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Abstract 

 
Drawing on European Social Survey, the main objective of this essay is to 

analyse the difference in the probability of being unemployed between natives 

and foreign born in Sweden. Using traditional statistical methods such as 

Linear Probability Model (LPM) and Blinder-Oaxaca decomposition and 

controlling for standard socio-economic variables we found that immigrants 

born in Europe have 5.3 percentage point higher likelihood of being 

unemployed compared to their Swedish counterpart. Regarding non-European 

we found that they have 5.2 percentage points higher probability of being 

unemployed compared to Swedish counterpart. An extension of Blinder-

Oaxaca decomposition suggests that 4.9 percentage points of this gap is due to 

differences in endowment characteristics between immigrants born in Europe 

and Swedish counterpart. The difference in the characteristics between non-

European and natives amounts to 5.3 percentage points. On the other hand, 

approximately 1.5 and 10.3 percentage points of the differences in the 

unemployment probability between immigrants born in Europe and countries 

outside Europe and Swedish counterpart can be ascribe to different returns to 

those observable and/or unobservable characteristics that are not captured in 

the models.  

 

 

 

Nyckelord 
Arbetslöshet, inrikes födda, utrikes födda, diskriminering, humankapital, 

linjär sannolikhetsmetod, Blinder-Oaxaca de-komponering.  

 

 
      

Tack 
 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Lina Aldén för 

hennes vägledning samt stöd och rekommendationer under uppsatsens gång. 

Vi vill också tacka Dominique Anxo för hans råd och kommentarer som 

bidrog till förbättringar i vår kandidatuppsats. Slutligen vill vi rikta ett enormt 

tack till nära och kära som tagit sig tid och läst uppsatsen, samt bidragit med 

värdefulla kommentarer 



 

  

 

3 

 
Innehåll 
 

 

Inledning------------------------------------------------------------------------------4 

Invandring till Sverige--------------------------------------------------------------7 

Teori-----------------------------------------------------------------------------------9 

     Sökbeteende och arbetslöshetstider--------------------------------------------9 

     Landspecifik humankapital-----------------------------------------------------11 

     Diskriminering-------------------------------------------------------------------14 

           Preferensdiskriminering----------------------------------------------------14 

           Statistisk diskriminering----------------------------------------------------16 

Tidigare Studier----------------------------------------------------------------------18 

Data och deskriptiv statistik--------------------------------------------------------22 

Empirisk analys----------------------------------------------------------------------26 

     Metodval--------------------------------------------------------------------------26 

     Blinder-Oaxaca de-komponering----------------------------------------------30 

Resultat--------------------------------------------------------------------------------33 

     Skattning av linjär sannolikhet metoden--------------------------------------33 

     Blinder-Oaxaca de-komponering----------------------------------------------35 

Slutsats--------------------------------------------------------------------------------36 

Referenser----------------------------------------------------------------------------39 

Appendix-----------------------------------------------------------------------------42 

 



 

  

 

4 

1 Inledning 
 

Sverige har sedan andra världskriget haft en generös migrationspolitisk på grund 

av den krympande befolkningen och bristen på arbetskraft jämfört med andra 

europeiska länder. I början av 2019 uppgick andelen utrikes födda med 19 procent 

av Sveriges befolkning (SCB, 2019). Det innebär en integrationsutmaning för 

Sverige och samhället då en stor del människor med olika bakgrund och kulturer 

måste integreras till det svenska samhället. En icke-fungerande integration kan 

leda till hög arbetslöshet och utanförskap hos utrikes födda som i sin tur kan leda 

till stora sociala och ekonomiska problem för samhället.  

Ofta har inrikes födda bättre position på arbetsmarknaden jämfört med utrikes 

födda. Offentliga studier om arbetslöshet visar att det finns skillnader i 

arbetslöshet mellan olika grupper beroende på vad man har för bakgrund. 

Utbildningsnivå och tid sedan invandring spelar en viktig roll bland utrikes födda, 

då minskar sannolikheten att vara arbetslös vid högre utbildningsnivå samt längre 

tid sedan invandring (Lundberg, 1994 och Chiswick 1978). Arbetslösheten har de 

senaste decennierna blivit ganska hög för de flesta länder, till och med Sverige 

som haft hög arbetslöshet i många perioder.  

Utrikes föddas position på den svenska arbetsmarknaden har varit ganska 

varierande under de senaste åren. Under 2000, blev arbetslösheten bland utrikes 

födda högre än inrikes födda i Sverige, det gäller dock samma sak om hänsyn tas 

till graden av sysselsättning, detta visar på att inrikes födda har bättre möjligheter 

att komma in på arbetsmarknaden än vad utrikes födda har (Ekberg och Rooth, 

2001). Under 2017, sysselsättningen bland inrikes födda i åldersgrupp 15 - 74 var 

högre än utrikes födda med 69,5 % respektive 61,7 % för motsvarande grupp i 

samma åldersgrupp. Vilket gör att skillnaden blir cirka 7,8 procentenheter mellan 

grupperna (SCB, 2018). Den låga sysselsättningen bland utrikes födda skapar i sin 

tur samhällsproblem av olika skäl; det orsakar bland annat välfärdsförlust för 

personer som inte ges möjlighet att bli delaktiga i det svenska samhället, och för 

det andra så går samhället miste om den produktionen som dessa personer skulle 
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kunna bidra med. Ytterligare medför höga arbetslösheten ekonomiska 

samhällskostnader i form av sociala transfereringar och uteblivna skatteintäkter 

(Eriksson, 2011). År 2018, var arbetslösheten bland utrikes födda i åldersgruppen 

15–74 år 15,4%, och för inrikes födda var motsvarande siffror 3,8%. Genom att 

bryta ner arbetslösheten bland utrikes födda med hänsyn till ursprungsregionen ser 

man att arbetslösheten bland afrikaner och asiater är störst och motsvarande siffror 

är lägst för utrikes födda från europeiska och sydamerikanska länder (SCB, 2019). 

Vi kommer att identifiera skillnader i sannolikheten att vara arbetslös mellan dessa 

två grupper. En av förklaringar som visar varför utrikes födda har högre 

sannolikhet av att vara arbetslös är att invandringen har genom tiden ändrat 

karaktär. Invandringen som tog fart under 1950-talet var arbetskraftsinvandring, 

då många individer har invandrat från många europeiska länder såsom södra och 

norra Europa, medan invandringen som har tagit fart sedan 1980-talet 

kännetecknas som flyktinginvandring, då det är en hel del av människor har 

invandrat från många olika delar av världen till Sverige (Ekberg och Gustafsson, 

1995). Flyktingar är arbetslösa i större utsträckning på grund av svagare koppling 

till arbetsmarknaden jämfört med arbetskraftsinvandring och inrikes födda. Under 

1977-1991, har arbetslöshet för utrikes födda varit ganska varierande, det vill säga 

att arbetslösheten bland utrikes födda varit 5% och under vissa år blev högre och 

ibland lägre under vissa år, medan tiden förr 1970-talet hade utrikes födda nästan 

samma sysselsättningsgrad samt inkomstnivå som inrikes födda haft (Sidebäck 

m.fl, 2000). 

Många studier fokuserar på sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes och 

utrikes födda, vi tycker också att det är värt att bidra till detta ämnesområde genom 

att skriva om det aktuella ämnet. Trots att det finns många studier om sannolikhet 

att vara arbetslös mellan inrikes och utrikes födda i USA:s arbetsmarknaden 

(Chiswick 1978) och även på den svenska arbetsmarknaden (Arai och 

Vilhelmsson 2004). I enlighet till ovannämnd statistik och tidigare studier om 

arbetslösheten mellan inrikes och utrikes födda. De faktorer som vi kan förväntas 

påverka sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes födda och utrikes födda är 

bakgrund som en utrikes född har, utbildningsnivå och även tid sedan invandring 
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påverkar sannolikheten att vara arbetslös bland inrikes och utrikes födda. Därför 

kräver det en djupare förståelse av orsakerna till förklaringen av skillnader i 

arbetslöshet mellan grupper separat analyser för omfattning av diskriminering, 

humankapital och sökbeteende för inrikes födda och utrikes födda.  

Syftet med den här studien är att uppskatta skillnaden i sannolikheten att vara 

arbetslös mellan inrikes och utrikes födda. Därtill, skattas Oaxaca-Blinder de-

komponering för att påvisa skillnaden mellan grupperna. På grund av dessa 

faktorer, syftar denna uppsats till att undersöka i första hand skillnaden mellan 

svenska infödda och utrikes födda i Europa och länder utanför Europa. Vidare 

kommer vi att undersöka dessa faktorer som ligger bakom skillnader i 

sannolikheten att vara arbetslös mellan både grupper. För att kunna föra vår 

analys, kommer vi att använda oss av data från European Social Survey (ESS). 

Tidsintervallet som vi har valt att studera är 2010-2016, detta ligger nära i tid och 

det ger oss möjligheten att studera dessa skillnader. 

Efter att vi har kontrollerat för alla förklarande faktorer, kommer vi slutligen att 

fokusera på kvarstående oförklarade delen på skillnaden i arbetslösheten. Därför 

ger det möjlighet att begränsa diskrimineringsfaktorerna, men hänsyn måste tas 

till det faktum att vi inte kan kontrollera skillnaden i arbetslöshet i de observerbara 

faktorerna. Vi måste tänka på att vår modell kanske inte är perfekt, ett faktum som 

kan bidra till att öka denna oförklarade del av skillnaden i arbetslöshet. 

För att kunna sammanfatta våra tankar kring innehållet i denna studie kommer vi 

att ställa följande frågor: Finns det någon skillnad i sannolikhet att vara arbetslös 

mellan inrikes och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden? Och finns det 

skillnader mellan olika grupper av utrikes födda? Därför kommer vi också att 

studera faktorer som kan förklara skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös 

mellan inrikes respektive utrikes födda. Sist kommer frågan om hur skillnader i 

produktiviteten eller diskrimineringen påverkar sannolikheten att vara arbetslös 

mellan både grupper. Det gör också att vi vill undersöka utsträckning i 

produktivitetsskillnader eller diskriminering påverkar sannolikheten att vara 

arbetslös mellan båda grupperna. 



 

  

 

7 

Uppsatsens disposition är följande, i avsnitt 2 presenteras teorier som redogörs för 

skillnaderna i arbetslöshet mellan våra intressegrupper. I avsnitt 3 presenteras 

tidigare studier relaterat till vår frågeställning. I avsnitt 4 beskrivs data som 

använts. Avsnitt 5 består av den empiriska metod vi använt, linjär 

sannolikhetsmodellen och Blinder-Oaxaca de-komponering för skattning av 

sannolikhet att vara arbetslös. Avslutningsvis i avsnitt 6 och 7 presenteras och 

diskuteras våra resultat samt slutsatser.  

      

 
2 Invandring till Sverige 

 
Under 1900-talet har Sverige upplevt många invandringsvågor av olika slag. 

Invandringen som tog fart under 1950-talet var arbetskraftsinvandring, då 

många individer har invandrat från många europeiska länder såsom södra och 

norra Europa. Under 1960-talets andra hälft infördes restriktivare regler i 

Sverige för arbetskraftsinvandring. Lagstiftningen skärptes vilket innebar 

besvärligheter för utländska medborgare att komma till Sverige till följd av 

arbetskraftstillstånd som krävdes före inresa till Sverige. Trots de restriktiva 

reglerna samt lågkonjunktur som präglade Sverige, anlände invandringen 

under 1970-talet som arbetskraftsinvandring med få      drag av 

flyktinginvandring. Flyktinginvandringens karaktär har olika vågor, under 

perioden 1970 och 1980-talet speglades dessa länder utanför Europa, det vill 

säga, Latinamerika och Asien, vidare under 1980-talet kom det en våg från 

Mellanöstern och Afrika. Till följd av inbördeskriget i f.d. Jugoslavien 1990-

talet var flyktningsinvandring därifrån. I slutet av 1990-talet och 2000-talet 

startades en ny våg av invandring från återigen Mellanöstern och Afrika 

(Migrationsinfo, 2016). 

Historiskt sett, hade utrikes födda bättre ställning på arbetsmarknaden i 

jämförelse med inrikes födda, men på grund av ändrat karaktär utav en hel del 

av utrikes födda, så blir läget sämre och som även ledde till att sannolikheten 

att vara arbetslös börjat accelerera på något sätt. Andra studier har också 
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lyckats visa att de grupper som är i större utsträckning utsatta av arbetslösheten 

på arbetsmarknaden är t.ex. de som är lågutbildade, ungdomar och utrikes 

födda, speciellt de som har långt kulturellt avstånd till den svenska kulturen 

(SCB, 2009).  Medan invandringen som tagit fart sedan 1980-talet 

kännetecknas som flyktinginvandring, då en hel del människor invandrat från 

olika delar av världen till Sverige      (Ekberg och Gustafsson, 1995). Tidigare, 

har det visat att utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden var tillräckligt 

svag, medan tiden före 1970-talet hade utrikes födda nästan samma 

sysselsättningsgrad samt inkomstnivå som inrikes födda haft (Sidebäck m.fl, 

2000). 

Enligt SCB, har invandringen ökat sedan andra världskriget kontinuerligt men 

i vissa perioder har Sverige upplevt massinvandring (SCB, 2019). Den första 

massinvandringen skedde i början av 1970-talet, då invandrade ett stort antal 

finländare till Sverige. I början av 1990-talet upplevde Sverige en ny 

invandringsvåg som till följd av Balkankrigen. Den sista invandringsvågen 

som började i början av 2010-talet är en orsak av det pågående inbördeskriget 

i Syrien (Lundberg, 2017). Enlig tabellen ovan, ser man ett likadant mönster 

när det gäller utvandring från Sverige. Med andra ord har utvandringen ökat 

kontinuerligt sedan andra världskriget (SCB, 2017). Diagrammet nedan 

presenterar en tydligare bild av ut- och invandringen till Sverige sedan andra 

världskriget.  

 

Diagram 1: visar grafiskt ut och invandringen i Sverige från år 1950-2018. Eget diagram 

Källa: SCB:s befolkningsstatistik (2018). 
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3 Teori 
Många studier har försökt förklara arbetslöshetsgapet som finns mellan inrikes och 

utrikes födda på arbetsmarknaden. I detta avsnitt kommer vi att presentera dessa 

teorier som kan förklara varför sannolikheten att vara arbetslös kan skilja sig 

mellan inrikes och utrikes födda.  

 

3.1 Sökbeteende och arbetslöshetstider 

 

Sökteorin beskriver den arbetslöse individens sökbeteende i en osäker situation på 

arbetsmarknaden. Mortensen (1986) utvecklar sökteorin som anses vara 

komplement till de tidigare skrivna teorier kring sökteorin som handlar om 

individens sannolikhet att få ett jobb beroende på hur intensivt den arbetslöse 

söker efter jobb. En annan faktor som avgör den arbetslöses sannolikheten att få 

ett jobb är individens förväntningar på bland annat lön och arbetsvillkor. 

Reservationslönen som är den lönenivå som en individ överväger huruvida att 

acceptera eller att inte acceptera vid ett jobberbjudande. Det finns vidare två 

stycken scenarier som kan påverka reservationslönen och dess storlek. Om den 

arbetslöse har stora möjligheter att söka efter andra jobb då blir inkomsten högre 

än arbetslöshetsersättning. För dem som inte har möjlighet att aktivt söka nytt jobb  

måste reservationslönen vara högre än arbetslöshetsersättningen. Det gör att 

arbetslöshetsersättningen blir den avgörande faktorn för om individen söker 

och/eller accepterar den nya reservationslönen. Med andra ord kan en högre 

arbetslöshetsersättning orsaka att en individ inte accepterar jobberbjudanden. 

Arbetsmarknadsåtgärder bör vara alternativ som motiverar den arbetslöse att 

acceptera förekommande jobberbjudanden. Arbetslöshetsperioden blir kortare om 

arbetslöshetsersättningen sänks, vilket innebär att en lägre reservationslön kan 

innebära acceptans av arbetserbjudanden (Björklund m.fl.2014). 

En avgörande faktor till att sannolikheten för att en utrikesfödd är arbetslös kontra 

inrikes födda kan ligga i sökbeteendet hos dessa grupper. Utrikes födda tenderar 

att agera annorlunda i dessa situationer då de kan ha begränsad information om 

den svenska arbetsmarknaden.  
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En utrikesfödd kan på grund av bristande information göra en okvalificerad 

ansökan. Det kan i sin tur leda till att den erbjudna reservationslönen blir lägre 

jämfört med en inrikes född. Risken blir därmed större att den utrikes födda 

fortsätter en tillvaro i arbetslöshet och på sikt hamnar i utanförskap (Nordlund & 

Strandh 2008). Samtidigt kan lägre reservationslön för utrikesfödda ge upphov till 

missuppfattningen att gruppen har lägre produktivitet än inrikes födda. Detta som 

en följd av att lönen är lägre och att den skall spegla de personliga egenskaperna. 

Lägre lön i sig kan därmed leda till lägre attraktivitet på arbetsmarknaden och att 

den utrikes födda därmed ingår i en grupp med högre arbetslöshet (Arai m. fl. 

1999).  

Den utrikes födda arbetslös kan på grund av otillräcklig information utforma en 

ansökan som inte anses vara intressant för arbetsgivare. Som ett resultat kan 

otillräcklig information leda till en lägre reservationslön för utrikes födda jämfört 

med inrikes födda. En lägre reservationslön är resultatet av att undvika längre 

arbetslöshet och att hamna i utanförskap (Nordlund & Strandh, 2008). Lägre 

reservationslön för utrikes födda kan i sin tur misstolkas av arbetsgivare som lägre 

produktivitet. Detta kan slutligen leda till att utrikes födda anses inte vara lika 

produktiva som inrikes födda och därmed lett till högre sannolikhet att vara 

arbetslös för utrikes födda (Arai, m.fl. 1999). 

Ytterligare en faktor som avgör sannolikheten att få ett jobb är hur angelägen den 

sökande är att snabbt få ett arbete. Arai m. fl. (1999) hävdar att det finns en skillnad 

mellan utrikesfödda och inrikes födda i det sociala tryck de upplever i sin 

samhällsgrupp. Den utrikes födda vill så snabbt som möjligt få ett arbete för att 

minska det sociala trycket från sin omgivning. Därför väljer den utrikes födda ofta 

vilket jobb som helst, även sådana arbeten som kräver lägre kompetens än de i 

själva verket har. Detta i sin tur innebär att de hamnar i lägre reservationslön än 

deras kompetens egentligen motsvarar och i mindre kvalificerade jobb än de borde 

ha. Många jobb blir lediga och tillsätts till stor del genom sociala nätverk. Inrikes 

födda har ofta mycket större sociala nätverk och kunskap om hur de fungerar. För 

en arbetsgivare är anställning via sociala nätverk ofta tryggare eftersom den 

informella kunskapen om den sökande blir högre och säkrare. Möjligheten för en 
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utrikesfödd att få arbete genom sociala nätverk är begränsat och minskar därmed 

denna grupps möjlighet att få arbete via detta nätverk (Sjögren m.fl. 2007). 

 Alla dessa faktorer ovan gör att den utrikes födda har svårare att komma in på 

arbetsmarknaden, eller kommer in med sämre reservationslön än inrikes födda. 

Det kan också innebära en längre period av arbetslöshet och ett lägre kvalificerat 

arbete än den formella kompetensen (Björklund m.fl. 2014). 

 

 
3.2 Landspecifikt humankapital 

Landspecifikt humankapital beskriver egenskaper som en individ kan ha, till 

exempel, utbildning, språk, färdigheter, talanger, kompetenser etcetera. Dessa 

egenskaper orsakar stor effekt på sannolikheten att vara arbetslös bland olika 

grupper av utrikes födda.  Arbetslösheten eller frånvaro av anställning kan 

uppstå som ett resultat av svårigheter i anpassning process eller misslyckandet 

av denna anpassning. Därmed har arbetsgivaren mindre information på  utrikes 

föddas kompetenser, förmågor, färdigheter och annat som är relaterad till deras 

karaktäristika för att få de anställda, jämfört med inrikes födda. Därför har 

utrikes födda högre sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med inrikes födda 

minskar dessutom sannolikheten att vara arbetslös bland utrikes födda vid 

ökning av tid sedan invandring (Chiswick 1978). Arbetsmarknadsetablering är 

ett tidskrävande steg för en utrikes född. Tiden efter migration i det nya landet 

är en avgörande faktor för sysselsättningsgraden hos utrikes födda. Chiswick 

(1978) hävdar att tiden sedan migration (uppehållstid) ökar, då minskar 

arbetslösheten och därmed ökar sysselsättningsgraden. Detta kan förklaras 

genom att nya invandrare ska kunna överföra sina färdigheter till det nya 

landet, behöver anpassa sig till det nya landets arbetsmarknad i form av 

språkinlärning eller förbättra sina färdigheter för att kunna få jobbmöjligheter 

på arbetsmarknaden. 

Överföringen av humankapital från det ursprungliga landet till det nya landet 

kommer att bli svårare att upprätta, med anledning av att de humankapital som 
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efterfrågas på arbetsmarknaden är landspecifika och skiljer sig från andra länder 

(Chiswick 1978 och Björklund m.fl, 2013). 

Vad som anses vara en grundläggande orsak till arbetslöshetsgapet mellan inrikes 

födda och utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är det landspecifika 

humankapitalet. Landspecifikt humankapital indikerar i studiens syfte till 

Sverigespecifikt humankapital. Detta innebär att utrikes födda som kommer till 

Sverige har inte lika mycket landspecifikt humankapital som den inrikes födda har 

(Rooth, 2001).  

Övergången från industrisamhälle till tjänstesamhälle har försvårat situationen på 

arbetsmarknadsintegrationen. Det har varit lättare för utrikes födda att ta sig in på 

arbetsmarknaden till yrken som inte krävde högre krav av kvalifikationer, däremot 

har kraven på språk, utbildningsnivå, kunskaper, m.m. stigit, vilket leder till hinder 

för att få ett jobb (Ekberg m.fl. 1995).  

Utbildning har en stor betydelse för individens produktivitet, då en individ som 

har en låg utbildningsnivå riskerar till svårigheter på arbetsmarknaden på grund 

av låg produktivitet. Studiens resultat visar att sannolikheten att vara arbetslös 

bland utrikes födda är högre än motsvarande inrikes födda (Arai m.fl. 1999). Å 

andra sidan poängterar Bevelander och Lundh (2007) att det finns positiv effekt 

mellan utbildningsnivå och produktivitet, då högre utbildningsnivå leder till 

snabbare integration på arbetsmarknaden. Här kan det dels handla om 

kunskapskraven som blir högre i Sverige och i många andra länder, därför sker 

matchningen enklare och snabbare för personer med högre utbildningsnivå. 

Personer med högre utbildningsnivå prioriteras nästan alltid på arbetsmarknaden 

än andra personer med lägre utbildningsnivå med anledningen att individer med 

högre utbildningsnivå är mer produktiva. Det finns hög arbetslöshet bland utrikes 

födda i jämförelse med inrikes födda med samma utbildningsnivå. Bakomliggande 

faktorer för dessa skillnader kan vara humankapitalet som inte är överförbart, samt 

språkliga hinder som utrikes födda får. Sannolikheten att vara arbetslös i Sverige 

väntas vara högre bland utrikes födda, speciellt för de nyanlända, detta på grund 

av landets specifika humankapital som tar längre tid för utrikes födda att förvärva 

landets egenskaper (Arai m.fl. 1999). Produktivitet för en utrikes född kan bli 
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direkt påverkad, beroende på egenskaperna såsom språk, utbildning och 

kompetens. Nekby (2002) undersökte integrationen på den svenska 

arbetsmarknaden mellan inrikes födda och utrikes födda. Kvaliteten för 

humankapitalet skiljer sig mellan olika länder beroende på det kulturella avståndet 

samt ursprungslandet, det vill säga att utrikes födda från europeiska länder kan i 

hög grad, både lättare och snabbare förvärva landspecifikt humankapital, för det 

kulturella avståndet anses helt enkelt vara mindre mellan de flesta länderna i 

Europa. Tanken är att det av olika skäl skulle vara extra svårt för invandrare från 

mer heterogena kulturer att finna sig till rätta i den svenska kulturen. Utrikes födda 

från länder i Europa ligger relativt nära den svenska, å andra sidan anses kulturella 

avståndet mellan invandrare från utomeuropeiska länder och svenskarna vara 

stort. I detta fall kan det dels handla om kulturella traditioner, normer och synsätt 

som en utrikes född individ bär med sig in till det nya landet, dels kan det handla 

om kombinationen och mötet mellan kulturerna som kan på olika sätt leda till 

motsättning mot varandra. Med andra ord, det kan vara mer eller mindre oförenlig 

samt skapa konflikter och spänningar. Dessutom kan det också handla om specifik 

svensk tradition och kultur som utrikes födda möter och ska förstå samt förhålla 

sig till. 

Det finns många olika sätt som kan förklara påverkan av att vara arbetslös bland 

utrikes födda, ett av skälen är att utrikes födda utanför Europa har begränsad 

kontakt med den etniska svenska befolkningen. Detta kan ge en förklaring till 

varför utrikes födda anses vara utsatta av högre grad av arbetslöshet i jämförelse 

med utrikes födda från nordiska och europeiska länder.  

 

Språkinlärning är en faktor som ökar anställningssannolikheten hos utrikes födda 

(Dustmann och Fabbri, 2003). Information om arbetsmarknaden är en anledning 

till att etableringen till arbetsmarknaden blir svårare för utrikes födda än inrikes 

födda. Mindre information kan även påverka arbetslösheten bland utrikes födda 

på ett annat sätt, d.v.s. mindre information tillgängligheten om utrikes födda och 

deras färdigheter, karaktär och andra jobbrelaterade karaktären är en anledning till 

att utrikes födda blir mindre intressanta för arbetsgivare än inrikes födda. En annan 
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anledning till att utrikes födda har mindre sannolikhet att få jobberbjudande är att 

trainee kostnaden är högre för utrikes födda på grund av missmatchning och lägre 

kompetens jämfört med inrikes födda.  

 

3.3 Diskriminering  

Diskriminering kan vara ett skäl till att utrikes födda har en högre sannolikhet att 

vara arbetslösa än inrikes födda på arbetsmarknaden. Begreppet diskriminering 

kan redogöras på arbetsmarknaden genom att en person blir diskriminerad på 

grund av sin etnicitet. Det handlar ofta om en människas bakgrunds kultur, sociala 

och ekonomiska förhållanden. Det finns många andra förklaringar som redogör 

hur olika utrikes födda särbehandlas på arbetsmarknaden (Altonji och Bland 

1999). 

Diskriminering innebär att anställningsbeslut inte endast baseras på egenskaper 

som är relaterade till personens produktivitet. Preferensdiskriminering samt 

statistisk diskriminering är de två teorier som förklarar diskrimineringen inom 

arbetsmarknaden.  

 

3.3.1 Preferensdiskriminering 

I det ekonomiska språket innebär preferensdiskriminering att det finns motvilja 

att jobba samt umgås med individer som tillhör en annan etnicitet. Antag att 

det finns två olika medarbetare på arbetsmarknaden; den ena utrikes född och 

den andra inrikes född. En konkurrenskraftig arbetsgivare står inför konstanta 

priser för dessa insatser. Wu är lönesatsen för den utrikes födda och Wi är 

lönesatsen för den inrikes födda. Arbetsgivaren föredrar att anställa den inrikes 

födda än utrikes född, vilket innebär att om detta bara kostar Wu per timme för 

att anställa en person som är född i ett annat land än Sverige, då kommer 

arbetsgivare att agera som om det kostar Wu(1+d), där d har positivt värde som 

redogör diskrimineringskoefficienten och som förklarar företagets subjektiva 

bedömning utav merkostnaden för den utrikes arbetskraften (Becker 1957). 

Diskrimineringen på arbetsmarknaden är en viktig förklaring för den högre graden 

av att vara arbetslös bland utrikes födda. Diskrimineringen uppstår på 

arbetsmarknaden genom arbetsgivarens preferenser och arbetsmakter. En sådan 
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diskriminering uppstår t.ex. när en rekryterare avstår att rekrytera en person med 

anledning av objektiva grunder, vilket i detta fall är produktivitet. Antag att det 

finns två olika företag, det ena företag som diskriminerar medan det andra företag 

som inte diskriminerar mot utrikes födda.  Låt oss anta att den marknadsbestämda 

lönen av utrikes födda arbetskraft är lägre än arbetsbestämda lönen för inrikes 

födda, d.v.s Wu < Wi. Företaget som inte diskriminerar kommer i detta fall att 

anställa utrikes födda fram till den punkt där lönen för utrikes födda motsvarar 

värdet av deras marginalprodukt, eller: 

Wu = VMPi 

Å andra sidan, reflekterar arbetsgivare på arbetsmarknaden som diskriminerar 

över att kostnaden för att anställa en utrikes född arbetskraft inte är Wu, utan 

istället blir kostnaden Wu (1+d). Arbetsgivarens anställningsbeslut baseras därför 

inte på en jämförelse av Wi och Wu, utan vid en jämförelse av Wi och Wu(1+d). 

Arbetsgivare kommer då att anställa den som har ett lägre nyttajusterat pris. Som 

ett resultat är beslutregeln för att en arbetsgivare som diskriminerar mot utrikes 

födda blir: 

 

Anställa endast utrikes födda om Wu(1+d) < Wi 

Anställa endast inrikes födda om Wu(1+d) > Wi 

 

Detta innebär att företaget som diskriminerar fullt ut och som anställer endast 

inrikes födda har lägre vinst än andra företag som inte diskriminerar. Med detta 

menas att diskrimineringen inte är lönsam för företagen som diskriminerar. 

Företaget som diskriminerar hamnar i förlust för att först anställer de inte rätt 

individ till rätt plats och/eller företaget anställer få antal anställda (Becker, 1957). 

När arbetstagare blir diskriminerad av arbetsgivare på grund av arbetstagarens 

bakgrund, då föredrar arbetsgivaren att anställa en individ som har samma 

bakgrund istället för andra som har en annan bakgrund oavsett färdigheter, 

humankapital och annat som denna individen har. Diskriminering som är baserad 

på preferenser leder till att färre utrikes födda får arbetserbjudanden på grund av 

deras etnicitet, vilket i sin tur leder till att utrikes födda blir utsatta för arbetslöshet 
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och även arbetslöshetsperioderna blir längre än inrikes föddas. En viktig 

avgörande faktor som kan påverka arbetsgivarnas preferenser att inte anställa vissa 

grupper av utrikes födda är företagets kunder och andra anställdas syn på de 

invandrargrupperna. Arai och Vilhelmsson (2004) visar att omfattningen av 

diskriminering skiljer sig åt mellan olika grupper av utrikes födda. Utrikes födda 

från länder i Europa utsätts minst för diskriminering och det betyder att de har 

lägre arbetslöshetsrisk bland utrikes födda. Däremot utsätts icke-europeiska 

utrikes födda utsätts mest för diskriminering och har störst risk för arbetslöshet 

och även längre arbetslöshetsperioder.  

 

3.3.2 Statistisk diskriminering  

Annan form av diskriminering på arbetsmarknaden faller under benämning 

statistisk diskriminering. Faktiska eller föreställda genomsnitts skillnader i 

produktiviteten mellan olika grupper skapar diskrimineringen i statistisk 

diskriminering. Det handlar mest om hur mycket brist på informationen en 

arbetsgivare har på arbetssökande såsom pålitlighet, förmåga eller andra faktorer 

som är relaterade. Dessutom blir det inte lika lätt att införskaffa informationen på 

arbetssökande på grund av att det kan vara tidskrävande samt kostsamt. 

Informationen som en arbetsgivare kan behöva för att anställa en individ är 

produktiviteten på en arbetssökande. När produktiviteten saknas då blir det 

omöjligt att en individ identifieras med den lämpligaste kandidaten baserat på 

meriter. Därför grundar arbetsgivaren sina beslut på observerbara egenskaper 

bland annat etnicitet samt kön, med hänsyn på att individens produktivitet 

motsvarar gruppens produktivitet. Det vill säga att en utrikes född individ kan 

hamna utanför arbetsmarknaden på grund av utbildningsnivå eller egenskaper som 

anses vara för det mesta mindre kvalitet och sämre än det svenska. När statistisk 

diskriminering baseras på faktiska skillnader kan utfallet i aggregerad form vara 

motiverad ur vinstintresse. Denna diskriminering kan i så fall påverka även 

individer som är födda i Sverige med en annan bakgrund ifall de bedöms ihop med 

andra utrikes födda (Phelps, 1972; Arrow 1973). 
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Det kan förekomma statistisk diskriminering av utrikes födda när arbetsgivare 

uppfattar att det är dyrare, tidskrävande samt svårare att fastställa produktiviteten 

hos dessa. Detta innebär att en anställning av utrikes födda föranleder till högre 

risk för företaget, då kan produktiviteten för inrikes födda lättare bedömas. 

Kostnaderna för att anställa utrikes födda kommer att överstiga vinsterna om en 

arbetsgivare anses vara riskavers. Dessa brister på informationen leder i detta fall 

till att utrikes födda inte kan bedömas efter sina individuella meriter utan mer eller 

mindre välgrundade uppfattning gällande den genomsnittliga produktiviteten 

bland personer födda utanför Sverige (Arai m.fl. 1999). 

Statistiskdiskriminering leder till att utrikes födda ges mindre arbetserbjudande på 

grund av att arbetsgivare inte har tillräcklig information om individer. Arai och 

Vilhelmsson (2004) visar att omfattningen av diskriminering skiljer sig åt mellan 

olika grupper av utrikes födda. Utrikes födda från nordiska länder utsätts minst för 

diskriminering och det betyder att de har lägst arbetslöshetrisken bland utrikes 

födda. Däremot utsätts icke-europeiska utrikes födda mest för diskriminering och 

har störst risk för arbetslöshetsrisk och även längre arbetslöshetsperiod. 

Statistikdiskriminering kan vara en tänkbar förklaring till varför utrikes födda har 

högre sannolikhet att vara arbetslösa än inrikes födda. Arbetsgivaren fokuserar 

mer på informationen som själva individen har om sin grupptillhörighet och tar 

inte hänsyn till vad individen har för humankapital. 

 

Diskriminering kan även påverka sökbeteende hos utrikes födda. Åslund och 

Rooth (2005) undersöker påverkan av terroristattackerna i USA på den svenska 

arbetsmarknaden. Författarna menar att sökbeteende hos utrikes födda ändras när 

arbetsgivare är mindre villig att anställa utrikes födda på grund av preferens 

förändringar. En viktig avgörande faktor som kan påverka arbetsgivarnas 

preferenser att inte anställa vissa grupper av utrikes födda är företagets kunder och 

andra anställdas syn på de invandrargrupperna. Sådan diskriminering ändrar 

sökbeteende genom att öka sökkostnader för utrikes födda. Ökade kostnader för 

utrikes födda kan innebära ett passivare sökbeteende som i sin tur betyder lägre 

antal jobberbjudande för den arbetslöse. Effekterna kan delas till direkta och 



 

  

 

18 

indirekta. Den direkta effekten av att få färre jobberbjudande är högre arbetslöshet 

bland utrikes födda och den indirekta effekten är lägre reservationslös för utrikes 

födda. Detta är ett resultat av knappa jobbsökningar som gör den arbetslöse mer 

villig att acceptera jobberbjudanden.   

 

4 Tidigare studier 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som är relevanta till vårt syfte, och 

som ledde oss till att konstruera vår modell samt dra resultat som hjälpte oss 

att utveckla våra förväntningar om de resultaten som vi strävar efter att erhålla.  

 

McDonald och Worswick (1997) undersöker faktorer som ligger bakom 

sannolikheten att vara arbetslös mellan båda inrikes födda och utrikes födda i 

Kanada. Författarna har använt sig av paneldata för perioden 1982–1993. Det 

visade sig att arbetslösheten bland senaste invandrargrupp är högre än infödda. 

Under recessions tiden, ökar sannolikheten att vara arbetslös ännu mer för 

utrikes födda, och detta kanske är på grund av att arbetsgivare är ganska osäker 

på färdigheter senaste invandrar kohorter. Dessutom, kan diskrimineringen 

spela stor roll vid högre sannolikhet att vara arbetslösa bland utrikes födda 

speciellt under recessionen när arbetsgivare har större antal kandidater som 

söker jobb.  

Chiswick m.fl. (1997) studerade skillnaden i att vara arbetslös mellan inrikes 

födda och utrikes födda i USA. Data som använts i forskningsrapporten var 

åldersgrupp mellan 25 - 64 år. En stor vikt la forskarna på vistelsetiden, 

utbildningsnivå, färdigheter i mottagarlandet samt hur arbetslösheten bland utrikes 

födda blir påverkad. Olika faktorer som kan påverka sannolikheten att vara 

arbetslös bland utrikes födda och för olika grupper är bland annat utbildning som 

indikerar en viktig kategori för arbetslösheten. Ett av studiens resultat visar att 

utbildningen har ett negativt samband till arbetslösheten. Det vill säga att 

sannolikheten att vara arbetslöst minskar vid ett års ytterligare utbildning. 

Forskarna har försökt belysa effekten av både utbildningsnivå samt 

arbetsmarknads erfarenhet på arbetslöshet bland vuxna män. Resultatet visar att 
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utbildningsnivå har stor och positiv effekt på sysselsättningen, ju fler antal år i 

utbildning, desto mer reduceras sannolikheten att vara arbetslös bland utrikes 

födda män. Arbetsmarknads erfarenhet påvisar inga effekter på arbetslöshet. 

Vistelsetid är också en viktig faktor för att förvärva landets specifika humankapital 

och som har stor effekt på arbetslösheten bland utrikes födda. Det vill säga att 

utrikes födda med kortare vistelsetid sedan invandring har lägre sysselsättning och 

högre arbetslöshet än motsvarande grupper med längre vistelsetid. Författarna 

poängterar att effekten reduceras småningom, tills att den försvinner efter 10 år. 

Å andra sidan, så har utbildningsnivå samt färdigheter som en utrikes född skaffats 

innan invandring inte lika relevanta på arbetsmarknaden i USA i jämförelse med 

färdigheter och utbildningsnivå som inrikes född anskaffats. 

Ekberg m.fl. (1995) skriver i sin artikel om utrikes föddas integrationen på den 

svenska arbetsmarknaden. Författarna hävdar att integrationen på 

arbetsmarknaden är varierande för olika grupper av utrikes födda, då utrikes födda 

med närmare kulturella avstånd kan snabbare integrera sig på arbetsmarknaden 

jämfört med motsvarande utrikes födda med längre kulturella avstånd till den 

svenska. Denna innebär att europeiska länder har bättre ställning och kan lättare 

komma in på den svenska arbetsmarknaden än utrikes födda med längre kulturella 

avstånd till den svenska, och i detta fall länder utanför Europa. Svårigheter till 

integrationen på den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda i länder utanför 

Europa kan reduceras vid ökningen av landspecifika humankapital genom 

vistelsetiden i mottagarlandet. 

Sannolikheten att vara arbetslös är olika för olika grupper av utrikes födda, det vill 

säga att en del utrikes födda kan ha lägre sannolikhet att vara arbetslösa än utrikes 

födda från en annan bakgrund. I Sverige har utrikes födda i nordiska länder lägre 

sannolikhet att vara arbetslösa i förhållande till grupper som invandrat från övriga 

delar av Europa och länder utanför Europa. Detta kan tolkas av att avståndet 

mellan länderna och Sverige spelar en viktig roll, då längre avstånd orsaker stora 

kulturella skillnader. Ursprungsländer med likartad kultur till den svenska 

kulturen underlättar situationen för arbetare att ta sig in i den svenska 

arbetsmarknaden (Sidebäck m.fl. 2000). 
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I en annan studie av Ekberg och Gustavsson (1995), undersöker författarna hur 

utrikes föddas integration på den den svenska arbetsmarknaden utvecklades sedan 

1950-talet. Under 1950-talet, 1960-talet och även 1970-talet hade utrikes födda 

bättre ställning på den svenska arbetsmarknaden, då möjligheterna till att komma 

in på den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda var ganska bättre. 

Sysselsättningsgraden var densamma för utrikes födda i jämförelse med svenska 

infödda, emellertid hade de i vissa tider högre grad i förhållande till inrikes födda 

på den svenska arbetsmarknaden. Under 1970-talet har en del utrikes födda 

invandrat till Sverige från olika delar av världen, till exempel, Afrika, 

Latinamerika och Mellanöstern. I mitten av 1970-talet, efter att oljekrisen ägde 

rum, har situationen för utrikes födda försämrades då arbetslösheten bland utrikes 

födda blev högre än inrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Läget för 

utrikes födda fortsatt försämrats även vid 1980-talet trots högkonjunkturen, då 

sysselsättningsgraden för utrikes födda varit 17 procent lägre än inrikes födda. 

Under 1990-talet blev det lågkonjunktur i Sverige, då arbetslösheten bland utrikes 

födda försämrades. Faktorer som ligger bakom dessa ökningar i arbetslösheten 

bland utrikes födda är att invandrings karaktären ändrades från 

arbetskraftsinvandring till flykting och asyl invandring som Sverige upplever idag 

(Ekberg och Gustavsson, 1995). Detta förstärks av Ekberg (2002) som visar att 

sysselsättningsgraden sjönk hos utrikes födda sedan arbetskraftsinvandringen från 

europeiska länder med mindre kulturella och demografiska skillnader ändrades till 

flyktinginvandring med lägre humankapital från länder utanför Europa.  

 

I en studie av Arai och Vilhelmsson (2004) som undersöker arbetslöshets risken 

mellan inrikes födda respektive utrikes födda i konjunktursvängningar, visar det 

sig att utrikes födda är mer drabbade av arbetslösheten i jämförelse med inrikes 

födda, trots kontroller för egenskaper. Studien visar även att ursprungslandet har 

en stor betydelse för den ökade arbetslöshetskrisen.  

Sannolikhet att vara arbetslös är inte samma mellan utrikes födda män och utrikes 

födda kvinnor på den svenska arbetsmarknaden. Det framgår stora skillnader i 

arbetslösheten mellan båda grupper, i synnerhet bland utrikes födda som har 
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kortare vistelsetid i Sverige. Utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet samt sociala 

nätverk är centrala begrepp på arbetsmarknaden. Alla dessa kategorier indikerar 

att utrikes födda kvinnor är mer utsatta för arbetslöshet än utrikes födda män, på 

grund av att i de flesta fall saknar eller har lägre utbildningsnivå, bristande 

arbetsmarknads erfarenhet och även svaga sociala nätverk än utrikes födda män. 

En annan förklaring till varför utrikes födda kvinnor har högre sannolikhet att vara 

arbetslösa än utrikes födda män, är det att utrikes födda kvinnor har haft väldigt 

svag deltagande på arbetsmarknaden i ursprungslandet, eftersom de flesta har varit 

hemma med ansvar för barn, sköta hushållet, hemmafru och annat. Därför blir 

utrikes födda kvinnor mer utsatta av arbetslöshet i jämförelse med utrikes födda 

män (Statskontoret, 2018).  

Blackaby m.fl. (1999) undersöker arbetslöshet bland etniska minoriteter i 

Storbritannien. De grupperna som studeras är europeer, Väst Indien, indier och 

pakistanier. Författarna utgår från att dessa grupper är olika beroende på deras 

religion, familjesammansättning osv. Deras resultat visar att familjekonstellation 

har stor påverkan på arbetslöshet sannolikheten. Arbetslösheten brukar vara högst 

bland individer som inte är gifta eller har instabila äktenskap men även barn och 

stora familjer ökar sannolikheten för arbetslöshet. Författarna hittar även att 

kvalifikation minskar sannolikheten för arbetslöshet för alla grupper men den här 

minskningen är minst för pakistanier. Detta kan innebära att isolerade grupper 

såsom pakistanier som har svårt att att överföra humankapital, kommer att ha 

svårare att komma in på arbetsmarknaden på grund av att landspecifika 

humankapital, i form av språk, utbildning osv efterfrågas på 

arbetsmarknaden.  Författarna hävdar att oförklarade skillnaden i sannolikheten 

för arbetslöshet mellan pakistanier och indier är orsakad av religion och kultur. De 

pekar på att muslimska kvinnor stannar hemma och tar hand om hushållet, vilket 

påverkar gruppens sysselsättningsgrad.  

Ett antal studier behandlar hur diskriminering - preferens- och statistisk 

diskriminering - påverkar utrikes föddas sysselsättning på arbetsmarknad. Till 

exempel, Arai m.fl. (1999) studerar om lägre sannolikheten för utrikes födda att 
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komma in på arbetsmarknaden, på grund av att arbetsgivare har svårt att bedöma 

utrikes föddas färdigheter på grund av otillräcklig information. Arai m.fl. (2004) 

tar upp diskriminering som en anledning till att utrikes födda har lägre 

sysselsättning jämfört med inrikes födda. Carlsson och Rooth (2007) använder 

experimental metod för att studera om etnisk diskriminering på svensk 

arbetsmarknad. Metoden innebär att två exakt liknande ansökan skickas till en 

öppen jobbannons, den ena med svenskt namn och den andra med ett utländskt 

namn. De hittar att utrikes födda blir kallade till jobbintervju med en väldig lägre 

frekvens jämför med individer med svenskt namn. I en liknande studie undersöker 

Åslund m.fl. (2007) existensens av etnisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknad, där författarna först skickar jobbansökan med namn, vilket 

resulterar till att antal utrikes födda som blir kallad till intervju är lägre än inrikes 

födda. I ett andra steg skickas ansökan utan namn, då minskar skillnaden mellan 

utrikes födda och inrikes födda att bli kallade till jobbintervju. 

 

5 Data och deskriptiv statistik 

I detta avsnittet presenteras den data som används i denna studie. Vi kommer att 

börja med att först beskriva den källan av data och restriktioner som gjordes. 

Slutligen ska vi presentera de variabler som användes i denna studie. 

 

Vi har tidigare betonat vilka faktorer som bidrar till skillnaden i sannolikheten att 

vara arbetslös. Eftersom Sverige är ett av länderna där man hanterar etniska 

skillnader på bästa sätt, genom att jobba för att reducera skillnaden, vi skulle 

förvänta oss små skillnader i sannolikheten att vara arbetslös bland inrikes- och 

utrikes födda. Data som skall användas i denna studie är ur tvärsnittsdata för 

Sverige samt för fyra olika år 2010, 2012, 2014 samt 2016, vilket syftar till att vi 

inte kan följa en individ över flera år. Datamaterialet baseras på populationens 

urval som är representativt för den svenska befolkningen och som täcker 3,4% av 

befolkningen för varje år. Vårt dataset består av 6686 observationer, men vi 

kommer att begränsa det i enlighet till uppsatsens frågeställningar.  



 

  

 

23 

Vi kommer att använda oss av EU data från European Social Survey (ESS). ESS 

är en akademiskt driven gränsöverskridande undersökning som sedan 2001 

genomförts i hela Europa. Huvudsyftet med ESS är att kartlägga stabilitet och 

förändring i den sociala strukturen, förhållandena och attityderna i Europa samt 

tolka hur Europas sociala, politiska och moraliska tyg förändras. Data som samlas 

in är baserad på ett slumpmässigt urval av varje enskilt lands befolkning, vilket 

görs genom intervjuer.  

Anledningen till varför undersökningen sker via intervjuer är för att bidra till att 

utesluta missförstånd i jämförelse om korrespondent besvarat undersökningen 

själv. 

Det är också att European Social Surveyn (ESS) utförs av forskare och finansieras 

av olika forskningsråd i hela Europa. ESS syftar också till att förbättra och 

synliggöra och uppsöka data om sociala förändringar bland akademiker, 

beslutfattare och allmänheten.  

Vi fokuserar på individer i åldern 20 - 64 år för att exkludera individer som 

studenter och individer som redan gått i pension, det vill säga att lägga fokus på 

individer som är aktiva på arbetsmarknaden. Undersökningen gäller personer som 

är folkbokförda i Sverige. Informationen som samlas är ur tvärsnittsdata och 

medför till att vi inte kan följa samma individer över flera år. Som vi tidigare 

nämnt, vår data består av slumpmässigt urval av 6686 personer, men flertal 

begränsningar utfördes för att anpassa informationen till studiens syfte. På grund 

av åldersgrupp mellan 20 - 65 år som vi fokuserar på, därför har vi tagit bort 2178 

observationer för de som fortfarande är studenter samt de som har valt att gå i 

pension. Vår databas består av 4508 personer där vi fokuserar på utbildningsnivå, 

utrikes födda i Europa och utanför Europa samt svenska infödda, efter alla 

begränsningar, de observationer som blev kvar motsvarar 4407 personer som 

utgörs av 3843 inrikes födda och 564 utrikes födda.  

Vår definition arbetslöshet baserad på frågan i enkäten för individer som har varit 

arbetslösa under de senaste sju dagarna. Detta gäller individer som aktivt och inte 

aktivt söker till ett arbete. Individer som är för tillfället lediga på grund av t.ex. 

sjuk, bortrest, på semester, anställd, egenföretagare, strejk, barnledighet m.m. 
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räknas som förvärvsarbetare under förutsättningen att de har ett arbete att 

återvända till när ledigheten är slut. Fördelen med vår data är att vi kan fånga alla 

arbetslösa i åldersgruppen mellan 20 - 65 bland alla grupper. På grund av att vi 

räknar all som om inrikes- samt utrikes födda har varit arbetslösa under ett givet 

år. Därför, och på grund av att den fångar arbetslösa som är aktiv och inte aktiv 

sökt till ett arbete under de senaste sju dagarna, då det blir svårt för oss att kunna 

bedöma situationen efter dessa sju dagarna, det vill säga efter en månad eller år 

kan vi inte få veta om den arbetslöse fortfarande är arbetslös eller kanske denne 

lyckades få ett arbete. Tidigare studier som undersökte samma frågeställning 

definierar den arbetslöse som registrerad som heltid arbetslös under en viss tid. 

Ytterligare definierar vi olika grupper för olika definitioner; med utrikes födda 

menas att de personer som är folkbokförda i Sverige men är födda i ett annat land, 

vilket i detta fall utrikes födda i Europa och länder utanför Europa. Med inrikes 

födda menar vi de individer som är födda i Sverige. 

Vi har information om individens ålder, civilstånd, utbildningsnivå, om barn bor 

hemma hos föräldrar, antal år sedan invandring samt information om var i Sverige 

individerna bor.  

 

Sammanfattning av deskriptiv statistik för de data som används i regressionen 

presenteras i Tabell i Appendix.  

 

Raden om arbetslöshet indikerar den genomsnittliga sannolikheten att vara 

arbetslös för hela populationen och för varje grupp. Som vi förväntade oss att den 

genomsnittliga sannolikheten att vara arbetslös för inrikes födda anses vara 5,4 %, 

då alla utrikes födda har i genomsnitt högre sannolikhet med 9.6 %: 8.8 % för 

utrikes födda i Europa och 10.4% för individer födda i länder utanför Europa. 

Detta presenterar i sin tur ett gap på arbetslöshet mellan både grupper på 43,7 %.  

I genomsnitt, både inrikes födda och utrikes födda i vårt urval har ungefär samma 

antal kvinnor. Kvinnor bildar 50,2 % av inrikes föddas observationer. Av utrikes 

födda i Europa är det 53,7 % av urvalet kvinnor och 53 % av utrikes födda från 

länder utanför Europa. Den genomsnittliga åldern i vårt urval är annorlunda för 
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alla grupper, då inrikes födda i genomsnitt har 43 år som är yngre än europeer som 

motsvarar 46 år för utrikes födda i Europa. Däremot, har utrikes födda i länder 

utanför Europa 39 år i urvalet, vilket redogör att utrikes födda i länder utanför 

Europa som är yngst bland både europeer och inrikes födda. Vi presenterar också 

individer som har olika utbildningsnivå såsom grundskola, gymnasie och 

universitetsnivå.  

Utbildnings variabel visar olika resultat för olika individer, det vill säga att inrikes 

födda har högsta utbildningsnivå jämfört med utrikes födda i Europa och länder 

utanför Europa.  I vårt urval har vi 1,8% av svenskar som endast har 

utbildningsnivån grundskola, medan utrikes födda i Europa har 6,1% som 

grundskoleutbildning i jämförelse med 8,6% av individer födda i länder utanför 

Europa som har samma utbildningsnivå. Däremot, har 57,9% av svenskar 

gymnasieutbildning som är den högsta utbildningsnivå. 54,7 % av personer födda 

i Europa har gymnasieutbildning som är den högsta nivå jämfört med 53,4% av 

individer som resten av världen som har samma utbildningsnivå. Universitetsnivå 

är den högsta utbildningsnivå och som anses vara ungefär samma för både 

svenskar, individer födda i Europa samt länder utanför Europa och som motsvarar 

40%.  Att vara gift är ganska annorlunda bland svenska infödda och utrikes födda 

från olika bakgrund. Svenskar som är gifta motsvarar 43,6%, men utrikes födda 

som är gifta presenterar 56,1% för personer födda i Europa jämfört med 57,5 % 

bland utrikes födda från resten av världen. I vårt urval är det 60,4% av utrikes 

födda barn från länder utanför Europa som bor hemma hos sina föräldrar och 

41,9% för utrikes födda i Europa jämfört med 45,2% av svenska infödda barn som 

fortfarande bor hos sina föräldrar. Slutligen, tabellen innehåller utrikes födda i 

Europa och länder utanför Europa som har olika tid sedan invandring i Sverige. 

Individer från Europa har 25 år i Sverige jämfört med utrikes födda från länder 

utanför Europa som har 19 år efter att man har emigrerat till Sverige. Svenskar 

motsvarar noll såklart, eftersom vi jämför med de som är vår inrikes födda i vårt 

fall.   
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6 Empirisk analys 

I detta avsnitt redovisas metoden som används i denna studie för att besvara 

undersökningsfrågor. Först skall valet av metoden beskrivas med 

regressionsmodellen som skall användas i denna studie, därefter kommer 

datamaterialet att presenteras.  

 

6.1 Metodval 

Vi ska utforska huruvida det finns skillnad i sannolikhet att vara arbetslös mellan 

inrikes födda och utrikes födda genom att först använda linjär 

sannolikhetsmodellen.  

Ekvationen som vi ska använda ger oss en metod för att statistiskt kontrollera 

effekterna av den kvantitativa regressionen som kallas kovariater.  

Vi skattar följande ekvation: 

 

  Y
i

 = a
0

 + β
1

Europa
i 

+ β
2 

Icke-Europa
i  

+ β
3

X
i

 + e
i 

(1) 

 

Individens bakgrund kontrolleras med hjälp av två olika dummyvariabler som är 

inkluderade i den linjära regressionen.  

Dessa variabler inkluderar individer som kommer från olika bakgrund såsom 

Europa, där det visar skillnaden i sannolikheten av att vara arbetslös jämfört med 

svenska infödda. Detsamma gäller för utrikes födda i länder utanför Europa som 

visar sannolikheten att vara arbetslös jämfört med svenska infödda i första hand 

och utrikes födda i Europa i andra hand. Dessutom är en kontrollvariabel är 

inkluderad för att kontrollera övriga variabler såsom ålder, kön, geografiskt 

område, Utbildningsnivå och tiden sedan migration som tros ha effekter på den 

beroende variabeln. 

 

Vår beroende variabel tar värdet 1 om arbetslös och 0 annars. Vi använder 

statistisk metoden som i vårt fall är linjär sannolikhetsmodell för att beskatta vår 

sannolikhet att vara arbetslös och hur våra kontrollvariabler påverkar 

sannolikheten att vara arbetslös. Variabeln Europa är en dummyvariabel för 
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utrikes födda i Europa, variabeln får värdet 1 om den utrikes födda är europeisk, 

annars 0. Variabeln Icke-Europa är en dummyvariabel för utrikes födda i länder 

utanför europeiska länder, det vill säga variabeln icke-Europa är lika med 1 om 

individen är utrikes född i länder utanför Europa, annars 0.  Svenskar är däremot 

får värdet 0, vilket betyder att svenska infödda är vår referensgrupp. Variabeln X
i  

är en vektor som består av kontrollvariabler som vi tidigare nämnde, det vill säga 

ålder, för kvinnor, utbildningsnivå, om man är gift eller inte, har barn som 

inneboende och tid sedan invandring som inkluderas successivt för att kunna visa 

effekten av varje inkluderad variabel på oberoende variabeln.  

Koefficienten 𝛃1 och 𝛃2 hjälper oss att undersöka effekten av etnisk bakgrund på 

sannolikhet att vara arbetslös och som tillåter oss att skilja på procentuell 

minskning eller ökning beroende på vad man har för etnisk bakgrund jämfört med 

inrikes födda. Därtill, inkluderar vi 𝛃3 koefficienten för att också undersöka 

effekten på hur olika kontrollvariabler (kön, ålder, utbildningsnivå, 

familjekonstellation och tid sedan invandring) påverkar sannolikheten att vara 

arbetslös. 

Användning av linjär sannolikhetsmodellen tillåter oss att tolka resultatet i 

procentenheter och inte antalet arbetslösa. Om värdet av beroende variabeln är 

positiv, innebär detta att utrikes födda har större sannolikhet att vara arbetslös än 

inrikes födda. Ett annat fall är då beroende variabeln får värdet 0, vilket betyder 

att det inte finns någon skillnad att vara arbetslös mellan dessa grupper. Tredje 

fallet är då om värdet av beroende variabeln är negativt, vilket betyder att inrikes 

födda har större sannolikhet att vara arbetslösa än utrikes födda. 

Användning av linjär sannolikhetsmodellen är ingen felfri process. En brist som 

kan förekomma med användning av linjär sannolikhetsmodellen är att feltermen 

inte kan vara oberoende av regressorer, även exogen; om inte X värdet i sig består 

av endast en enda binär regressor. Det andra problemet med användning av linjär 

sannolikhet modellen är att det är möjligt att estimerade beroende variabeln kan 

ha ett värde större än ett och värden mindre än 0, vilket är betydelselöst. Med andra 

ord, en sannolikhet kan inte ha värde som är större än 1 och mindre än 0 (Lewbel 

m.fl. 2012). Ytterligare problem som förekommer men inte lika stort, med 
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användning av modellen är heteroskedasticitet det vill säga feltermens varians är 

inte konstant och spridningen är ojämn. Med andra ord innebär det att oförklarade 

variationen i beroende variabel ökar eller minskar när värdet på oberoende 

variabel ökar. Det tredje problemet med användning av linjär 

sannolikhetsmodellen är att feltermen inte normal. Det vill säga när 

urvalsstorleken är stor, är urvals fördelningen av koefficientskattningar och 

predikterade värden normala. Medan feltermen inte kan vara normal med ett stort 

urval, då är fördelningar för koefficientskattningar och de predikterade värden 

normala. En fördel med att använda linjär sannolikhetsmodellen är att skattning 

av koefficienten för observation specifika dummyvariabler kan göras med hjälp 

av bara linjära sannolikhet metoden, vilket inte är möjligt med användning av logit 

eller probit modeller (Lewbel, m.fl. 2012).  

Vi vill studera i vilken utsträckning som det obetingade gapet av arbetslösheten 

mellan inrikes och utrikes födda kan förklaras av skillnader i olika karaktäristika. 

Därför vill vi inkludera alla kontrollvariabler i regressionen för att studera 

sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes och utrikes födda i olika 

bakgrunder. Vi skattar sex olika specifikationer, där specifikation ett inkluderar 

sannolikheten att vara arbetslös bland utrikes födda i Europa samt länder utanför 

Europa jämfört med inrikes födda. Den andra specifikationen inkluderar vi 

kontrollvariabler för kön och ålder, tredje lägger vi utbildningsnivå, fjärde 

specifikation inkluderas civilstånd och inneboende barn, femte läggs till variabel 

för tid sedan invandring och sista specifikationen läggs till år variabeln och som 

skattas i alla specifikationer. Detta görs för att beskriva hur arbetslöshetsgapet 

påverkas när vi lägger till olika kontrollvariabler.  

 

Vår kontroll variabel är en sammanställning av olika variabler som påverkar 

beroende variabeln. Variabeln ålder är inkluderad i kontroll variabeln för att tillåta 

oss att kontrollera minskning eller ökning på sannolikheten att vara arbetslös per 

en enhet ökning på ålder. En annan viktig variabel som ingår i kontroll variabeln 

är utbildningsnivå. Vi har valt att dela upp utbildningsnivån till tre olika nivåer, 

dvs grundskola, gymnasial, högskoleutbildning och övriga utbildningar. 
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Utbildningsnivån kan med andra ord betyda human-specifikt kapital som gör 

individen attraktiv för arbetsgivare, eftersom högre utbildningsnivå resulterar till 

mer produktivitet och därmed ökar sannolikheten för att hitta jobb. Ibland behöver 

en del utrikes födda uppleva längre arbetslöshetsperioder innan de kommer in på 

arbetsmarknaden på grund av att förvärva landets humankapital. Vi har tidigare 

nämnt att civilstånd och familjekonstellation påverkar individens humankapital, 

därför är det viktigt att inkluderas i regressionen för att skatta sannolikheten att 

vara arbetslös ökar eller minskar när en en individ anses vara gift och har ett barn. 

Ju längre tid man tillbringar i värdlandet, desto mer förvärvar man landets 

specifika humankapital. Därför valde vi att inkludera variabeln tiden sedan 

invandring i kontroll variabeln för att kunna skatta hur tiden sedan invandring 

påverkar vår beroende variabel. 

Skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös uppskattas genom användning av 

linjär sannolikhet metoden. Vi börjar med att uppskatta regressionen för 

sannolikhet att vara arbetslös utan kontrollvariabler, och som vi kallar detta för 

Specifikation 1. Detta kommer att tillåta oss att få en övergripande uppskattning 

på sannolikheten att vara arbetslös. I specifikation 2 lägger vi till kontrollvariabler 

för kön och ålder, medan i specifikation 3 och 4 lägger vi till andra 

kontrollvariabler såsom utbildningsnivå och familjekonstellation. Slutligen i 

specifikation 5 kontrollerar vi för tid sedan invandring samt för år.  

Vår data består av flera olika år och vi kontrollerar för skillnader i affärscykel 

inom dessa åren. Det vill säga att inrikes födda jämförs med andra grupper som vi 

har från olika bakgrunder inom samma år och inte mellan andra åren. Vi kan 

exempelvis jämföra observerbara grupper från 2010 och 2012, då vi kan se att det 

finns stor skillnad mellan åren och detta kan bero på konjunktursvängningar och 

inte på sannolikheten att få jobb.   

I variabel län förklaras det att individerna bor i olika län i Sverige och varje län 

kan erbjuda olika möjligheter att komma in på arbetsmarknaden t.ex. utrikes födda 

som bor i Uppsala län kan ha bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden 

än utrikes födda som bor i Stockholms län. I detta fall kan det sammanfattas av att 

lokalmarknaden driver resultatet, därför kontrollerar vi på olika regioner i Sverige. 
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Trots att vi kontrollerar för ålder, utbildningsnivå, civilstånd, antal barn, år sedan 

invandring och ursprungslandet, vi förväntar oss större sannolikhet att vara 

arbetslös bland utrikes födda. Den huvudsakliga förklaringen till varför vi 

förväntar oss större sannolikhet att vara arbetslös bland utrikes födda kan tolkas 

som diskriminering. Det är inte möjligt för oss att inkludera diskriminering i vår 

modell, istället kommer vi att ta hänsyn till det i den del som inte förklaras av våra 

variabler. Vi ska också ta hänsyn till det faktum att vi inte helt kan kontrollera 

skillnader i arbetslöshet i observerbara faktorer såsom motivation, förmåga och 

annat. 

 

6.2 Blinder-Oaxaca de-komponering 

 I tidigare avsnitt presenterar vi linjär sannolikhet modellen för att kunna skatta 

skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös, för att kunna ta reda på vilka faktorer 

som orsakar skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös mellan utrikes- och 

inrikes födda använder vi Blinder     (1973) och Oaxaca (1973) de-komponerings 

metoden. Skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes födda och 

utrikes födda kan delas i två olika komponenter, Den första komponenten 

reflekterar skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös, vilket förklaras av våra 

variabler som är inkluderade i modellen och individuella karaktäristiken. Den 

andra komponenten motsvarar skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös mellan 

inrikes och utrikes födda som är den oförklarade komponenten. Detta kan innebära 

omitted variabler eller variabler som inte kan inkluderas i modellen, till exempel, 

diskriminering eller individens motivation. Borjas (2013) hävdar att den 

oförklarade komponenten inte förklaras bara av diskrimineringen, utan att det 

finns andra variabler som kan förklara den oförklarade delen, bland annat alla 

dimensioner där de två gruppernas färdigheter skiljer sig åt. För att skatta 

omfattningen av diskrimineringen som leder till skillnaden i sannolikheten att vara 

arbetslös mellan utrikes födda och inrikes födda, använder vi en Blinder-Oaxaca 

de-komponering.  
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Vi skattar en linjär sannolikhets modell, där den beroende variabeln är 

sannolikheten att vara arbetslös; och X är en vektor av liknande oberoende 

variabler som ovan. Syftet med Blinder-Oaxaca de-komponeringen är att fånga 

upp vad som orsakar sannolikhetsgapet i arbetslöshet mellan  inrikes födda och 

utrikes födda, vi använder följande linjära sannolikhet regressioner för dessa 

grupper.  

     Yu = Xubu + eu
  

     Yi = Xi
s

bi
s 

+ ei 
s

 

Genom att analysera koefficientskattningar, kan förändringar i sannolikheten att 

vara arbetslös mellan utrikes födda och inrikes födda fångas. I regressionen nedan 

kännetecknar U utrikes födda och S kännetecknar inrikes födda. Ys är 

sannolikheten att vara arbetslös för inrikes födda som kan skattas med LPM och 

Yu som är sannolikheten att vara arbetslös för utrikes födda. Det innebär att termen 

Ys – Yu är skillnaden i sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes och utrikes 

födda.  

Ys – Yu = b sXs – buXu = bs (Xs – Xu) + Xu (bs – bu) (2) 

     Den första termen på den näst längst till höger (2), bs (Xs – Xu), visar effekten 

av skillnader i de förklarande variablerna som är beräknade med hjälp av 

koefficienter för utrikes födda. Den andra termen, Xu (bs – bu), är den oförklarade 

skillnaden, den är lika med residual för utrikes födda från inrikes föddas 

sannolikhetsekvationen. 

Blinder-Oaxaca de-komponering metoden tillåter oss att identifiera hur olika 

variabler som ålder, utbildningsnivå, år sedan invandring och annat påverkar gapet 

av att vara arbetslös bland inrikes- respektive utrikes födda. Vi kommer att skatta 

arbetslöshetsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda, men i detta fallet 

jämförs inrikes födda med en grupp i taget och inte samtliga utrikes födda. Detta 

innebär att vi i första hand jämför svenska infödda med utrikes födda antingen i 
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Europa eller länder utanför Europa, efteråt kommer andra uppskattningen med den 

andra utrikes födda som inte skattades. Vi kommer att inkludera samtliga 

kontrollvariabler i olika kategorier för att undersöka olika effekter från olika 

kategorier på arbetslöshetsgapet mellan båda grupper. 

 

6.3 Känslighetsanalys 

Vi ska börja med att ta reda på personer som inkluderas i 

arbetslöshetskategorin; först inkluderar vi personer som aktivt söker arbete och 

personer som inte aktivt söker efter ett arbete. Därefter, kommer vi att bara ta 

reda på känslighetsanalys, vilket innebär att vi vill skatta sannolikheten att vara 

arbetslös mellan inrikes födda och utrikes födda från olika bakgrund. Vi 

kommer också att skatta en probit modell för att undersöka om våra resultat av 

linjär sannolikhetsmodell är rätt eller kanske skiljer sig mycket från modellen. 

I detta syfte genomförs en känslighetsanalys.  

Resultaten från probit modellen i Tabell 5, visar att sannolikheten att vara 

arbetslös bland utrikes födda i Europa är 3 procentenheter högre än 

motsvarande inrikes födda, medan 4,1 procentenheter högre för utrikes födda 

i länder utanför Europa än inrikes födda. Detta innebär att utrikes födda i länder 

utanför Europa har 1,1 procentenheter högre sannolikhet att vara arbetslös än 

utrikes födda i Europa. Detta ger inte stor skillnad från linjär 

sannolikhetsmodell i Tabell 2, då utrikes födda i Europa har 3,4 procentenheter 

högre sannolikhet att vara arbetslös än inrikes födda och 5,1 procentenheter 

högre sannolikhet att vara arbetslös för utrikes födda i länder utanför Europa 

än inrikes födda. Skillnaden mellan utrikes födda i Europa och länder utanför 

Europa i sannolikhet att vara arbetslös är 1,7 procentenheter högre för utrikes 

födda i länder utanför Europa. När vi inkluderar alla kontrollvariabler - 

specifikation 2 till specifikation 5- visar resultaten för både modeller att alla 

variabler har nästan samma effekt på sannolikhet att vara arbetslös. Däremot, 

påverkas gapen för européer och icke-européer lite olika på både modeller. När 

vi kontrollerar för kön, ålder och ålder i kvadrat så ökar arbetslöshetsgapet för 

européer och minskar för icke-européer i både modeller. När vi kontrollerar 
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för utbildningsnivå, minskar arbetslöshetsgapet för både grupper i probit- och 

linjär sannolikhetsmodell, men påverkas gapet lite annorlunda i bägge 

modeller. Då européer har lägre sannolikhet att vara arbetslös i linjär 

sannolikhetsmodell och högre i probit modell än icke-européer. Detta ger 

samma effekt för européer när vi kontrollerar för familjekonstellation. 

Slutligen, när vi kontrollerar för samtliga variabler, visar det sig att europeer 

har högre sannolikhet att vara arbetslösa än icke-européer i både probit- och 

linjär sannolikhetsmodell.  

 

      

 

7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från våra regressioner. Vi börjar först med 

att skatta sannolikheten att vara arbetslös genom att använda linjär sannolikhets 

metoden, med fokus på alla individer i vårt urval. Därefter inkluderas andra 

kontrollvariabler som ska undersöka sannolikheten att vara arbetslös. Alla 

tabeller kommer att presenteras i Appendix hänvisas till dessa. 
 

7.1 Skattning av linjär sannolikhet metod 

Tabell 2 i appendix sammanfattar våra resultat som presenterar sannolikhet att 

vara arbetslös - regressionen på utrikes födda i Europa och utrikes födda i länder 

utanför Europa. Detta görs utan kontrollvariabler - i den första kolumnen 

(Specifikation 1). I genomsnitt, har utrikes födda i Europa 3,4 procentenheter  

högre sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med  inrikes födda. Medan personer 

födda i länder utanför Europa har 5,1 procentenheter högre sannolikhet att vara 

arbetslösa än motsvarande svenska infödda. I jämförelse mellan utrikes födda i 

Europa, länder utanför Europa och inrikes födda, har icke européer högsta 

sannolikheten att vara arbetslös än båda européer och inrikes födda. 

Resultatet i specifikation 2 visar att kvinnor har 1,1 procentenheter lägre 

sannolikhet att vara arbetslös än motsvarande män, men resultatet är inte statistisk 

signifikant vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser på detta resultat. Ålder 

uppvisar en statistiskt signifikant effekt: en ökning med ett år i individens ålder 
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kommer att leda till en minskning med en procentenhet i sannolikheten att vara 

arbetslös. Syftet med användningen av ålder i kvadrat är att bestämma när det 

negativa förhållandet mellan arbetslösheten och ålder avtar. Detta innebär ett 

negativt förhållande mellan sannolikheten att vara arbetslös och ålder över 

livscykeln. Gapet för arbetslösheten för utrikes födda i Europa och utrikes födda i 

länder utanför Europa ändrades, men åt olika håll. Arbetslöshetsgapet minskar för 

utrikes födda i Europa, men inte för utrikes födda i länder utanför Europa och detta 

kan bero på att ett större urval av individer har svarat på enkätundersökningen. 

Detta innebär ett större variation av européer som svarat på undersökningen. Detta 

kan förklaras på ett annat sätt för icke-européer, då är det endast ett positivt urval 

av icke-européer svarar på undersökningen. Med andra ord variationen i urvalet 

för icke-européer är mindre som kan bero på att en del inte kan/vill svara på 

frågorna på grund av låg utbildningsnivåer eller språksvårigheter.   

Utbildningsnivån är en meningsfullt förklarande faktor för skattning av 

sannolikheten att vara arbetslös; när en individ har en gymnasial utbildning, 

minskar risken till sannolikhet att vara arbetslös med 5,7 procentenheter jämfört 

med individ med grundskoleutbildning, medan den som har universitetsutbildning 

har lägre sannolikhet att vara arbetslös med 8,6 procentenheter än den som endast 

har grundskoleutbildning. Båda koefficienterna för utbildningsnivån är mycket 

signifikanta och anses vara mer tillförlitliga. Gapet för arbetslösheten minskar, 

men skillnaden kvarstår för både utrikes födda i Europa samt länder utanför 

Europa och inrikes födda, eftersom utrikes födda har lägre utbildningsnivå än 

inrikes födda och detta kan förklara arbetslöshetsgapet. 

Att vara gift har negativ effekt - när en individ är gift, i genomsnitt minskar 

sannolikhet att vara arbetslös med 2,0 procentenheter jämfört med motparten som 

inte är gift. Att ha inneboende barn minskar sannolikheten att vara arbetslös, men 

estimatet är inte statistisk signifikant vilket innebär att vi inte kan dra några 

slutsatser.  

Arbetslöshetsgapet förändras när vi kontrollerar för samtliga variabler för både 

européer och icke européer. Européer har högre sannolikhet att vara arbetslösa 

med 5,3 procentenheter än icke européer när samtliga variabler kontrolleras i 
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modellen. Estimatet är statistisk signifikant på 10%, detta kan bero på andra saker 

som vi inte har lyckats kontrollera för, till exempel, sökbeteende, motivation eller 

förmåga. Estimatet för icke-européer är inte statistisk signifikant, därför kan vi 

inte dra några slutsatser kring detta. 

 

7.2 Blinder-Oaxaca de-komponering 

Resultatet för Blinder-Oaxaca de-komponering presenteras i Tabell 3 i appendix. 

Vi börjar med att presentera resultatet för de-komponeringen av det totala 

arbetslöshetsgapet för både utrikes födda i Europa och inrikes födda. Blinder-

Oaxaca de-komponering har använts i denna studie för att identifiera om 

observerbara egenskaper förklarar skillnaden i arbetslöshet bland utrikes 

respektive inrikes födda. Skillnaden i arbetslöshet är dekomponerad till 

karaktäristisk effekt och en koefficient eller obemärkt effekt som i detta fall 

presenteras i ekvation 2 ovan. Denna de-komponering visar i vilken utsträckning 

skillnaderna i arbetslösheten kan förklaras av skillnader i befolkningens 

egenskaper, alltså den förklarade delen, eller i faktorer som inte ingår i modellen, 

den oförklarad delen.  

Resultaten av de-komponeringen i tabell 3 i appendix rapporterar för alla inrikes- 

och utrikes födda i Europa är medel arbetslöshet för europeer 3,4 procentenheter 

högre än inrikes födda. Av denna genomsnittlig skillnaden i arbetslöshet mellan 

inrikes- och utrikes födda i Europa förklarar individuella egenskaper såsom kön, 

ålder och ålder i kvadrat, 0,66 procentenheter, gift och har barn 0,25 

procentenheter samtidigt som längre tid sedan invandring förklarar ytterligare 5,6 

procentenheter. Dessa faktorer står för skillnaden i arbetslösheten mellan båda 

grupper, vilket gör att andra faktorer som motsvarar 1,5 procentenheter kvarstår 

som oförklarade. Detta innebär att om inrikes- och utrikes födda i Europa hade 

samma egenskaper och lönats lika hade skillnaden i arbetslöshetsgapet varit 

mindre. 

Å andra sidan, indikerar resultatet i tabell 4 att det genomsnittliga 

arbetslöshetsgapet mellan inrikes- och utrikes födda i länder utanför Europa är 5,0 

procentenheter. Som framgår av tabell 4, den viktigaste fakta bland den delen på 
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skillnaden förklarar genom egenskaperna t.ex. skillnaden på fakta kontrollerad på 

regressionen kön, ålder, ålder i kvadrat 0,47 procentenheter, utbildning 0,46 

procentenheter och - som i tabell 4 - gift och har barn förklarar ytterligare 0,29 

procentenheter. Dessa faktorer gör också att om inrikes- och utrikes födda i länder 

utanför Europa hade samma egenskaper hade arbetslöshetsgapet minskat. En 

större del av arbetslöshetskillnader bland just dessa grupper - infödda och icke 

européer - lämnas oförklarad (10,3 procentenheter).  

En stor osäkerhet uppstår eftersom de-komponering av den oförklarad delen är 

tydligen beroende av de uppskattade koefficienterna endast från regressionen 

rörande utrikes födda från Europa och länder utanför Europa. Den oförklarad 

delen av skillnaden i arbetslöshet kan öka på grund av diskriminering av 

arbetsgivaren, men det är inte oundvikligt. Däremot (eller istället), det kan 

reflektera bristen på kontroller, i vår sannolikhet att vara arbetslös för förväntad 

produktivitet eller produktivitet relaterade egenskaper såsom kvaliteten på 

utbildning, motivation, förmåga och annat som arbetsgivare kan observera och 

som inte är kontrollerad i vårt dataset. Kvalitet på utbildning spelar en viktig roll 

för sannolikheten att vara arbetslös bland utrikes födda. Andra faktorer som kan 

redogöra för den så kallade oförklarad delen i både tabell 3 och 4 är egenskaper 

som kompetens, förtroende, attityder och sociala nätverk vilken en arbetsgivare 

tar hänsyn till vid rekryteringen och som inte är kontrollerat i vårt dataset.  

 

8 Slutsats 

I denna studie fokuserade vi på att förklara skillnaden i sannolikheten att vara 

arbetslös mellan inrikes födda och utrikes födda från olika bakgrunder samt delar 

av världen. Vi fokuserade på åldersgruppen 20–65 med anledning till att exkludera 

personer som är studerande och individer som har gått i pension. Vårt resultat 

bekräftar våra förväntningar baserade på tidigare litteraturen och samtidigt tyder 

analysen på att sannolikheten att vara arbetslös mellan inrikes födda och utrikes 

födda till andra överraskningar. 

Chiswick m.fl (1978) har visat att utrikes födda män från olika bakgrunder i USA 

har högre sannolikhet att vara arbetslösa jämfört med inrikes födda. Våra resultat 
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har också visat att olika grupper av utrikes födda har högre sannolikhet att vara 

arbetslös jämfört med inrikes födda. Enligt våra resultat, är råskillnaden mellan 

utrikes födda i Europa och inrikes födda 3,4 procentenheter, medan utrikes födda 

i länder utanför Europa har 5,1 procentenheter högre sannolikhet att vara 

arbetslösa jämfört med inrikes födda. Detta innebär också att icke-européer har 

1,7 procentenheter högre sannolikhet att vara arbetslösa än européer. 

Arbetslöshetsgapet varierar beroende på kontroller vi överväger:  kön, ålder, 

utbildningsnivå, civilstånd, familjekonstellation och tid sedan invandring. 

Resultatet tyder efter att vi har kontrollerat för andra variabler att ålder och kön 

minskar arbetslöshetsgapet för icke-européer dock inte för européer, eftersom 

arbetslöshetsgapet för denna grupp ökar. Utbildningsnivå är en viktig faktor som 

minskar arbetslöshetsgapet bland både européer och icke-européer. Andra 

variabler påverkar också arbetslöshetsgapet bland båda grupperna, det vill säga 

när vi kontrollerar för civilstånd, familjekonstellation och  tid sedan invandring 

ökar arbetslöshetsgapet för båda grupperna, då dominerar utrikes födda i länder 

utanför Europa större gap jämfört med utrikes födda i Europa med inrikes födda.  

Utifrån de-komponeringen av skillnaden i de skattade sannolikheten mellan 

utrikes födda i Europa och inrikes födda sammanfattas i tabell 3, tyder att 4,9 

procentenheter av arbetslöshetsgapet kan hänföras till skillnaden i observerbara 

karaktäristika mellan utrikes föddas i Europa och inrikes föddas arbetskraft 

deltagare. Medan minoriteten på 1,5 procentenheter av gapet beror på 

avkastningen till observerbara karaktäristika eller icke-observerbara faktorer som 

inte är kontrollerade i modellen. Å andra sidan, indikerar resultatet i tabell 4 att 

5,3 procentenheter på arbetslöshetsgapet kan hänföras till skillnaden i 

observerbara karaktäristika mellan utrikes födda i länder utanför Europa och 

inrikes födda arbetskraft deltagare. Dessutom utgörs 10,3 procentenheter av gapet 

som kan bero på avkastningen till observerbara karaktäristika eller icke-

observerbara faktorer som inte är kontrollerade i modellen.  

Humankapitalteorin, genom skillnader i produktiva egenskaper, utgör en stor del 

av förklaringen i arbetslöshetsgapet. Som tidigare nämndes, individens 

egenskaper formade av skillnader i ålder, utbildningsnivå, språkliga kunskaper, 
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kompetens med mera kan vara bakomliggande faktorer till gapet av 

arbetslösheten. I vårt fall, när vi har kontrollerat för alla dessa variabler som 

påverkar arbetslöshetsgapet, det vill säga, variabler som minskar 

arbetslöshetsgapet.  

Den oförklarad delen av skillnaden i arbetslöshetsgapet kan sammankopplas till 

diskrimineringsmodellen som förslogs huvudsakligen av Phelps 1972, Arrow 

1973, men detta kan också bero på några obemärkta faktorer som inte är 

kontrollerade i vårt dataset. Det uppvisar inte någon fullständig förklaring till 

skillnader i arbetslöshet, däremot finns det många faktorer som tyder på att dessa 

skillnader existerar i verklighet.  

Under arbetets gång insåg vi att forskarna inte bara ville beskriva olika upplevelser 

för olika individer, utan även hitta lösningar i syfte att reducera arbetslöshetsgapet. 

Många åtgärder som finns och som kan hjälpa att reducera arbetslöshetsgapet är 

bland annat utbildningsinsatser, språkinsatser, praktik och 

arbetsmarknadsåtgärder. Dessa åtgärder kan hjälpa utrikes födda att snabbare 

kunna etablera sig på arbetsmarknaden (SOU, 2007:2). Valideringsinsatser är 

också en viktig form som kan hjälpa utrikes födda att komplettera sina kunskaper, 

i form av kompetenser och annat i syfte att underlätta och förkorta vägen till 

arbetsmarknaden (Statskontoret 2013).  

Anledning bakom misslyckandet borde naturligtvis vara fler än en, samt att det 

kan vara svårt att påpeka någon fundamental orsak bakom detta. Vad som är 

tydligt är dock att det är nödvändigt med politiska satsningar med anledningen till 

att påskynda utrikes föddas integration i allmänheten och den svenska 

arbetsmarknaden i synnerhet. Det är givetvis skadligt både för den enskilda 

individen och staten på grund av uteblivna etableringen på den svenska 

arbetsmarknaden och uteblivna skatteintäkter. Det ligger således i båda parternas 

intresse att en snabb och fungerande etablering sker. Vi borde uppmuntra 

samhället att bryta de etniska skillnader för att få flera utrikes födda arbetssökande 

att komma in på arbetsmarknaden där inrikes födda dominerar, vilket förväntas 

resultera i reducering av arbetslöshetsgapet. 
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Lewbel, A, Dong, Y & Yang, Thomas T, Comparing Features of Convenient 

Estimators for Binary Choice Models with Endogenous Regressors, 2012, 

Vol.45(3), s. 809-829.  

 

Lundberg, P, Invandring, åldersstruktur och välfärd i en missvisande delmi-

rapport, 2017, Ekonomisk Debatt. 
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10 Appendix 

 

Table 1: Summary statistics 

 (1) (2) (3) (4) 

 Svenskar Alla 

utrikes 

födda 

Europa Icke-

Europa 

Arbetslöshet 0.0539 0.0957 0.0878 0.104 

 (0.226) (0.295) (0.284) (0.306) 

Ålder 42.89 42.77 46.40 38.77 

 (13.08) (12.25) (12.12) (11.11) 

Kvinnor 0.502 0.534 0.537 0.530 

 (0.500) (0.499) (0.499) (0.500) 

Grundskoleutbildning 0.0177 0.0727 0.0608 0.0858 

 (0.132) (0.260) (0.239) (0.281) 

Gymnasieutbildning 0.579 0.541 0.547 0.534 

 (0.494) (0.499) (0.499) (0.500) 

Universitetsutbildning 0.403 0.387 0.392 0.381 

 (0.491) (0.487) (0.489) (0.486) 

Gift 0.436 0.567 0.561 0.575 

 (0.496) (0.496) (0.497) (0.495) 

Barn 0.452 0.507 0.419 0.604 

 (0.498) (0.500) (0.494) (0.490) 

Tid sedan invandring 0 22.16 24.98 19.05 

 (0) (14.27) (15.61) (11.91) 

Observations 3843 564 296 268 
 

Källa: European Social Survey (ESS) 2016 
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 Table 2: Linjär sannolikhetsmodell (LPM) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER Specifikation Specifikation Specifikation Specifikation Specifikation 

      

Europa 0,034** 0,041** 0,038** 0,040** 0,053* 

 (0,017) (0,017) (0,017) (0,017) (0,032) 

Icke-Europa 0,051*** 0,047** 0,041** 0,044** 0,052 

 (0,019) (0,019) (0,018) (0,018) (0,039) 

Kvinnor  -0,011 -0,008 -0,007 -0,008 

  (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 

Ålder  -0,010*** -0,008*** -0,007** -0,007** 

  (0,002) (0,002) (0,003) (0,003) 

Ålder i kvadrat  0,000*** 0,000*** 0,000* 0,000* 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Gymnasieutbildning   -0,057* -0,057* -0,057* 

   (0,032) (0,032) (0,032) 

Universitetsutbildning   -0,086*** -0,084*** -0,085*** 

   (0,032) (0,032) (0,032) 

Gift    -0,020*** -0,020*** 

    (0,008) (0,008) 

Barn    -0,000 -0,000 

    (0,009) (0,009) 

Tid sedan invandring     0,000 

     (0,003) 

Tid sedan invandring     -0,002 

i kvadrat 

 

    (0,006) 

2014  0,009 0,008 0,007 0,007 

  (0,009) (0,009) (0,009) (0,009) 

2012  0,031*** 0,029*** 0,029*** 0,029*** 

  (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 

2010  0,019* 0,016 0,014 0,015 

  (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 

Konstant 0,054*** 0,286*** 0,310*** 0,292*** 0,292*** 

 (0,004) (0,049) (0,056) (0,061) (0,061) 

      

Observationer 4,407 4,407 4,407 4,407 4,407 

R-squared 0,004 0,023 0,028 0,029 0,030 

Area FE Nej Nej Nej Nej Nej 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

Källa: European Social Survey (ESS) 2016 och egen slutsat 
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Tabell 3: De-komponering av arbetslöshetsgapet, dvs genomsnittliga 
arbetslöshetskillnad mellan inrikes födda och européer. 

Oaxaca-Blinder-metoden används. Regressionen inkluderar alla kontroller för kön, 

ålder, ålder i kvadrat, utbildningsnivå, civilstånd, familjekonstellation, tid sedan 

invandring. 
 
Källa: European Social Survey (ESS) 2016 och egen slutsats 

      

      

 

Tabell 4: De-komponering av arbetslöshetsgapet, dvs genomsnittliga 

arbetslöshetskillnaden mellan inrikes födda och icke-européer. 

      Arbetslöshetsgapet 

(Procentenheter) 
Statistisk 

förklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Statistisk 

oförklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Förklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Oförklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Alla      

Totalt 5,06 - 0,64 - 5,09 5,27 - 10,3 

Demografiskt  - 0,47    

Utbildning  - 0,46    

Familj    0,29    

Oaxaca-Blinder-metoden används. Regressionen inkluderar alla kontroller 

för kön, ålder, ålder i kvadrat, utbildningsnivå, civilstånd, 

familjekonstellation, tid sedan invandring. 

 

Källa: European Social Survey (ESS) 2016 och egen slutsats 

      

 

 

 

      Arbetslöshetsgapet 

(Procentenheter) 
Statistisk 

förklarad skillnad 

(Procentenheter) 

Statistisk 

oförklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Förklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Oförklarad 

skillnad 

(Procentenheter) 

Alla      

Totalt 3,4 - 4,69  -4,9 1,5 

Demografisk  0,66    

Familj  0,25    

Tid sedan 

invandring 

 - 5,6    
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Tabell 5: Probit modell (Marginal effekt) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLER Specifikation Specifikation Specifikation Specifikation Specifikation 

      

Europa 0,030** 0,038*** 0,035*** 0,037*** 0,040 

 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,025) 

Icke-Europa 0,041*** 0,038*** 0,032** 0,036*** 0,037 

 (0,013) (0,013) (0,013) (0,013) (0,024) 

Kvinnor  -0,011 -0,008 -0,008 -0,008 

  (0,007) (0,007) (0,007) (0,007) 

Ålder  -0,008*** -0,005*** -0,004* -0,004* 

  (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

Ålder i kvadrat  0,000*** 0,000* 0,000 0,000 

  (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Gymnasieutbildning   -0,038** -0,039** -0,039** 

   (0,019) (0,019) (0,019) 

Universitetsutbildning   -0,069*** -0,068*** -0,068*** 

   (0,020) (0,020) (0,020) 

Gift    -0,023*** -0,023*** 

    (0,008) (0,008) 

Barn    -0,002 -0,002 

    (0,009) (0,009) 

Tid sedan invandring     0,000 

     (0,002) 

Tid sedan invandring      -0,002 

i kvadrat 

 

    (0,004) 

2014  0,011 0,010 0,009 0,009 

  (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 

2012  0,030*** 0,027*** 0,027*** 0,027*** 

  (0,010) (0,010) (0,010) (0,010) 

2010  0,021* 0,017 0,016 0,016 

  (0,011) (0,011) (0,011) (0,011) 

      

Observationer 4,407 4,407 4,407 4,407 4,407 

Area FE Nej Nej Nej Nej Nej 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Källa: European Social Survey (ESS) 2016 och egen slutsats 
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