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Utrikes födda på arbetsmarknaden i 
Sverige: en forskningsöversikt
Andrey Tibajev

1 Utgångspunkter
Denna forskningsöversikt har tagits fram på uppdrag av Försäkringskassan, för att 
stödja myndigheten i att utveckla sitt samarbete med andra aktörer i arbetet med att 
stödja utrikes föddas integration på arbetsmarknaden, och i och med ett ökat arbets-
marknadsdeltagande minska risken för sjukskrivning för gruppen. Syftet med rapporten 
är att sammanställa tillgänglig internationellt publicerad forskning om utrikes föddas 
förutsättningar på svensk arbetsmarknad, samt studier av utrikes föddas hälsa och an-
vändande av välfärdssystemet i relation till arbetsmarknaden.

Rapporten har skrivits av Andrey Tibajev vid Institutet för forskning om migration, 
etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet, i dialog med Christian 
Ståhl vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för medicin 
och hälsa, Linköpings universitet. 

1.1 Några begrepp
För att underlätta läsandet av rapporten presenteras här en genomgång av några nyckel-
begrepp som återkommer genom hela översikten.

Det mest centrala begreppet är utrikes född. I grunden används en liknande defini-
tion här som den som SCB använder sig av i officiell statistik, nämligen att en utrikes 
född person är någon som är folkbokförd i Sverige men är inte född i Sverige, med 
föräldrar som inte är födda i Sverige, och som inte heller är adopterad. En inrikes född 
person är motsatsvis en person som bor i Sverige men som inte är utrikes född. Denna 
definition avgränsar översikten från att inkludera barn till utrikes födda, dvs. personer 
som saknar en egen migrationserfarenhet till Sverige, och mer tillfälliga migranter. 
Definitionerna av utrikes och inrikes födda delas, mer eller mindre explicit, av samtliga 
inkluderade studier (med undantag för vissa experimentstudier). Vissa avvikelser har 
självfallet förekommit, och ibland har studierna även gjort ytterligare avgränsningar, 
exempelvis utifrån migrationsålder eller vistelsetid. Målet har ändock varit att det ska 
gå att läsa denna översikt utifrån den stipulerade övergripande definitionen.

Många medtagna studier kategoriserar utrikes födda utifrån två dimensioner, dessa 
är migrationsskäl och ursprungsländer/-regioner. Även här har officiella definitioner 
och SCB en starkt normerande funktion, vilket gör det möjligt att kombinera resultaten 
av flera studier. Migrationsskäl brukar delas upp utifrån grund för uppehållstillstånd, 
eller anledning till migration för dem som ej behöver uppehållstillstånd. Den termino-
logi som används i denna översikt är migrationsskälen arbete, studier, skyddsbehov 
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och familjeskäl. Skyddsbehov inkluderar flyktingar/asylsökande och personer som fått 
uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl (eller motsvarande).

När det kommer till ursprungsländer och indelningarna av dessa brukar de flesta 
studier (på grund av SCB:s indelning) använda sig av följande sju regioner, eller kom-
binationer därav: Norden, EU15+ (Västeuropa, Nordamerika och Oceanien), Övriga 
Europa, Mellanöstern och Nordafrika, övriga Afrika, övriga Asien, samt Latinamerika. 
Kombination Väst består av Norden och EU15+, och Nord av Norden, EU15+ och 
Övriga Europa. Definitionerna av icke-Väst och Syd kan fås fram motsatsvis.

Ett annat centralt begrepp här är arbetsmarknadsintegration, det vill säga olika mått 
på hur väl utrikes födda presterar på arbetsmarknaden i Sverige. Två huvudtyper av 
mått på integration förekommer i de medtagna studierna. Den första typen är absoluta 
mått, till exempel andel utrikes födda som är sysselsatta. Den andra typen är relativa 
mått, till exempel gapet i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda. Olika studier, 
med olika syfte och metod, använder sig även av olika mått. Något förenklat går det 
att säga att den första typen av studier talar om brister i arbetsmarknadsintegration ifall 
utrikes födda i Sverige har sämre arbetsmarknadsutfall än utrikes födda i andra jämför-
bara länder, medan den andra typen av studier talar om brister i arbetsmarknadsintegra-
tion ifall utrikes födda har sämre arbetsmarknadsutfall än inrikes födda. I genomgången 
är det i regel noterat ifall resultatet som presenteras gäller ett absolut eller ett relativt 
mått, och det kan vara bra att vara uppmärksam på skillnaderna.

Slutligen finns ett par metodologiska aspekter som bör noteras. De nivåer, skill-
nader eller samband som det talas om i översikten gäller i genomsnitt. Tolkningar om 
att samtliga utrikes födda är fattigare än inrikes födda, eller att alla utrikes födda med 
högre utbildning har en högre lön än de med lägre utbildning är felaktiga. För att spara 
plats och minska upprepningarna står det dock inte i genomsnitt hela tiden i texten. En 
annan viktig sak att tänka på är skillnaden mellan ett statistiskt samband, (”personer 
med högre utbildning har i genomsnitt högre lön”) och ett orsakssamband (”en person 
får högre lön om den utbildar sig”). Om inget annat anges, gäller det att de samband 
som beskrivs endast är statistiska samband.

1.2 Urval av studier
Urvalet till denna översikt har avgränsats till att endast inkludera studier som blivit 
publicerade i en akademisk tidskrift med referensgranskning (peer review). Ytterligare 
en avgränsning är att endast tidskrifter med ett SJR-värde (SCImago Journal Rank) på 
minst 0,6 för åren 2012-2014, vilket ungefär den högsta kvartilen bland tidskrifter inom 
samhällsvetenskap. Denna senare avgränsning är gjord både för att begränsa antalet 
studier något, samt som ett sätt att till viss del säkra kvaliteten på de medtagna studi-
erna.

Sökningen genomfördes i augusti 2015 i databassamlingen EBSCO Discovery Ser-
vice via Linköpings universitet med söksträngen SU ( “international migration” OR 
immigration OR immigrant* OR migrant OR foreign born* OR refugee* OR ethnic* ) 
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AND SU ( labour OR labor OR work OR employment ) AND SU ( Sweden OR Swedish 
). Denna sökning resulterade i cirka 600 resultat. För att en studie i sökresultatet skulle 
inkluderas i översikten var den tvungen att uppfylla ett antal kriterier, samt, som tidi-
gare nämnds, vara publicerad i en tidskrift med ett SJR värde på minst 0,6. Dessa kri-
terier var att studien ska som sin huvudsakliga beroende variabel ha något slags utfall 
på arbetsmarknaden, alternativt handla om sambandet mellan arbetsmarknadsutfall och 
hälsa eller välfärdsdeltagande (syfte); gälla för utrikes födda (population); i Sverige 
(geografi) tidigast år 1990 (tid); samt vara primärstudie som går att generalisera till an-
tingen hela eller en stor del av den utrikes födda befolkningen (metod)1. Utifrån dessa 
kriterier inkluderades totalt 60 studier i denna översikt.

Alla avgränsningar i översikter innebär självfallet att studier som annars kan be-
traktas som relevanta har exkluderats, även om de annars är mycket väl citerade. Bland 
dessa bör särskilt nämnas le Grand och Szulkin (2002) på grund av tidskriftens SJR 
värde, Rooth och Ekberg (2003) på grund av att den studerar barn till utrikes födda, och 
Rydgren (2004) på grund av att det inte är en primärstudie. Exkluderingen av dessa har 
dock inte påverkat resultatet.

1.3 Disposition
Nästkommande kapitel innehåller själva forskningsöversikten. Så gott det går har studi-
erna grupperats ihop i olika teman inom respektive avsnitt för att underlätta läsningen. 
Avsnitten inleds med en ytterst kort referens till det aktuella temats teorier.

Inom vissa av dessa teman, till exempel forskning om egenföretagande, råder det 
en stor samstämmighet kring resultat och policyimplikationer; dessa avsnitt har därför 
blivit ganska korta och med fokus på vad varje studie bidragit med till kunskapsläget. 
Inom andra teman, särskilt de komparativa studierna, är istället både forskningsresul-
taten och det politiska samtalet i Sverige mer splittrat, varpå dessa kapitel har ett större 
fokus på att kontrastera olika studier mot varandra och att särskilt beröra vilka olika 
typer av antaganden och modeller som ligger bakom dessa. 

Det avslutande kapitlet innehåller forskningsöversiktens slutsatser samt ett antal 
rekommendationer och förslag riktade till myndigheter och andra aktörer som arbetar 
med arbetsmarknadsintegration. Dessa rekommendationer och förslag är grundade i 
författarens läsning av de medtagna studiernas resultat.

1  För experimentella studier gjordes undantag från kraven på demografi och generaliserbarhet så att även studier 
med fiktiva personer som signalerar något slags utrikiskhet och studier på enskilda fall medtogs. Detta eftersom 
experimentsdesign fokuserar på intern validitet och inte på generaliserbarhet.
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2 Forskningsöversikt

2.1  Strukturella förklaringar försämrad 
integration på arbetsmarknaden

Inkluderade studier i detta avsnitt är: Arai och Vilhelmsson (2004), Bevelander (2005), 
Edin, Fredriksson och Åslund (2004), Gustafsson och Zheng (2006), Rosholm, Scott 
och Husted (2006), Åslund och Rooth (2007), samt Åslund, Östh och Zenou (2009)

Det råder stor konsensus att arbetsmarknadsintegrationen för utrikes födda har försäm-
rats från efterkrigstiden fram till idag. En del av förklaringen ligger i faktumet att in-
vandringen till Sverige har ändrat karaktär, från att människor blivit direkt rekryterade 
till industrin till skyddsbehövande på flykt. Men även efter att antalet skyddsbehövande 
började öka under 1970-talet har arbetsmarknadsintegrationen fortsatt att försämras 
över tid. I detta första inledande avsnitt sker en genomgång av huvudorsakerna till 
denna försämring utifrån ett strukturellt perspektiv, det vill säga utifrån förklaringsmo-
deller som belyser ekonomiska eller politiska strukturer i Sverige.

Den första strukturella förklaringen är att arbetsmarknadsläget generellt försämrats 
i Sverige sedan 1990-talskrisen, och att utrikes födda i genomsnitt är mer känsliga för 
en sämre arbetsmarknad än inrikes födda, likt andra kategorier med en initialt sämre 
arbetsmarknadsanknytning, exempelvis ungdomar. Nyare kohorter av utrikes födda 
från andra länder än Väst har ett sämre arbetsmarknadsutfall i relation till inrikes födda, 
jämfört med äldre kohorter, och nyanlända är ännu mer känsliga för svängningar på 
arbetsmarknaden (Gustafsson & Zheng 2006). En ökad invandring under 1990-talet 
tillsammans med den ekonomiska krisen skapade strukturella problem för arbetsmark-
nadsintegrationen.

Denna försämring på arbetsmarknaden har en påverkan långt framåt i tiden. Åslund 
och Rooth (2007) visar att initiala förhållanden vid immigration, både ifråga om det 
generella arbetsmarknadsläget i Sverige och på den lokala arbetsmarknaden som en 
nyanländ möts av, även har en stark påverkan på framtida utfall. Således fick utrikes 
födda som kom precis efter recessionen 1990-91 ett mycket sämre arbetsmarknadsut-
fall än de som kom precis innan, även flera år senare.

En del av orsaken till att nya på arbetsmarknaden kan ha svårare att behålla sin 
anknytning kan vara reglerna på svensk arbetsmarknad, särskilt sist-in-först-ut-princi-
pen i LAS. Arai och Vilhelmsson (2004) visar dock att den betydligt högre risken för 
arbetslöshet som utrikes födda hade i början av 1990-talet även gällde kontrollerad för 
bransch och senioritet (anställningstid hos samma arbetsgivare), vilket de tolkar som att 
principen i LAS kringgicks till utrikes föddas nackdel.

Den andra strukturella förklaringen är ett förändrat arbetsliv. Arbetsmarknadens 
strukturomvandling innebär mindre massproduktion, mer användning av kommunika-
tionsteknologi och ett ökat inslag av interpersonell kommunikation i arbetet (Bevelan-
der 2005, Rosholm, Scott & Husted 2006). Detta har ökat kraven på informell kompe-
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tens såsom språkkunnighet, sociala färdigheter och kulturell förståelse utan att för den 
skull minska behovet av formell kompetens såsom utbildning (Bevelander 2005). Som 
en konsekvens av detta har utrikes födda fått det svårare på arbetsmarknaden, med en 
större divergens mellan olika kategorier av utrikes födda baserade på ursprungsland 
(Rosholm, Scott & Husted 2006).

Den tredje strukturella förklaringen är det policyskifte som skedde under 1980-talet 
och som innebar dels en förflyttning av ansvaret för mottagandet av nyanlända från 
arbetsmarknadsområdet till integrationsområdet, dels en bostadsplaceringspolicy där 
utrikes födda blev placerade i kommuner med god tillgång på bostäder men med en 
svag arbetsmarknad. Båda delarna av detta policyskifte försämrade etableringen på ar-
betsmarknaden bland nyanlända skyddsbehövande (Edin, Fredriksson & Åslund 2004), 
med långvariga effekter på både sysselsättning och inkomst (Åslund & Rooth 2007, 
Åslund, Östh & Zenou 2009).

2.2 Sverige i ett komparativt perspektiv
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Bevelander och Pendakur (2014), Haberfeld och 
Lundh (2014), Kesler (2006), Kesler (2010), Kogan (2003), Kogan (2006), Pichler 
(2011), samt van Tubergen, Maas och Flap (2004).

Att jämföra arbetsmarknadssituationen för utrikes födda i Sverige med andra länder 
kan vara ett bra sätt att både få en generell bild av hur landet ligger till ifråga om 
integration, och kanske även få indikationer om vad som kan göras för att nå ett bättre 
resultat. Det finns dock ett stort problem med jämförelser, nämligen att ländernas olika 
politik för migration och integration inte bara påverkar hur det går för de utrikes födda 
som befinner sig inom landets gränser, utan även vilka utrikes födda som immigrerar 
till (och stannar kvar i) respektive land. Problemet handlar således om selektion, att 
olika länders utrikes födda befolkningar inte är helt jämförbara med varandra när det 
kommer till egenskaper som påverkar arbetsmarknadsutfall.

Teori om hur olika länders ekonomiska förhållanden påverkar selektionen finns i 
Borjas (1987) och Chiswick (1999). Resonemang om hur migrationsregimer påverkar 
selektionen finns i Haberfeld och Lundh (2014). Enkelt sammanfattat kan man säga att 
ju mer öppen eller tillåtande ett lands migrationsregim är, ju mer omfattande välfärds-
stat och integrationspolitik, samt ju lägre inkomstspridning, desto mer negativt selek-
terad blir immigrationen till det landet. Med andra ord, desto mindre produktiv är i ge-
nomsnitt sammansättningen av den utrikes födda befolkningen jämfört i andra länder.

Studier som i olika stor utsträckning hanterar denna selektion får också olika resul-
tat ifråga om vilka länder som (miss)lyckas med integrationen och vad (miss)lyckan-
det beror på. En ytterligare aspekt av de komparativa studierna är att de skiljer sig åt 
i design: vissa studerar absoluta skillnader bland utrikes födda i olika länder, medan 
andra studerar skillnaderna i relation till de inrikes födda befolkningarna; vissa studerar 
skillnader i flera destinationsländer med utrikes födda från ett enskilt ursprungsland, 
medan andra har både flera destination- och ursprungsländer; vissa jämför länder med 
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varandra rakt av, medan andra studerar skillnader i migrationsregimer, välfärdssystem 
eller arbetsmarknadsstruktur. Sammantaget blir det därför svårt att peka på ett enhetligt 
resultat.

Bevelander och Pendakur (2014) jämför utrikes födda som immigrerat som skydds-
behövande eller av familjeskäl från Afghanistan, f.d. Jugoslavien, Irak och Iran, till 
Sverige och Kanada. De finner inga större skillnader i sysselsättningsgrad bland utrikes 
födda mellan mottagarländerna, men finner en skillnad inom respektive land beroende 
på immigrationsorsak. I Sverige är det mindre skillnader mellan dem som immigre-
rat på grund av skyddsbehov och familjeskäl jämfört med Kanada, vilket författarna 
förklarar med skillnader integrationspolicy, det vill säga att Sverige även ger stöd för 
etablering till dem som kommit av familjeskäl vilket Kanada inte gör.

Kogan (2003) jämför sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda 
från f.d. Jugoslavien i Sverige och Österrike. Kesler (2006) jämför på ett liknande sätt 
sysselsättningsgapet i Sverige, Storbritannien och Tyskland, fast för alla utrikes födda. 
Resultatet för dessa två studier är att gapet är större i Sverige än i de andra länderna, 
särskilt om man jämför inrikes födda med nyanlända immigranter. Både studierna 
förklarar skillnaderna mellan å ena sidan Sverige och å andra sidan Tyskland och 
Österrike med skillnader i migrationsregimer. I Sverige är inte rätten till uppehållstill-
stånd kopplat till arbetsmarknadsdeltagande, vilket det är i de andra två länderna. Detta 
sätter press på utrikes födda att skaffa sig ett arbete för att på så sätt få stanna kvar i 
landet. (Kesler 2006, Kogan 2003). Notera dock att det även kan vara så att de som inte 
lyckats på arbetsmarknaden i dessa länder migrerar vidare, dvs. att det lägre gapet inte 
skulle bero på att en högre andel av dem som immigrerat får ett arbete i Tyskland och 
Österrike, utan att de som inte lyckats tvingas bort. Skillnaderna mellan Sverige och 
Storbritannien menar Kesler (2006) kan bero på att engelskan är ett världsspråk som 
många utrikes födda kan innan de immigrerar, och på att Storbritannien på grund av sin 
koloniala historia har immigranter som kommer från utbildningssystem i ursprungslän-
der som är lika det brittiska, och därmed har examina som är överförbara över lands-
gränserna.

Kesler (2010) studerar inkomstgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige 
och Storbritannien. Utrikes födda är bättre på att ta sig upp i inkomstdistributionen i 
Storbritannien än i Sverige, men på grund av den större inkomstspridningen där blir 
ändå inkomstgapet i faktiska pengar större. Med andra ord, på grund av en samman-
pressad lönestruktur i Sverige kan det te sig som att vi har ett mindre inkomstgap än 
andra länder, utan att det nödvändigtvis återspeglar en jämnare fördelning av utfall på 
arbetsmarknaden för utrikes födda jämfört med inrikes födda.

En studie som explicit undersöker selektionsprocesser är Haberfeld och Lundh 
(2014). Här jämförs utrikes födda från Iran som migrerade efter revolutionen 1978-
1979 till Sverige, Israel och USA. De tre mottagarländernas skillnader i migrations-
policy bestod i att USA endast tog emot högutbildade, Israel endast judar och Sverige 
tog emot alla. Selektionen till länderna påverkades genom att ”highly educated Iranian 
Jews could choose to migrate to all three countries, while the highly educated non- Je-



Utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige: en forskningsöversikt

7

wish immigrants had a choice between the US and Sweden. The less educated non-
Jews could enter Sweden only” (Haberfeld & Lundh 2014:356-7). Detta resulterade i 
att de iranska migranterna i USA var positivt selekterade jämfört med iranier i Israel 
och Sverige, och att utfallet på arbetsmarknaden följde ett förväntat mönster utifrån 
denna skillnad i selektion.

En till aspekt är att utfallen mellan länder kan variera för män och kvinnor bero-
ende på de olika ländernas könsmässiga arbetsmarknadsstruktur och välfärdspolitik. 
Sverige har mycket högre kvinnligt arbetskraftsdeltagande än de andra ovan nämnde 
länderna och det avspeglar sig även bland utrikes födda kvinnor. I studien av Haberfeld 
och Lundh (2014) hade iranska kvinnor mycket högre sysselsättningsnivå i Sverige än 
Israel och USA. Bevelander och Pendakur (2014) finner att utrikes kvinnor har lite hö-
gre sysselsättning i Sverige, medan utrikes män lite högre i Kanada. Och Kesler (2006) 
poängterar att även om gapet mellan inrikes födda och utrikes födda kvinnor är ungefär 
lika stort i alla tre länder, så har utrikes födda kvinnor en betydligt högre absolut nivå 
av sysselsättning i Sverige än i Storbritannien och Tyskland.

Som tidigare nämnts har vissa studier en design där det inte sker en direkt jämförel-
se mellan olika länder, utan som istället undersöker sambandet mellan å ena sidan olika 
aspekter av ländernas politik inom migration, integration, arbetsmarknad och välfärd, 
och å andra sidan utfall för utrikes födda på arbetsmarknaden. Denna typ av studier är 
inte helt oproblematisk, eftersom 

”antalet rimliga institutionella förklaringar snabbt börjar närma sig antalet un-
dersökta länder, vilket gör att analysernas resultat blir känsliga för vilka institutio-
nella variabler som man väljer att inkludera (eller exkludera) i analysen samt för 
det urval länder som ingår” (le Grand et al. 2013:69). 

Till det kommer även som alltid selektionsproblematiken, att det inte går att utröna ifall 
en viss typ av policy har en direkt kausal effekt på arbetsmarknadsutfallet för utrikes 
födda, eller en indirekt effekt genom att påverka vilka utrikes födda som immigrerar 
och stannar kvar i ett visst land. Ett tredje problem är att dessa studier är olika bra på 
att kontrollera för individuella faktorer (och därmed för i alla fall en viss del av selek-
tionen), till exempel har inte alla med migrationsorsak som kontrollvariabel.

Bland resultaten finner till exempel van Tubergen, Maas och Flap (2004) att en mer 
omfattande välfärdsstat och integrationspolitik, operationaliserad i form av förekom-
sten av vänsterregeringar, har ett positivt samband med sysselsättning för utrikes födda. 
Kogan (2006) däremot kommer fram till att en generös socialdemokratisk välfärdsstat 
har ett negativt samband för sysselsättning för nyanlända jämfört med inrikes födda. 
Kogan (2006) finner även att andelen lågkvalificerade jobb i ekonomin och en svagare 
arbetsskyddslagstiftning har ett positivt samband med sysselsättningen. Pichler (2011) 
studerar yrkeskvalifikation bland de utrikes födda som har ett arbete, och finner tvärte-
mot att varken arbetsskyddslagstiftning eller hur inkluderande migrations- och integra-
tionspolitiken har något samband med utfallet på arbetsmarknaden.
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En sammanfattning av detta avsnitt låter sig inte enkelt göras eftersom tillståndet i 
den aktuella forskningen är något disparat. Men, åtminstone två saker går att säga. För 
det första kan Sverige endast anses vara särskilt dåligt på arbetsmarknadsintegration 
i jämförelse med andra länder om man ignorerar selektionen av utrikes födda till de 
olika länderna. För det andra kan det finnas anledning att separera utfallet för utrikes 
födda män respektive kvinnor, eftersom Sveriges jämställdhetspolitik även påverkar 
integrationen.

2.3 Humankapital och socialt kapital
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Behtoui (2008), Behtoui och Olsson (2014), Bö-
hlmark (2009), Dribe och Lundh (2008), Duvander (2001), Hammarstedt (2003), samt 
Rooth och Ekberg (2006).

I detta avsnitt är fokus på de utrikes födda. I både nationalekonomisk och sociologisk 
teori är det brukligt att peka ut två former av kapital som människor kan investera i 
och använda sig av för att påverka sitt utfall på arbetsmarknaden: humankapital i form 
av utbildning och arbetslivserfarenhet (Mincer 1974), samt socialt kapital i form av 
kontakter med andra människor (Lin 1999, Portes 1998). Men, situationen är något 
mer komplex. Det är inte bara genomsnittliga skillnader i kapitalmängd som orsaker ett 
utfallsgap på arbetsmarknaden, utan skillnader i landspecifikt kapital (Chiswick 1978), 
det vill säga utbildning och arbetslivserfarenhet införskaffade i Sverige, samt kontakter 
med arbetstagare och arbetsgivare i Sverige som kan förmedla information om jobb 
inom landet. Teorier om landspecifikt kapital förutsäger att nyanlända utrikes födda 
kommer att hamna i ett initialt sämre arbetsmarknadsläge på grund av ett lågt landspe-
cifikt kapital, inte minst på grund av avsaknaden av kunskaper i Svenska. Men i och 
med allt längre vistelsetid kommer utrikes födda även att lära sig språket, få utbildning 
och erfarenheter i Sverige samt skaffa sig ett svenskt socialt nätverk, och på så sätt få 
en allt bättre arbetsmarknadsposition.

Det finns skillnader i utbildningsnivå mellan utrikes och inrikes födda, även om det 
även finns stora skillnader mellan utrikes födda från olika regioner (Eriksson 2010). 
Nivån på utbildning har ett samband med sysselsättning och lön för både utrikes och 
inrikes födda, där personer med förgymnasial utbildning har sämst utfall (Hammar-
stedt 2003). Så det faktum att det finns en större andel utrikes födda med förgymnasial 
utbildningsnivå är en viktig delförklaring till skillnader i arbetsmarknadsutfall. Men 
som tidigare nämnt är det inte endast nivån på utbildningen som spelar roll utan även 
varifrån den är. Utrikes födda med en svensk utbildning har en lägre sannolikhet för att 
vara överkvalificerade för sitt arbete, dvs. ha ett arbete med kvalifikationskrav under 
den egna utbildningens nivå, jämfört med dem som har en utländsk utbildning, oavsett 
själva utbildningsnivån (Duvander 2001).

Vistelsetidens betydelse, och samband med arbetsmarknadsutfall, är belagd av flera 
studier. Längre vistelsetid är förenat med både lägre risk för arbetslöshet (Duvander 
2001) och högre inkomst (Hammarstedt 2003). Vistelsetidens betydelse belyses även 
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av Rooth och Ekberg (2006) som visar att första arbetet i Sverige efter immigration var 
i genomsnitt på en lägre kvalifikationsnivå än arbetet i ursprungslandet, men att kvali-
fikationsnivån på det arbete man har ökar med tiden i Sverige. Denna återgång skedde 
även snabbare för dem med en svensk akademisk utbildning och med god språkfärdig-
het, dvs. landspecifikt kapital (Rooth & Ekberg 2006).

Ifråga om det sociala kapitalets betydelse finns ett positivt samband för utrikes föd-
da mellan att vara gift med en inrikes född och arbetsmarknadsutfall (Dribe & Lundh 
2008, Duvander 2001). Det krävs dock en hel del försiktighet i tolkningen av dessa 
typer av samband eftersom de endast studerar en ögonblicksbild. Det kan till exempel 
vara så att en utrikes född person med jobb eller hög lön har en högre sannolikhet att 
gifta sig med en inrikes född, så kausaliteten kan gå åt båda hållen.

Ett annat sätt att studera det landspecifika kapitalets betydelse är att jämföra utrikes 
födda som kom immigrerade till Sverige som barn, men i olika ålder och som därför 
har olika erfarenhet av svensk skolgång. Böhlmark (2009) visar på detta sätt att män 
vid 34 års ålder som immigrerade i åldrarna 9-16 har en lägre lön än de som immigre-
rade i åldrarna 0-8 år, med resultat i grundskolan och språkfärdigheter som tänkbara 
förklaringar. Även Behtoui och Olsson (2014) påpekar att kontexten i vilken utrikes 
födda som immigrerade som barn lever påverkar arbetsmarknadsutfall i vuxen ålder.

I en studie av hur sociala kontakter kan leda till jobb tittar Behtoui (2008) på vilken 
metod för jobbsökande som nyligen anställda använde sig av. Resultatet är att utrikes 
födda i mindre omfattning än inrikes födda använder sig av informella metoder, det vill 
säga kontakter istället för ansökningar via formella utlysningar. Intressant är att medan 
inrikes födda som hittade sitt nuvarande jobb med informella metoder i genomsnitt 
hade en högre lön än de som hittade det med formella metoder, så var sambandet det 
motsatta för utrikes födda från länder utanför Väst. Behtoui (2008) tolkar detta som att 
det finns systematiska skillnader mellan inrikes och utrikes födda vad gäller kvaliteten i 
de sociala nätverken, dvs. till vilka jobb som kontakterna leder.

Det samlade resultatet av forskning på kapital och arbetsmarknadsintegration är 
att vistelsetid, språkfärdigheter, högre utbildningsnivå, svensk utbildning och sociala 
nätverk (med inrikes födda) för utrikes födda alla leder till en förbättrad arbetsmark-
nadsintegration.

2.4 Segregation på bostadsmarknaden
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Andersson, Musterd och Galster (2014), Edin, 
Fredriksson och Åslund (2003), Hedberg (2009), Hedberg och Tammaru (2013), Mus-
terd et al. (2008), samt Tammaru et al. (2010).

Följande två avsnitt handlar om hur etnisk segregation på bostads- respektive arbets-
marknaden påverkar utrikes föddas arbetsmarknadsutfall. Det finns många orsaker 
till att bostadssegregation kan uppkomma. Bland dessa finns skillnader i ekonomiska 
resurser mellan utrikes och inrikes födda, diskriminering på bostadsmarknaden (Ahmed 
& Hammarstedt 2008), samt preferenser att bo nära personer som liknar än själv både 
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bland utrikes såväl som bland inrikes födda (Aldén, Hammarstedt & Neuman 2015, 
Bråmå 2006). Bostadsområdet kan i sin tur påverka arbetsmarknadsutfall genom att 
påverka tillgången till resurser, strukturera sociala nätverk och interaktioner, skapa ge-
mensamma normer, samt påverka hälsan hos de boende (Friedrichs, Galster & Musterd 
2003).

Sambandet mellan etnisk bostadssegregation och arbetsmarknadsutfall har fått 
blandade resultat i de genomgångna studierna. Andelen inrikes födda i det lokala 
bostadsområdet har för en utrikes född ett positivt, dock litet, samband med inkomst 
(Tammaru et al. 2010). Ifråga om andelen egna landsmän finns studier som både visar 
på såväl ett positivt (Andersson, Musterd & Galster 2014) som ett negativt (Musterd et 
al. 2008) samband.

Skillnaderna i resultat kan bero på att bostadsområdets effekt på arbetsmarknads-
utfall skiljer sig mellan olika kategorier utrikes födda, vara beroende av andra lokala 
kontexter och förändras över tid. Det är därför möjligt att studier med olika design 
helt enkelt visar på olika resultat. I Musterd et al. (2008) är en högre koncentration av 
landsmän bra för inkomsten på kort sikt, men negativ på lång sikt. Författarna tolkar 
detta som att nyanlända får hjälp av sina landsmän att snabbare initialt etablera sig i det 
nya landet, men att segregation med tiden istället blir ett hinder för en mer omfattande 
etablering. Den lokala kontexten, särskilt ekonomiska förhållanden, kan också spela 
roll för sambandets riktning. Effekter i Andersson, Musterd och Galster (2014) varierar 
både i styrka och riktning beroende på lokal arbetslöshetsnivå och om den etniska kon-
centrationen i bostadsområdet ökar eller minskar; författarna poängterar själva att en 
stor andel utrikes födda (som bor i områden med god arbetsmarknad och en avtagande 
etnisk koncentration) inte tjänar på ökad segregation.

I en studie av skyddsbehövande finner Edin, Fredriksson och Åslund (2003) att 
utrikes födda med låg utbildning tjänar på att bo i områden med en hög koncentration 
av landsmän, men att effekten är starkt beroende av att landsmännen i området har hög 
inkomst och en hög andel som är egenföretagare. Här återfinns således en kombination 
skillnader i effekt beroende både på egenskaper hos individen själv och hos de omgi-
vande landsmännen.

Utöver studier om etnisk koncentration finns även studier på hur utrikes födda 
blir påverkade av att bo i ekonomiskt utsatta områden. Hedberg och Tammaru (2013) 
jämför nyanlända utrikes födda i Stockholm och Malmö, och finner en stark negativ 
initial effekt av att bo i ett område med väldigt låg medianinkomst, men att effekten 
minskar över tid. Detta, menar författarna, motsäger idén om en negativ spiral av att bo 
i vissa områden, däremot tvingas utrikes födda i dessa områden att starta från en sämre 
utgångspunkt i Sverige. Hedberg (2009) finner i en liknande studie inget generellt 
samband mellan utrikes föddas arbetsmarknadsposition och att bo i dessa områden. 
Däremot verkar det finnas ett samband i form av att det är bättre för utrikes födda att bo 
i Stockholm än i Malmö, vilket Hedberg och Tammaru tolkar såhär: 
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”the disadvantage of living in distressed neighborhoods seems to be less significant 
in large and globally competitive cities that have good transitional connections 
and that are dynamic and (relatively) open to diversity” (2013:1178).

Sammantaget verkar det inte finnas särskilt starkt stöd för att bostadssegregationen, 
eller att bo i specifika områden för utrikes födda, har en stark effekt på arbetsmarknads-
utfall, eller åtminstone att denna effekt är beroende av en rad andra faktorer. Viktigt att 
poängtera dock att detta resultat inte nödvändigtvis går emot slutsatsen i avsnittet 2.1., 
strukturella förklaringar, om att utplaceringspolicyn hade negativa effekter. Där hand-
lade slutsatsen om utplacering av nyanlända i landsändar med tillgång till bostäder men 
med en svag arbetsmarknad, medan detta avsnitt handlar om bostadsområden inom 
liknande kontexter. Med andra ord, det finns indikationer på att en utrikes född tjänar 
ekonomiskt på att bosätta sig i en storstad med en bättre arbetsmarknad än på landsbyg-
den, även om detta innebär att bosättningen kommer att ske i ett segregerat område.

2.5 Segregation på arbetsmarknaden
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Bygren (2004), Bygren (2013), Marcińczak et al. 
(2015), Strömgren et al. (2014), Tomaskovic-Devey, Hällsten och Avent-Holt (2015), 
Åslund och Skans (2010), samt Åslund, Hensvik och Nordstrom Skans (2014).

Förutom segregation på bostadsmarknaden kan även arbetsmarknaden vara segrege-
rad i form av att inrikes respektive utrikes födda i genomsnitt arbetar på olika platser. 
Dessa två former av segregation verkar även vara kopplade till varandra. Marcińczak et 
al. (2015) konstaterar att utrikes födda som bor i områden med högre etnisk segregation 
arbetar i geografiska områden där fler utrikes födda arbetar, och att förändringar mellan 
dessa samvarierar. Strömgren et al. (2014) visar på samma samband mellan bostads-
område och arbetsplats. Även kontrollerat för individuella egenskaper som kan påverka 
selektionen in i både bostadsområden och arbetsplatser, finns en effekt från bostads-
området på arbetsplatsen, i form av att minskad etnisk segregation i den förra leder till 
minskat etnisk segregation i den senare.

Åslund och Skans (2010) menar att arbetsplatssegregationen är omfattande på den 
svenska arbetsmarknaden. Den hänger även ihop med ekonomisk status, så att utrikes 
födda med en svagare koppling till arbetsmarknaden i regel hamnar i mer segregerade 
segment av den. Bygren (2013) konstaterar att ifall fördelningen på arbetsplatser av in-
rikes respektive utrikes födda varit slumpmässig hade ungefär hälften av segregationen 
försvunnit, vilket innebär att ungefär hälften beror på något slags systematiska skillna-
der. Denna systematiska del i segregationen upprätthålls av ett inflöde till arbetsplatser 
där rekryteringen av nyanställda består av personer som liknar dem som redan finns på 
arbetsplatsen, inte för att underrepresenterade personer försvinner från arbetsplatsen 
(Bygren 2013). Ett liknande resultat återfinns i Åslund, Hensvik och Nordstrom Skans 
(2014), som visar på dubbelt så hög sannolikhet att en nyanställd är utrikes född om 
chefen är det jämfört med om chefen är inrikes född.
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Arbetsplatssegregationen för med sig konsekvenser. Bygren (2004) visar att ju 
högre andel inrikes födda som finns på en arbetsplats, desto större sannolikhet att en 
utrikes född på den arbetsplatsen hamnar i arbetslöshet; och att en högre andel utrikes 
födda på arbetsplatsen är kopplat till en ökad sannolikhet att en inrikes född lämnar den 
för ett annat jobb. Tomaskovic-Devey, Hällsten och Avent-Holt (2015) studerar hur ar-
betsplatskompositionen påverkar lönegapet mellan inrikes och utrikes födda på arbets-
platsen. Deras resultat är att ju fler personer som inte är födda i Väst på arbetsplatsen 
desto lägre lönegap bland personer med arbetaryrken. Och ju fler personer som inte är 
födda i Väst i ledningsposition, desto lägre lönegap bland tjänstemän (Tomaskovic-
Devey, Hällsten & Avent-Holt 2015).

Sammantaget verkar det som att segregationen på arbetsmarknaden både är omfat-
tande och påverkar andra arbetsmarknadsutfall såsom anställning och lön. Det ter sig 
också finnas en ond cirkel, där ekonomiskt utsatta utrikes födda hamnar, i genomsnitt, 
på andra arbetsplatser än inrikes födda och att denna segregation i sin tur förstärker den 
ekonomiska utsattheten.

2.6 Diskriminering
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Arai, Bursell och Nekby (2015), Arai och 
Thoursie (2009), Bursell (2014), Carlsson och Rooth (2007), Eriksson och Lagerström 
(2012), Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014), Rooth (2010), Åslund och 
Nordström Skans (2012), samt Åslund och Rooth (2005).

I nationalekonomisk teori är det brukligt att skilja på preferensbaserad (Becker 1957) 
respektive statistisk (Phelps 1972) diskriminering. I det första fallet uppstår diskrimi-
nering för att arbetsgivare har negativa preferenser eller åsikter om (grupper av) utrikes 
födda eller personer som anses ha en annan etnicitet än svensk, i det andra fallet för 
att egenskaper såsom etnicitet används som en proxy för hur produktiv en person är. 
Dessa två orsaker till diskriminering är inte alltid möjliga att särskilja empiriskt. Vidare 
kan det vara svårt att upptäcka etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Den som 
blir utsatt för diskriminering kanske inte är medveten om det, och inte heller vet om 
på vilken grund diskrimineringen sker. Arbetsgivaren kanske inte heller diskriminerat 
medvetet, utan har på grund av omedvetna fördomar felaktigt värderat kvalifikationer 
hos den utrikes födde. Studier inom detta fält kan därför inte bara jämföra utfall på 
arbetsmarknaden och benämna alla skillnader mellan inrikes och utrikes födda som 
diskriminering. Ej heller går det att helt enkelt fråga utrikes födda sökande/arbetstagare 
ifall de blivit diskriminerade, eller arbetsgivare ifall de diskriminerar. Istället har diskri-
mineringsstudier ofta antagit en experimentell karaktär där det genom studiens design 
går att kontrollera för alternativa förklaringar, så att alla skillnader mellan inrikes och 
utrikes födda faktiskt måste bero på något slags diskriminering.

En sådan typ av design är korrespondenstest, där forskaren skickar parvisa upp-
sättningar av jobbansökningar som är identiska sånär som på namnet på den sökande. 
Namnet på den ena versionen signalerar ”svenskhet” medan på den andra signalerar 
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”utrikiskhet”. Sedan mäts hur ofta arbetsgivaren kallar respektive ansökningsperson 
på intervju, så kallade call-backs. Eftersom ansökningarna i övrigt är identiska, måste 
eventuella skillnader i call-backs bero på just namnet och vad det signalerar. Carlsson 
och Rooth (2007) skickade parvisa ansökningar till cirka 1600 jobbannonser, en med 
ett svenskklingande namn och en med ett mellanösternklingande (samtliga namn var 
dock manliga). Resultatet var att ansökningar med svenskklingande hade i genomsnitt 
50 procent fler call-backs än dem med mellanösternklingande, samt att skillnaderna var 
större ifall rekryteraren till jobbet var en man eller om arbetsplatsen hade färre än tjugo 
anställda. I Rooth (2010) görs en uppföljning av korrespondenstestet i form av dels 
ett test som mäter implicit (omedvetet) stereotypiskt tänkande gentemot personer med 
svensk-/mellanösternklingande namn, dels explicita känslor och anställningspreferen-
ser gentemot dito. Deltagandegraden bland rekryterare för denna uppföljning var låg, 
26 procent, så resultatet ska tolkas försiktigt, men studien visar på ett tydligt statistiskt 
samband mellan implicit tänkande och diskriminering i call-backs; däremot inget så-
dant samband mellan call-backs och explicita känslor/preferenser.

Bursell (2014) och Arai, samt Bursell och Nekby (2015) har genomfört två lik-
nande korrespondenstester men med sökanden (dvs. namn) som både är manliga och 
kvinnliga, och som kommer från både Mellanöstern och Nordafrika bland ansökningar 
som ska signalera utrikeshet (cirka 1800 respektive 600 jobbannonser). I dessa stu-
dier var skillnaden i call-backs mellan svenskklingande och utrikesklingande namn i 
genomsnitt 80-100 procent. Bursell (2014) studerar även ifall det finns könsskillnader i 
call-backs mellan yrken som är manligt respektive kvinnligt dominerande och finner att 
diskrimineringen är som starkast mot utrikesmän i manligt dominerande yrken. Arai, 
Bursell och Nekby (2015) visar även att medan utrikeskvinnor med något starkare CV 
inte längre har några skillnader i call-backs gentemot inrikes födda kvinnor, så existerar 
inget sådant kompensatoriskt mönster för utrikesmän jämfört med inrikes födda män.

Skillnaden mellan dessa studier ifråga om ansökningar med svenskklingande namn 
har 50 eller 80-100 % fler call-backs än ansökningar med mellanöstern-/nordafrikansk-
klingande namn beror på vilka jobb som sökts. Samtliga tre korrespondensstudier fin-
ner att diskrimineringen är som störst i lågkvalificerade yrken, till vilka Bursell (2014) 
och Arai, Bursell och Nekby (2015) skickat ansökningar i mycket större omfattning än 
vad Carlsson och Rooth (2007) gjort.

Två studier har istället för att genomföra egna experiment med fiktiva sökande tittat 
på omfattningen av diskriminering i verkliga fall. Denna typ av studier har fördelen att 
deras resultat är hämtade från den existerande arbetsmarknaden med riktiga människor, 
men har också nackdelen att det blir svårare för forskarna att kontrollera för alternativa 
förklaringar till diskriminering. Eriksson och Lagerström (2012) studerar skillnader i 
hur ofta arbetsgivare kontaktar arbetssökande som finns registrerade i Arbetsförmed-
lingens CV-databas. De finner att arbetsgivare kontaktar sökanden med icke-nordiska 
namn cirka 20 procent mer sällan än de med svenska/nordiska namn, kontrollerat för 
bland annat ålder, utbildning och sysselsättning, och att detta i sin tur även påverkar 
chanserna att få ett jobb. Åslund och Nordström Skans (2012) studerar hur införandet 
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av anonyma ansökningar för jobb i två stadsdelsförvaltningar i Göteborgs stad påver-
kade vilka som blev kallade på intervju och senare blev erbjudna jobb, jämfört med en 
tredje stadsdelsförvaltning som inte tillämpande anonyma ansökningar. Resultaten vi-
sar att anonyma ansökningar ökade chanserna för personer med icke-västlig bakgrund 
att bli kallade till intervju med cirka 40 %, samt att skillnaden mellan dem och sökande 
med svensk bakgrund helt försvann. Däremot fanns det ingen skillnad mellan anonyma 
och icke-anonyma ansökningar ifråga om vilka sökande som fick jobberbjudanden.

Som synes verkar just namn vara en approximation som arbetsgivare använder sig 
av, medvetet eller omedvetet, för att lista ut den sökandes etnicitet och behandla den 
därefter. Arai och Thoursie (2009) studerar hur inkomsten förändras för personer som 
genomfört namnbyten till svenskklingande namn. Studien visar att det sker en inkomst-
ökning efter namnbytet som inte skulle ha skett utan det, dvs. en kausal effekt, och att 
en starkt bidragande orsak till inkomstökningen är sannolikheten att gå från att inte ha 
ett jobb till att ha ett jobb.

Notera att Åslund och Nordström Skans (2012) inte fann att fler intervjuer för utri-
kes födda gav ökade chanser att få jobb, medan Arai och Thoursie (2009) menar att just 
den ökade sannolikheten att ha ett jobb är vad som händer efter ett namnbyte. Skillna-
den i studiernas resultat kan bero på flera saker, och ska tolkas med viss försiktighet. 
För det första studerar Åslund och Nordström Skans (2012) endast en arbetsgivare 
(Göteborgs stad) och det är därför svårt att generalisera till hela Sverige. För det andra 
kan namnbyten såsom de i Arai och Thoursie (2009) ha ett visst signalvärde för en 
arbetsgivare, även efter att denne träffat sökanden och inser att personen inte ser ut som 
föreställningen om en ”vanlig Svensson”. Så medan båda studierna bekräftar bilden av 
att ett namn som klingar svenskt ökar chanserna att bli kallad till en intervju, kan man 
tolka skillnaderna i faktiska jobbchanser som att processen att byta namn i sig, utöver 
själva namnet, ytterligare ökar attraktiviteten för en utrikes född på arbetsmarknaden. 
Detta är dock samtidigt ännu ett bevis på förekomsten av etnisk diskriminering på 
arbetsmarknaden, eftersom en utrikes född från Afrika/Asien så tydligt måste signalera 
ett brott med sitt ursprung för att bli bättre behandlad. En liknande typ av resonemang 
för Helgertz, Bevelander och Tegunimataka (2014) som studerar medborgarskapets 
betydelse på inkomst. De finner att en medborgarskapspremie endast finns för utrikes 
födda män från Afrika/Asien, och tolkar detta utifrån medborgarskapets symboliska 
betydelse för att överkomma diskriminering genom att skicka signaler om viljan till 
integration.

Sammantaget pekar denna genomgång på att det finns det en omfattande diskrimi-
nering på svensk arbetsmarknad mot personer från Mellanöstern och Afrika, och att 
den i stort sker omedvetet från de diskriminerande parterna. Dock verkar diskrimi-
neringen vara hyggligt stabil över tid och påverkas inte omedelbart av förändringar i 
explicita attityder (Åslund & Rooth 2005).
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2.7 Egenföretagande
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Andersson Joona (2010), Andersson Joona 
(2011), Andersson et al. (2013), Hammarstedt (2001), Hammarstedt (2004), Hjerm 
(2004), Ohlsson, Broomé och Bevelander (2012), samt van Tubergen (2005).

För att förklara orsakerna bakom utrikes föddas egenföretagande, både förekomst och 
resultat, brukar teorier med antingen en grund i ekonomiska förhållanden på arbets-
marknaden i destinationslandet eller näringslivsstrukturen i ursprungslandet användas 
(Fairlie & Meyer 1996). Teorier med grund i arbetsmarknaden utgår ifrån att (katego-
rier av) utrikes födda blir egenföretagare för att de förväntas att få högre ekonomisk 
utdelning av det än av en anställning, till exempel på grund av diskriminering på ar-
betsmarknaden (Moore 1983). Teorier med fokus på ursprungslandet menar att utrikes 
födda som kommer från länder med en högre andel egen-/småföretagande också själva 
har en högre sannolikhet att bli egenföretagare eftersom de i genomsnitt har högre kun-
skaper kring och vana av att driva företag (Yuengert 1995).

Utrikes och inrikes födda egenföretagare återfinns i olika branscher. Bland utrikes 
födda egenföretagare är högst andel i branscherna handel, hotell och restaurang, samt 
transport, till skillnad från inrikes födda där högst andel finns i industri- och byggbran-
scherna (Andersson Joona 2010).

Ifråga om variation bland utrikes födda finner Hammarstedt (2001) i registerdata 
för år 1990 att det finns statistiskt signifikanta skillnader i andelen egenföretagare både 
uppdelat på ursprungsländer och på invandringskohorter; andelen är som högst bland 
utrikes födda från Europa, och som lägst bland utrikes födda från Sydamerika samt 
bland dem som vistats i Sverige under maximalt fem år. I en vidare analys av samma 
data studerar Hammarstedt (2004) ifall demografiska faktorer har ett samband med san-
nolikheten att vara egenföretagare och konstaterar att kvinnor och högre utbildade har 
en lägre andel egenföretagare, både bland inrikes såväl som utrikes födda. I ett kom-
parativt perspektiv jämför van Tubergen (2005) egenföretagande bland utrikes födda i 
ett stort antal länder i Väst. Resultatet är att andelen egenföretagare bland utrikes födda 
har ett samband med både motsvarande andel för inrikes födda och med arbetslösheten 
för utrikes födda, dvs. i allra högsta grad samvarierar med de ekonomiska möjlighe-
terna som utrikes födda har på arbetsmarknaden.

Statistiska skillnader mellan olika kategorier av utrikes födda behöver dock nöd-
vändigtvis inte betyda samma sak som att just dessa kategorier förklarar en stor andel 
av varför vissa blir och andra inte blir egenföretagare. Både Ohlsson, Broomé och 
Bevelander (2012) och Andersson et al. (2013) undersöker hur stor andel av varia-
tionen i vilka som blir egenföretagare som kan förklaras av ursprungsland och lokal 
arbetsmarknad med hjälp av flernivåanalyser på registerdata för år 2007. Resultaten är 
att ungefär 10-20 procent av den totala variationen kan förklaras med hjälp av dessa 
variabler.

Bland studier som tittar på resultatet av egenföretagandet återfinns Andersson 
Joona (2010) som jämför utrikes och inrikes föddas utträde ur egenföretagande ett år 
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efter inträdet. Resultatet är att utrikes födda oftare upphör med egenföretagandet och 
även oftare träder ur till arbetslöshet. Utrikes födda som är egenföretagare har också i 
genomsnitt en lägre inkomst än både utrikes födda som är anställda (Hjerm 2004), och 
inrikes födda egenföretagare (Andersson Joona 2011).

Hammarstedt (2004) visar även att utrikes födda som har en högre utbildningsnivå 
inte tjänar mer på sitt egenföretagande än de med lägre utbildningsnivå, trots att ett 
sådant samband finns för inrikes födda egenföretagare. Detta resultat är intressant i 
kombination med att Andersson Joona (2010) visar på att utrikes födda med mer utbild-
ning har en högre sannolikhet att både träda ur egenföretagandet och att samtidigt träda 
in i en anställning. Sammantaget visar detta på att högre utbildade utrikes födda primärt 
använder egenföretagande som ett sätt att undkomma arbetslöshet, dvs. så länge som 
alternativet till egenföretagande är dåligt och inte på grund av att egenföretagandet i sig 
anses vara något bra.

Förklaringsmodellen om att utrikes födda blir egenföretagare på grund av svårig-
heter att komma in på arbetsmarknaden i Sverige har sammantaget bättre förklarings-
värde än teorier om skillnader i ursprungsländer. De medtagna studierna visar också 
att egenföretagande för utrikes födda kan vara ett dåligt alternativ, som innebär lägre 
inkomst och risk för återgång till arbetslöshet.

2.8 Hälsa och välfärd
Inkluderade studier i detta avsnitt är: Bask (2005), Bergmark och Bäckman (2004), 
Dunlavy och Rostila (2013), Hammarstedt (2000), Hansen och Lofstrom (2009), Han-
sen och Lofstrom (2011), Obucina (2013), samt Sundquist et al. (2003).

Två studier har med grund i olika enkätundersökningar studerat sambandet mellan 
arbetsförhållanden, operationaliserade genom krav-kontroll-modellen (Karasek 1979), 
och självuppskattad hälsa för utrikes respektive inrikes födda. Dunlavy och Rostila 
(2013) använder sig av omdöme av det allmänna hälsotillståndet och psykisk hälsa 
som beroende variabel, och Sundquist et al. (2003) långvarig sjukdom. Resultaten i 
båda dessa studier är att utrikes födda, särskilt personer födda utanför Väst (Dunlavy & 
Rostila 2013), och särskilt skyddsbehövande (Sundquist et al. 2003), har sämre själv-
uppskattad hälsa och sämre arbetsförhållanden än inrikes födda. Däremot verkar inte 
just arbetsförhållandena förklara nämnvärt mycket av gapet mellan utrikes och inrikes 
födda, vilket kan bero på utrikes födda är mer positivt selekterade än inrikes födda in i 
arbetsmarknaden (Dunlavy och Rostila 2013).

Generellt sett är fler utrikes än inrikes födda relativt fattiga (Obucina 2013), har 
ett högre uttag av försörjningsstöd (Hansen & Lofstrom 2011) och fler ”välfärdspro-
blem” såsom långtidsarbetslöshet, ekonomiska svårigheter, upplevda hot om våld, 
hälsoproblem, trångboddhet eller avsaknad av en nära vän (Bask 2005). Problemen 
tenderar även att vara mer ihållande för utrikes födda. Till exempel återfaller utrikes 
födda oftare tillbaka till relativ fattigdom än vad inrikes födda gör (Obucina 2013). 
Ett annat exempel är att det förekommer ett strukturellt beroende av försörjningsstöd 
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bland skyddsbehövande utrikes födda, att mottagandet av försörjningsstöd ett år i sig 
påverkar sannolikheten positivt för att ta emot det igen året därpå, medan något sådant 
samband inte finns för inrikes födda (Hansen & Lofstrom 2009).

Ifråga om olika välfärdsmått återkommer här samband som finns i avsnittet om hu-
mankapital; att både längre vistelsetid och högre utbildning är associerade med bättre 
arbetsmarknadsutfall. Längre vistelsetid och högre utbildning har även ett samband 
med en lägre förekomst av relativ fattigdom (Obucina 2013), med ett lägre utnytt-
jande av försörjningsstöd (Bergmark & Bäckman 2004, Hammarstedt 2000, Hansen & 
Lofstrom 2011), samt med färre välfärdsproblem (Bask 2005). Det bör noteras att dessa 
samband kan både bero på den förbättrade arbetsmarknadssituationen som följer med 
ökad vistelsetid och högre utbildning, och på att dessa variabler har en påverkan på 
fattigdom/försörjningsstöd på något annat sätt, till exempel utökade socialt nätverk som 
kommer med längre vistelsetid.

Det finns ytterligare kopplingar mellan arbetsmarknadssituation och utrikes föddas 
välfärd. Obucina (2013) finner att sysselsättningsförändringar har ett starkare samband 
med att hamna i eller komma ut ur relativ fattigdom för utrikes än för inrikes födda. 
Hammarstedt (2000) noterar att regelverket för inkomstförsäkringssystemet gör att 
nyanlända i större utsträckning hamnar i försörjningsstöd på grund av kvalifikations-
reglerna i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, där det finns ett arbetsvillkor som 
måste vara uppfyllt för att en person ska kvalificera sig för sjukpenning och a-kassa. 
Detta skapar två motstridiga effekter av vistelsetid på utrikes föddas användning av 
inkomstförsäkringarna: å ena sidan innebär en längre vistelsetid bättre arbetsmarknads-
position och därför mindre behov av försäkringssystemet, å andra sidan innebär längre 
vistelsetid också att fler hunnit kvalificera sig för rätten till försäkringarna. Detta är 
hur Hammarstedt (2000) förklarar observationen att uttaget av försörjningsstöd har ett 
samband med vistelsetid, medan a-kassan inte har det.

Sammanfattningsvis har utrikes födda sämre hälsa, sämre arbetsförhållanden, högre 
relativ fattigdom och större behov av försörjningsstöd än vad inrikes födda har. Orsa-
kerna till detta ter sig vara en kombination av ett svagare arbetsmarknadsläge och av 
välfärdssystemens utformning.
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3 Slutsatser och rekommendationer 
Denna översikt har redogjort för situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda i 
Sverige samt för ett antal förklaringar till varför det finns brister i arbetsmarknadsin-
tegrationen. Många av de förklaringar som presenterats i de olika avsnitten går in i 
varandra, exempelvis att arbetslivets strukturomvandling accentuerar problematiken 
med brister i landspecifikt humankapital, eller att förekomsten av diskriminering på 
arbetsmarknaden påverkar förekomsten av egenföretagande bland utrikes födda, som i 
sin tur ofta innebär en ännu svagare ställning. Utifrån den gjorda översikten presente-
ras här avslutningsvis ett antal åtgärdsförslag på hur arbetsmarknadsintegrationen kan 
förbättras.

Viktigast av allt är att satsa på utbildning, särskilt på grundutbildning, komplettering 
och validering. För det första finns en stor grupp utrikes födda med en alldeles för låg 
utbildningsnivå för svensk arbetsmarknad. Dessa behöver utbildning på grund- och 
gymnasienivå för att ha en chans att etablera sig. För det andra, för dem som har en 
medellång eller lång utbildning bör utökade möjligheter till kompletteringar och valide-
ringar finnas. Genomgången ovan visar att landspecifikt humankapital är viktigt och 
utrikes födda med en god utbildning bör därför få möjlighet att snabbt konvertera den 
till en svensk dito.

Översikten pekar också på att utrikes födda har fördel av att bo i regioner med goda 
arbetsmarknader. Utrikes födda är mer känsliga än inrikes födda för arbetsmarknadslä-
get, samtidigt som bostadssegregationen inom regioner ter sig vara ett mindre problem 
för utfallen på arbetsmarknaden. Tillsammans borde detta indikera att närheten till 
jobb, även ifall detta skulle innebära något mer segregerade bostadsområden, är en 
möjlig strategi för snabbare arbetsmarknadsetablering.

Satsningar bör även göras på att bygga utrikes föddas sociala nätverk. Språkkun-
skaper, färdigheter i för givet tagna kulturella praktiker och kontakter med inrikes 
födda påverkar alla chanserna att få jobb. Nyanlända bör därför i så stor utsträckning 
som möjligt få interagera med människor i Sverige. Ett konkret exempel på åtgärd är 
att tillåta en viss omfattning av ideellt engagemang i föreningslivet som aktivitet jämte 
arbetssökande och utbildning i etableringsplanerna.

Det är svårare att finna förslag på effektiva åtgärder mot diskriminering. Då det 
handlar om trögrörliga och ofta omedvetna tankar och beteenden – de som diskrimine-
rar vet antagligen oftast inte om att de gör det – kommer troligen varken informations-
kampanjer eller hårdare lagstiftning kunna förväntas ha någon större effekt på kort sikt. 
Det är också problematiskt att rikta åtgärder mot utrikes födda som blir diskriminerade, 
eftersom detta placerar ansvaret på den som blir utsatt för ett brott. Förhoppningsvis är 
en allt högre närvaro av utrikes födda på arbetsmarknaden tillsammans med lagstift-
ningens normerande verkan i slutändan tillräcklig.

Det framgår tydligt utifrån denna översikt att egenföretagande inte är en bra lösning 
på problemet med hög arbetslöshet bland nyanlända. Risken är att utrikes födda som 
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blir förslagna egenföretagande som en lösning på sina arbetsmarknadsproblem kommer 
att tjäna dåligt och/eller återkomma till arbetslöshet.

För socialförsäkringens del så har resultaten av översikten vissa konsekvenser. 
Översikten visar att det finns strukturella skillnader mellan olika grupper på arbets-
marknaden, där utrikes födda är en grupp med sämre förutsättningar än inrikes födda. 
Det är samtidigt en grupp med större hälsoproblem, där arbetsmarknadsproblemen 
med stor sannolikhet accentuerar detta och ökar risken för sjukskrivning. Det är därför 
centralt för välfärdssystemets aktörer att samverka med varandra och med arbetsmark-
nadens parter kring att förbättra såväl inträdet på arbetsmarknaden för gruppen utrikes 
födda (t.ex. genom stödåtgärder som ökar arbetsgivares incitament till anställning av 
nyanlända), men också för att mera effektivt arbeta med insatser i de fall då gruppen får 
hälsoproblem, för att undvika en negativ spiral som slutar i en permanent exkludering 
från arbetsmarknaden. Ett förslag för att undvika fattiggörande av gruppen nyanlända 
kan också vara att reformera och begränsa arbetsvillkoret i sjuk- och arbetslöshetsför-
säkringarna, då det kan antas att en person som hänvisas till försörjningsstöd har sämre 
ekonomiska förutsättningar att förändra sin situation. En sådan förändring behöver i så-
dana fall dock genomföras generellt, för att undvika särlösningar för specifika grupper. 
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