsreformen är tämligen nyintroducerad, varför det återstår att se det slutliga utfallet av densamma.  
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Koefficienten för variabeln visade sig härvid vara statistiskt signifikant på alla meningsfulla 

signifikansnivåer och visade även betydande påverkan på arbetslösheten bland utrikes födda – 

i fel riktning. Det tecken jag förväntade mig var positivt, dvs. en ökning av andelen utrikes 

födda skulle medföra en ökning av arbetslösheten bland denna grupp, eftersom det skulle tyda 

på en ökad segregation. Det motsatta verkar dock vara sant i detta fall, dvs. en större andel 

utrikes födda i kommunen minskar arbetslösheten bland samma grupp. En förklaring till detta 

skulle kunna vara ju större andelen utrikes födda i en kommun är, desto större är de sociala 

nätverken bland dessa. Sjögren och Zenou antyder att, med hänvisning till Calvó-Armengol och 

Jackson, att en individs sociala nätverk och arbetsgivarkontakter kan ha stor betydelse för 

chanserna att få jobb. Ett socialt nätverk kan fungera som ett effektivt och billigt sökverktyg 

samt även som en gallringsmekanism för arbetsgivare att finna rätt kandidat.54 Detta kan vidare 

medföra att arbetsgivar- och statistisk diskriminering minskar eftersom arbetsgivaren kanske 

känner till en given individs effektivitet, kanske genom en redan anställd utrikes född, och har 

en positiv inställning till denna grupp av arbetstagare, dvs. härbärgerar inga fördomar.   

Såsom redan presenterats i detta arbete har den svenska invandringen gått från att bestå av 

arbetskraftsinvandrare till att till största delen bestå av flyktingar och anknytningsinvandrare. 

Jag tror att en stor del av problemet med högre arbetslöshet bland utrikes födda kan förklaras 

av detta karaktärsskifte hos invandringen. Arbetskraftsinvandringen bestod – per definition – 

av utrikes födda vilka invandrade till Sverige för att arbeta. Det finns skäl att anta att innan 

beslut att utvandra från hemlandet togs, de ifrågavarande individerna hade ”scannat” av den 

svenska arbetsmarknaden för att förvissa sig om att jobb fanns. Bevekelsegrunden för att lämna 

hemlandet var att arbeta – och arbeta gjorde de. Var man osäker på om det fanns jobb eller inte 

invandrade man helt enkelt inte till Sverige – för vad skulle meningen med 

arbetskraftsinvandring vara då?  

När det kommer till invandringssituationen som den ser ut idag är skälen till invandringen till 

Sverige helt annorlunda. Idag består lejonparten av invandrarna av individer som, av olika skäl, 

är på flykt från sitt hemland. För dessa invandrare är de ekonomiska incitamenten inte 

tillräckligt tydliga för att påskynda deras etablering på arbetsmarknaden när de är nyanlända.55 

Ett försenat inträde på arbetsmarknaden underlättar givetvis inte en debut senare under vistelsen 

i Sverige. Bland denna grupp är det givetvis förståeligt att en anpassning till svenska 

                                                 
54 Zenou et al., Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? En teoretisk översikt, 

Integrationsverkets stencilserie 2007:29, 2007, s. 24-25. 
55 Statskontoret 2012:22, s. 9.  
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förhållanden tar tid; de har ju ofta ofrivilligt tvingats lämna hemlandet. Detta kan dock inte 

rättfärdiga att en etablering aldrig sker.  
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9 Appendix 

Tabell 3. Deskriptiv statistik över variabler. 

Variabel  Medelv.  Stdav. Min Max 

𝑌  13,40 % 4,11 % 4,40 % 29,70 %  

𝐴𝑅𝐵𝐸𝑇𝑆𝐿Ö𝑆𝐻𝐸𝑇 9,17 % 2,81 % 3,00 % 20,80 % 

𝐼𝑁𝑉Å𝑁𝐴𝑅𝐸  32 467 st. 64 913 st. 2 460 st. 847 073 st. 

𝑈𝑇𝑅𝐼𝐾𝐸𝑆𝐹  10,91 % 5,47 % 3,90 % 39,75 % 

𝑀𝐸𝐷𝐸𝐿𝐼𝑁𝐾  241 804 kr 31 826 kr 195 363 kr 476 359 kr 

𝑈𝑁𝐼   27,48 % 8,94 % 16,23 % 68,84 % 

𝑆𝐷   4,75 % 3,32 % 0,40 % 19,20 % 

𝐺𝐼𝑁𝐼  32,4 % 3,2 % 27 % 52 % 

𝐼𝑁𝑉𝐷𝐼𝑆𝑇  284,5 m 287,7 m 16 m 2 168 m  

𝑁𝑂𝑅𝐷  28,8 % 13,6 % 7,26 % 93,5 % 

Källa: SCB.  

Tabell 3. Deskriptiv statistik över kommuner.  

Variabel    Min   Max 

Arbetslösheten bland utrikes födda  Strömstad  Norsjö 

Arbetslöshet bland samtliga kommuninvånare Danderyd  Haparanda 

Antal invånare   Bjurholm  Stockholm 

Andel utrikes födda i kommunen  Lekeberg  Haparanda 

Medelinkomst i kommunen  Årjäng  Danderyd  

Eftergymnasial utbildning   Ljusnarsberg  Danderyd 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige Malå  Bjuv 
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Ginikoefficient   Norsjö/Dorotea Danderyd 

Invånardistans   Stockholm  Arjeplog 

Nordiska invandrare   Linköping  Haparanda 

Källa: SCB. 

 


