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SAMMANFATTNING
En av de stora samhällsekonomiska utmaningarna i Sverige är svårigheterna för många
utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Trots detta saknar vi kunskap om
vilka företag som bidrar till att erbjuda arbetstillfällen för de utrikes födda som är
arbetslösa. Syftet med rapporten är därför att närmare studerar vilka företag som
anställer arbetslösa utrikes födda, samt vilka företag som tenderar att bibehålla de
tidigare arbetslösa utrikes födda i sysselsättning. Till skillnad från merparten av de
tidigare studierna inom området har vår rapport ett företagsperspektiv. Analysen är
inriktad gentemot de utrikes födda som är arbetssökande och därmed har faktiska
problem att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Rapporten bygger på analys av registerdata från Statistiska Centralbyrån som innehåller
uppgifter om alla individer som är bofasta i Sverige och är 16 år eller äldre. Statistiken
innehåller förutom information om arbetstagarna (till exempel kön, ålder, utbildning,
födelseregion och arbetsmarknadsstatus) också information om företagen (till exempel
branschtillhörighet, ålder och storlek) där individen har sin huvudsakliga sysselsättning.
Data är så pass detaljerade att det möjliggör en analys av de individer som enskilda
företag anställer.
Resultaten som presenteras i rapporten visar att:
1. Det är ovanligt att företagen rekryterar arbetslösa som är födda i Afrika och Asien.
I genomsnitt utgjorde denna grupp endast 1,7 procent av alla nyrekryteringar
under perioden 2011–2015. Merparten av alla rekryteringar av utrikes födda från
Afrika och Asien sker från andra företag (67,8 procent) och inte direkt från
arbetslöshet.
2.

Det finns stora företagsspecifika skillnader avseende vilka företag som anställer
arbetslösa utrikes födda. Företag verksamma i mer arbetskraftsintensiva
tjänstebranscher, till exempel besöksnäringen, anställer generellt sett fler
arbetslösa utrikes födda än företag aktiva inom mer kapitalintensiva branscher,
såsom tillverkningsindustrin. Ett undantag är att detaljhandeln som anställer en
signifikant lägre andel utrikes födda från arbetslöshet jämfört med företag inom
besöksnäringen.

3. Företag som har chefer födda i Afrika eller Asien anställer signifikant fler
arbetslösa utrikes födda från dessa regioner jämfört med företag som saknar
chefer som är födda i Afrika eller Asien. Vi observerar också att yngre företag,
större företag, företag med en högre andel lågutbildad arbetskraft, samt
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exporterande företag är mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda från
dessa regioner.
4. De utrikes födda som anställs från arbetslöshet har större problem att behålla sin
anställning jämfört med motsvarande grupp av inrikes födda, även efter att vi
kontrollerat

för

skillnader

i

utbildningsnivå,

arbetslöshetshistorik,

branschtillhörighet, etc. Till exempel har en individ född i Afrika i genomsnitt 17
fler arbetslöshetsdagar året efter att de gått från arbetslöshet till sysselsättning,
jämfört med en inrikes född som befinner sig i samma position.
5. Det finns betydande branschspecifika skillnader avseende de utrikes föddas risk
att hamna i arbetslöshet jämfört med inrikes födda. I samtliga studerade
branscher kan vi konstatera att utrikes födda löper större risk än inrikes födda att
bli arbetslösa efter att de registrerats som sysselsatta. I besöksnäringen, det vill
säga i hotell – och restaurangbranschen, observerar vi dock relativt små skillnad
i risken att bli arbetslös och antalet dagar i arbetslöshet för utrikes och inrikes
födda.
6. Utrikes födda som anställs från arbetslöshet har, i jämförelse med motsvarande
grupp inrikes födda, större risk att återigen bli arbetslösa om de anställs av ett
nystartat företag. Skillnaden i arbetslöshetsrisk mellan inrikes och utrikes födda
minskar ju äldre företaget, samt om det finns minst en utrikes född chef på
arbetsplatsen.
Vi kan konstatera att det finns en mängd företag – och branschspecifika faktorer som är
korrelerade med möjligheterna för arbetslösa utrikes födda att göra inträde på
arbetsmarknaden och behålla ett arbete över tid. Det är till exempel tydligt att företag
som är aktiva i mer arbetskraftsintensiva branscher som har en större efterfrågan på
lågkvalificerad arbetskraft anställer fler arbetslösa utrikes födda. Detta antyder att
satsningar för att få utrikes födda i arbete potentiellt är mer effektiva om de riktas mot
dessa branscher jämfört med till exempel FoU-intensiva branscher.
Att arbetslösa utrikes födda rekryteras av företag som efterfrågar mer lågkvalificerad
arbetskraft tyder på att tillgången till humankapital är en viktig förklaring till varför
arbetslösa utrikes födda rekryteras till vissa typer av företag. Samtidigt kan inte detta
förklara varför detaljhandelsföretagen anställer signifikant färre arbetslösa utrikes födda
jämfört med företag verksamma inom besöksnäringen. En möjlig förklaring kan vara
tillgången till sociala nätverk, vilket stöds av våra resultat att förekomsten av utländska
chefer har en stor betydelse på möjligheterna för utrikes födda att få ett arbete inom
detaljhandeln. En annan möjlighet är att språkbarriärerna är större inom detaljhandeln
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än besöksnäringen, vilket försvårar för utrikes födda att få ett arbete i ett
detaljhandelsföretag. Skillnaden kan också förklaras av att de faktiska ingångslönerna
(inklusive ersättningarna för obekväm arbetstid) är högre i detaljhandeln och att
framförallt unga inrikes födda får ett arbete i branschen.
Det är viktigt att påpeka att de studier som presenteras i denna rapport beskriver
mönster snarare än kausala slutsatser om orsak och verkan. Resultaten indikerar dock
att studier om utrikes föddas utanförskap inte enbart ska analysera deras individuella
egenskaper, utan att egenskaperna hos de företag som anställer utrikes födda också bör
beaktas. I slutändan är det företagarna som tar anställningsbeslutet och mer kunskap
behövs om vilka reformer som krävs för att företagen ska anställa fler arbetslösa utrikes
födda.
Denna rapport är en populärvetenskaplig sammanfattning av forskning som
rapportförfattarna har bedrivit under de senaste tre åren. För den som är intresserad av
en mer omfattande analys, fler robusthetstest och mer tekniska beskrivningar av de
empiriska tillvägagångssätten hänvisar vi till Daunfeldt och Fergin (2017), samt
Daunfeldt m. fl. (2019). En tidigare sammanfattning fokuserad mot detaljhandelns
betydelse för integrationen av utrikes födda finns också presenterad i Daunfeldt (2018).
Många har bidragit med värdefulla synpunkter som vi bedömer har höjt både rapportens
akademiska kvalitet och näringsrelevans. Vi vill rikta ett speciellt tack till Susanne
Ackum, Daniela Andrén, Björn Arnek, Anders Bornhäll, Stefan Carlén, Johan Davidsson,
Ann-Kari Edenius, Johan Eklund, Martina Elfgren Lilja, Mats Hammarstedt, Lars
Hultkrantz, Bettina Kashefi, Paul Nystedt, Johanna Rickne, Per Skedinger, Claudio
Skubla, Tina Wahlroth och Özge Öner. Ett stort tack också till Handelsrådet som
finansierat delar av den forskning som presenteras i rapporten.
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1. INLEDNING
1.1 Problembakgrund
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under senare tid varit mycket gynnsam med
hög BNP-tillväxt, ökad sysselsättning, minskad statsskuld och allt lägre arbetslöshet.
Den senaste statistiken från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar
(AKU) visar exempelvis att sysselsättningsgraden för åldrarna 16–64 år är 78,4 procent.
Vidare uppgick arbetslösheten under februari månad 2019 till endast 6,7 procent av
arbetskraften, vilket innebär att arbetslösheten är nere på de nivåer som gällde före
finanskrisen (SCB, 2017a).
En mer detaljerad analys av statistiken visar dock att vissa grupper av arbetstagare har
betydligt större problem än andra att få ett arbete. Arbetslösheten bland utrikes födda i
åldern 16–64 år var exempelvis 15,7 procent under februari 2019, vilket kan jämföras
med arbetslösheten bland de inrikes födda i samma ålderskategori som var 4,1 procent.
Vidare var 21,4 procent av de utrikes födda i åldern 16–64 år utanför arbetskraften (det
vill säga varken sysselsatta eller arbetslösa), medan motsvarande tal för de inrikes födda
var 14,3 procent.
Figur 1.1. Arbetslöshet (%) per år, inrikes och utrikes födda 16-64 år, 2005-2018.
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Källa: SCB, AKU.

Skillnaden i andelen arbetslösa mellan inrikes och utrikes födda har också ökat under
senare tid, vilket illustreras i Figur 1.1. Arbetslöshetstalen för inrikes och utrikes födda
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utvecklades på ett liknande sätt fram till och med finanskrisen 2008, varefter vi kan
observera en ökning av arbetslösheten både bland inrikes och utrikes födda.
Arbetslösheten bland de inrikes födda minskade dock relativt snabbt efter finanskrisen,
medan den har blivit kvar på en hög nivå för de utrikes födda. Detta illustreras av att
arbetslösheten bland de utrikes födda var 2,11 gånger högre än den var bland de inrikes
födda i början av mätperioden. Denna skillnad i arbetslöshetstal har sedan ökat och 2018
var arbetslösheten bland de utrikes födda 4,2 gånger högre än arbetslösheten bland de
inrikes födda.
Etableringssvårigheterna för utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är
problematisk av flera skäl. Långa perioder av arbetslöshet kan dels leda till att utrikes
födda tappar en del av sin kompetens och därmed blir mindre efterfrågade på
arbetsmarknaden. Arbetsgivare kan också använda långa arbetslöshetsperioder som ett
negativt urvalskriterium när de nyanställer (Arulampalam m fl., 2001). Dessutom kan
benägenheten att söka jobb bland de arbetslösa som tillhör samma demografiska grupp
minska om arbetslösheten i denna grupp är hög i det geografiska närområdet (Hedström
m fl., 2003). Sammantaget innebär detta att den höga arbetslösheten bland utrikes födda
riskerar att bli bestående och att många permanent hamnar utanför arbetsmarknaden
(Phelps, 1972; Heckman och Borjas, 1980; Arulampalam m fl., 2001), med stora
samhälleliga och sociala kostnader som följd (Atkinson m fl., 1986; Shields och Price,
2005).
Svårigheterna för flyktingar och deras anhöriga att etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden uppmärksammas också i en studie av Åslund m fl. (2017). De följer de
som invandrat till Sverige under perioden 1990–2014 och finner att mindre än hälften
av alla invandrare har stadigvarande sysselsättning fem år efter att de fått ett
uppehållstillstånd. Detta bekräftar resultaten från ett flertal tidigare studier som har
visat att utrikes födda har stora problem att etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden (Ekberg och Hammarstedt, 2002; Ekberg, 2009; Ekberg, 2012), samt
att svårigheterna är relativt stora jämfört med andra länder i Europa (Eurostat, 2015).
Problemen för de utrikes födda att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden riskerar
att öka på grund av det stora antalet asylsökande under senare år (Åslund m fl., 2017).
Enbart under 2015 sökte nästan 163 000 individer asyl i Sverige (Migrationsverket,
2017). Detta motsvarar 16,6 asylsökande per 1000 invånare och är bland den högsta
andelen asylsökande per capita som någonsin registrerats i ett OECD-land. En
asylsökande kan klassificeras som arbetssökande först när de får sitt uppehållstillstånd
och pressen på Migrationsverket har inneburit långa handläggningstider. Flertalet av de
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som sökte asyl under 2015 har därför som tidigast fått uppehållstillstånd och kommit ut
på arbetsmarknaden under 2017 (Migrationsverket, 2017).
Vi kan konstatera att frågan om hur politiken ska utformas för att underlätta
arbetsmarknadsinträdet för de utrikes födda är en av de största samhällsekonomiska
utmaningarna i Sverige.

1.2 Rapportens bidrag
Ett flertal studier har tidigare analyserat integrationen av utrikes födda på den svenska
arbetsmarknaden, men de utgår nästintill uteslutande från ett individperspektiv. Detta
innebär att de tidigare studierna framförallt studerat vad det är som kännetecknar de
utrikes födda som är arbetslösa eller får ett arbete (Hammarstedt, 2003; Rooth och
Ekberg, 2003; Hammarstedt och Shukur, 2006; Ekberg m fl, 2010), samt om det finns
indikationer på att företagare diskriminerar utrikes födda vid nyanställningar (Carlsson
och Rooth, 2007; Carlsson och Rooth, 2014; Åslund och Nordström-Skans, 2012).
Mycket få studier har däremot analyserat vad som karakteriserar de företag som faktiskt
väljer att anställa utrikes födda som har problem med att etablera sig på
arbetsmarknaden.
De tidigare studierna inom området tenderar dessutom att vara fokuserade på alla
utrikes födda, snarare än de som har faktiska problem att få ett arbete. Detta är en
begränsning eftersom de flesta nyanställningar sker från andra företag och inte bland de
som är arbetslösa (Daunfeldt m fl., 2019). Gruppen utrikes födda är också mycket
heterogen – både var gäller utbildningsnivå och födelseland. Det finns därför begränsad
kunskap om vilken typ av företag som tenderar att erbjuda en arbetsmarknadsetablering
för arbetslösa utrikes födda, vilket försvårar om beslutsfattare till exempel vill beakta
näringslivspolitik som en del i lösningen att förbättra arbetsmarknadsintegrationen för
denna grupp.
Ett undantag är Åslund m fl. (2017) som analyserar de företag som stod för
arbetsmarknadsinträdet bland nyanlända som kom till Sverige under åren 1990–2014.
Vår studie kompletterar denna studie genom att fokusera på alla utrikes födda som är
registrerade som arbetslösa. Resultaten i Åslund m fl. (2017) visar att nyanlända
invandrare ofta får sitt första jobb i små företag som erbjuder mer lågkvalificerade
arbeten i tjänstesektorn. Vi utvidgar deras analys av företagen genom att kontrollera för
fler företagsspecifika faktorer, till exempel företagets ålder, hur exportintensivt företaget
är och förekomsten av utrikes födda chefer i företaget.
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Analyser av de utrikes föddas arbetsmarknadsetablering är ofta fokuserad gentemot
deras arbetsinträde. Oss veterligen har ingen tidigare studie specifikt analyserat de
utrikes födda som står nära arbetsmarknaden, men som ändå har problem med att finna
en stadigvarande etablering. Vi väljer därför att även analysera arbetslöshetsrisken för
utrikes födda efter att de blivit rekryterade från arbetslöshet av ett företag.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med rapporten är att undersöka vilka företag som tenderar att bryta utanförskapet
bland de utrikes födda. Mer specifikt vill vi besvara följande frågeställningar:
1) Vad kännetecknar de företag som anställer arbetslösa utrikes födda från Afrika
eller Asien?
2) Vad kännetecknar företag där utrikes födda som anställts från arbetslöshet i större
utsträckning behåller sin anställning?

1.4 Avgränsningar
Denna rapport har ett företagsperspektiv och analyserar arbetsmarknadsetableringen
för de utrikes födda som är arbetslösa. Detta innebär att vi studerar flödet från
arbetslöshet till sysselsättning, samt flödet tillbaka från sysselsättning till arbetslöshet.
Vi väljer inte att studera vilka företag som anställer utrikes födda generellt. Detta beror
på att många utrikes födda redan är etablerade på arbetsmarknaden och att de flesta
rekryteringar sker från andra företag. Om vi inkluderar dessa individer i analysen skulle
vi få en felaktig bild av vilka företag som bryter utanförskapet bland de utrikes födda som
har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vår avgränsning innebär att vi inte heller studerar flödena från och till de som står
utanför arbetskraften, det vill säga de som varken är registrerade som arbetslösa eller
sysselsatta. Det här innebär att vår rapport inte är en heltäckande studie av
utanförskapsproblemen bland utrikes födda. Vi gör denna avgränsning eftersom de som
är utanför arbetskraften är en mycket heterogen grupp som exempelvis inkluderar
studenter, pensionärer, sjuka, men också individer som kan och vill arbeta.

1.5 Rapportens upplägg
I nästa avsnitt ges en kort teoretisk bakgrund av de faktorer som kan förklara varför vissa
företag kan vara mer benägna att anställa utrikes födda som är arbetslösa.
Datamaterialet som ligger till grund för rapporten beskrivs sedan i avsnitt 3.
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I avsnitt 4 analyserar vi vilka företag som tenderar att anställa arbetslösa utrikes födda,
medan vilka individer som är mer benägna att återigen bli arbetslösa efter att de har
rekryterats av ett företag studeras i avsnitt 5. Vi fokuserar analysen i avsnitt 5 på
arbetslöshetsrisken för de utrikes födda och vad som karakteriseras de företag där
utrikes födda är mer benägna att få behålla en anställning.
Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten från rapporten, diskuterar tänkbara policyrekommendationer och rapportens begränsningar, samt ger förslag på fortsatta studier
i avsnitt 6.
De resultat som presenteras i denna rapport utgör en populärvetenskaplig
sammanfattning av forskning som forskargruppen har bedrivit under de senaste tre
åren. För den som är intresserad av en mer omfattande analys, fler robusthetstest och
mer tekniska beskrivningar av de empiriska tillvägagångssätten hänvisar vi till de
vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för rapporten, nämligen Daunfeldt m. fl,
2019 (avsnitt 4), samt Daunfeldt och Fergin, 2017 (avsnitt 5).
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2. TEORETISK BAKGRUND
Det finns ett antal olika teorier som kan förklara varför vissa arbetsgivare är mer benägna
att rekrytera arbetslösa invandrare och låta dem behålla arbetet. En uppdelning kan här
göras i teorier som menar att detta beror på:
(i) Skillnader i humankapital mellan utrikes födda och inrikes födda
(ii) Olika typer av nätverkseffekter
(iii) Diskriminerande preferenser från arbetsgivarna

2.1 Skillnader i humankapital
Humankapital består av en individs utbildning, träning och ackumulerade erfarenheter
av relevans på arbetsmarknaden. Teoretiskt ses humankapital som en resurs som
individer ’investerar i’ – till exempel genom utbildningsval och utbildningslängd – för
att maximera sin framtida inkomst (Becker, 1994). Tidigare arbetslivserfarenhet är också
en form av humankapital – specifikt färsk sådan och erfarenhet från en bransch eller
verksamhet likt den som en aktuell arbetsgivare är verksam inom. Även företag
investerar i humankapital, till exempel genom arbetsplatsförlagd träning (Neal, 1995;
Lazear, 2009).
Forskning brukar skilja mellan generellt och specifikt humankapital. Generellt
humankapital består av generiska kunskaper såsom en utbildning som är av värde för en
mängd olika typer av arbeten och arbetsgivare. Specifikt humankapital består av mer
specifika kunskaper såsom en specialistutbildning eller arbetsplatsförlagd träning som
är av värde för en specifik typ av arbete eller för en specifik arbetsgivare. En
arbetssökandes humankapital är dock inte alltid lätt att observera för arbetsgivare.
Arbetssökande med äldre utbildning eller utbildning och arbetslivserfarenheter från
andra länder kan ha relevant humankapital för att utföra ett jobb, men arbetsgivarens
osäkerhet kring utbildningen och de tidigare arbetslivserfarenheterna innebär att värdet
av denna ofta ses som osäker (Chiswick och Miller, 2009).
Skillnader i humankapital mellan inrikes födda och utrikes födda kan förklara varför
arbetslösa utrikes födda lättare får jobb i vissa företag och branscher. I genomsnitt vet vi
att det beroende på födelseland finns stora skillnader i utbildningsnivå mellan inrikes
och utrikes födda (SCB, 2014). Om arbetsgivare sorterar arbetssökande utifrån deras
kompetens och uppfattad produktivitet kommer inrikes och utrikes födda inte att
konkurrera om samma jobb (Kremer och Maskin, 1996). Företag som exempelvis är
verksamma inom kunskapsintensiva och högteknologiska branscher kräver ofta en
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särskild kompetens och högre utbildning från sina anställda, medan detta är mindre
vanligt i mer tjänsteintensiva branscher som besöksnäringen och detaljhandeln.
Om valet mellan inrikes och utrikes födda framförallt kan förklaras av deras upplevda
kompetens bör vi observera att arbetsgivare som rekryterar fler lågutbildade också är
mer benägna att rekrytera utrikes födda från arbetslöshet, medan arbetsgivare som
kräver högkvalificerade anställda hellre anställer inrikes födda. Notera att inrikes och
utrikes födda kan upplevas ha olika typer av produktivitet, även efter att vi kontrollerat
för skillnader i utbildningsnivå (Flood och Ruist, 2015). Detta kan bero på att den
utbildning som de erhållit i sitt hemland är av lägre kvalitet än motsvarande utbildning
i Sverige, eller att det finns andra upplevda skillnader i produktivitet mellan inrikes och
utrikes födda (Katz och Österberg, 2013; Bussi och Pareliussen, 2015).
Ett antal internationella studier (till exempel Wilson och Portes, 1980; Hellerstein och
Neumark, 2008; García-Pérez, 2009) har visat att arbetsgivare föredrar att rekrytera
anställda som talar samma språk. Vissa typen av arbeten ställer också högre krav på
kunskaper i det svenska språket. I en tidigare SNS-rapport har Rooth och Åslund (2006)
visat att goda kunskaper i svenska ökar sannolikheten för att få ett jobb, men också
sannolikheten att få ett arbete med en högre lön. Den senare förklaringen innebär att
företag som efterfrågar arbetstagare med goda kunskaper i det svenska språket kommer
att vara mer sannolika att anställa individer som är inrikes födda, även efter att vi
kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå. Sammanfattningsvis betyder detta att
arbetslösa utrikes födda troligtvis kommer att rekryteras av företag där kunskaperna i
svenska inte är lika viktigt, eller där majoriteten av anställda talar samma språk som den
utrikes födda (Lazear, 1999).

2.2 Nätverkseffekter
Matchningsprocessen på arbetsmarknaden karakteriseras av både asymmetrisk
information och höga sökkostnader (Mortensen och Pissarides, 1999), vilket kan förklara
varför vissa typer av företag kan vara mer benägna att anställa utrikes födda från
arbetslöshet. Asymmetrisk information uppstår på grund av att arbetsgivarna har mer
information om de positioner de erbjuder än de arbetssökande, medan arbetssökande
har mer information om sina särskilda färdigheter. Arbetsgivare har dessutom
incitament att undanhålla information från de arbetssökande för att få den bästa
sökanden, medan anställda har ett incitament att undanhålla information som kan
hindra dem från att få den position som de strävar efter. Den tid det tar för arbetsgivare
och anställda att hitta varandra resulterar i sökkostnader, vilket bestäms av hur mycket
tid och resurser som arbetsgivare och anställda lägger ned under själva matchningen.
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Den här typen av informationsasymmetrier skapar incitament för arbetsgivarna att
rekrytera via sina nätverk i syfte att minska sökkostnaderna (Calvó-Armengol, 2006;
Loury, 2006). Utrikes födda har dock oftast ett mer begränsat professionellt nätverk
jämfört med inrikes födda (Bethoui, 2006). Det är också troligt att de har mer
information om arbetsplatser där andra invandrare är anställda eller driver företag.
Arbetsgivarna kan också använda rekommendationer från sina anställda för att minska
sökkostnaderna och hitta lämpliga arbetstagare (Holzer, 1987; Montgomery, 1991).
Invandrare kommer då, oberoende av sitt humankapital, att hitta jobb där många andra
invandrare arbetar, vilket leder till mer segregering på arbetsmarknaden. Tidigare
studier (till exempel Åslund och Nordström-Skans, 2010) har också indikerat att den
svenska arbetsmarknaden är relativt högt segregerad med avseende på etnisk bakgrund,
samt att chefer tenderar att anställa individer som har en etnisk bakgrund som liknar
den egna (Åslund m fl., 2014).
De utrikes föddas sociala nätverk kan påverka var de blir anställda. Detta stöds av studier
som har visat att oproportionerligt många anställda tenderar att vara från samma
geografiska område (Ellis m fl., 2007; Hellerstein m fl., 2011; Wright m fl., 2010), ha en
liknande etnisk tillhörighet som den befintliga arbetsgruppen (Guiliano m fl., 2009;
McPherson m fl., 2001). Förklaringen bygger på att utrikes födda tenderar att bosätta sig
i specifika grannskapsområden (Iceland, 2009), vilket innebär att andra utrikes födda
ofta är viktiga jobbkontakter och referenser när de söker ett arbete. Invandrarna i dessa
områden tenderar också att vara mer benägna att interagera med utrikes födda som har
en liknande etnisk och kulturell bakgrund. Om varje anställd i en viss grupp indirekt eller
direkt rekryterar andra från sin egen grupp kommer dessa nätverk att vara viktiga för att
förklara varför utrikes födda är överrepresenterade i vissa företag och branscher
(Waldinger, 1994; Patel och Vella, 2013).

2.3 Diskriminerande preferenser
Arbetsgivarna kan slutligen föredra vissa typer av arbetstagare framför andra, vilket kan
leda till segregering på arbetsplatsen (Arrow, 1973; Becker, 1977/2010). Denna typ av
diskriminerande preferenser kan bland annat innebära att inrikes födda företagare helst
rekryterar inrikes födda arbetstagare framför utrikes födda (Guiliano m fl, 2009), samt
att utrikes födda chefer i högre grad anställer andra utrikes födda (Åslund m. fl., 2014).
Det finns flera möjliga förklaringar till detta beteende, Becker (1977/2010) menade till
exempel att det finns arbetsgivare som har en aversion mot minoritetsgrupper och att
sådana arbetsgivare tillskriver utrikes födda produktivitetssänkande egenskaper. Detta
kallas för preferensbaserad diskriminering och som en följd av detta kommer de utrikes
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födda att ha större problem med att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med inrikes
födda eftersom de måste ”kompensera” för sin minoritetsstatus genom att uppvisa högre
produktivitet. Arrow (1973) menade, till skillnad från Becker (1977/2010), att
arbetsgivare generellt inte har en inneboende skepsis mot minoriteter. Istället
argumenterade han för att arbetsgivarna placerar in de arbetssökande i grupper och
fattar beslut om anställning baserat på deras erfarenheter av den specifika gruppen
(Guryan och Charles, 2013), så kallad statistisk diskriminering. Om erfarenheterna
innebär att arbetsgivaren har anledning att tro att en viss grupp är mindre produktiv
kommer denna grupp diskrimineras i anställningsprocessen baserat på de generella
föreställningarna om gruppen.
Empirisk forskning på svenska data tenderar att stödja teorierna om diskriminering på
arbetsmarknaden. Experiment med anonyma jobbansökningar visar exempelvis att
invandrare är mindre sannolika att bli kallad till intervju (Carlsson och Rooth, 2007) och
även har lägre sannolikhet att få ett jobberbjudande efter en intervju (Åslund och
Nordström-Skans, 2012). Eriksson m fl. (2017) låter arbetsgivare i ett experiment välja
mellan olika typer av anställda. Resultaten visar att svenska arbetsgivare är mindre
benägna att anställa äldre individer, muslimer, judar, överviktiga samt personer med
många barn eller med en historia av många sjukskrivningar. I en annan studie analyserar
Eriksson och Lagerström (2012) sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare via
en online-databas för CV:n och finner då att personer med ett icke-nordiskt namn,
arbetslösa eller äldre har låg sannolikhet att bli kontaktade av en arbetsgivare.
Det finns även en omfattande litteratur om diskriminering inom psykologi och sociologi.
Denna forskning indikerar bland annat att människor tenderar att socialisera mer med
individer som liknar dem själva, vilket i den sociologiska litteraturen kallas för
homosocialitet (McPherson m. fl, 2001; O’Reilly m. fl., 1989). Dessa preferenser för
likhet innebär att exempelvis företag tenderar att bli demografiskt homogena grupper i
takt med att ’lika rekryterar lika’ och individer som skiljer sig åt är mer sannolika att
lämna företaget (O’Reilly m. fl., 1989). Enligt dessa teorier kommer företag med många
inrikes födda att undvika att rekrytera utrikes födda eftersom de avviker från den
befintliga gruppen. Preferenser för homogenitet kan på så sätt bidra till att de utrikes
födda får färre jobbchanser och har större problem att behålla ett arbete. I en tidigare
svensk studie har också Hensvik m. fl. (2009) visat att risken att lämna en arbetsplats är
större om chefen har en annan etnisk bakgrund.
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3. DATA OCH ANGREPPSSÄTT
I denna rapport vill vi studera vilka företag som anställer arbetslösa utrikes födda från
Afrika och Asien, samt om arbetslöshetsrisken efter att utrikes födda fått en anställning
skiljer sig åt mellan företag och branscher. Vår urvalsprocess illustreras i Figur 3.1 nedan.
Figur 3.1. Strategi för urval av individer
Sysselsatt eller arbetslös

cv

Arbetslös
cv
t

Sysselsatt
cv

Dagar arbetslöshet
cvv

t+1

t+2

I ett första steg analyserar vi vad som kännetecknar de företag som under år t+1 anställer
utrikes födda som var arbetslösa året innan, det vill säga år t. I detta fall är vår
analysenhet det enskilda företaget. I nästa steg analyserar vi arbetslöshetsrisken år t+2
för de individer som blev anställda från arbetslöshet under år t+1. Detta innebär att vi i
denna analys övergår till att studera det framtida arbetsmarknadsutfallet för de individer
som under år t+1 har lämnat arbetslöshet för en sysselsättning.
För att genomföra vår studie behöver vi information om vilka individer som är arbetslösa
och vad som kännetecknar de företag som anställer dessa individer. Vår analys bygger
därför på data från Statistiska centralbyrån (SCB) där information om alla individer som
är 16 år eller äldre och som är bosatta i Sverige kan matchas med data som innehåller
information om det företag som är deras primära arbetsgivare.
Information om individen är arbetslös hämtar vi från Arbetsförmedlingens
händelseregister (HÄNDEL). Detta innebär att alla individer som är arbetssökande på
heltid eller deltar i något slags arbetsmarknadsprogram (inklusive nystartsjobb) i slutet
av november år t definieras som arbetslösa.
Vi definierar sedan en individ som förvärvsarbetande under år t+1 om hen inte är
registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, men har en inkomst av tjänst
under året som överstiger ett inkomstbasbelopp. Denna definition har tidigare använts
av Mörk m. fl. (2014) för att minska risken att individer som i praktiken inte är etablerade
på arbetsmarknaden definieras som sysselsatta.
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Individdata hämtas från LISA databasen (Longitudinell Integrationsdatabas för
Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier), vilket är en registerdatabas som omfattar
alla invånare som är 16 år eller äldre och folkbokförda i Sverige den sista december
respektive år. Informationen i LISA baseras på ett flertal registerdatabaser (SCB, 2016),
t.ex. Registret över totalbefolkningen (RTB), Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik
(RAMS), Inkomst‑ och Taxeringsregistret (IoT) och Företagens ekonomi (FEK).
Informationen i LISA inkluderar ett unikt identifikationsnummer för företaget där
individen är anställd, vilket innebär att vi kan koppla ihop individdata i LISA med
företagsspecifik information från databasen Företagens ekonomi (FEK). Denna databas
innehåller data från företagen i näringslivet. Offentlig sektor ingår inte, men däremot
ingår offentligt ägda bolag. Därutöver finns också avgränsningar för bland annat
finansiell sektor och ideella organisationer, som inte ingår.
Vi är intresserade av att veta om företaget där individen arbetar exporterar till utlandet
och länkar därför också ihop FEK med Intrastat, vilket är en databas från Eurostat som
innehåller information om handelsflöden mellan länder i Europa.
Slutligen använder vi information från Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD)
för att fastställa företagens ålder. Denna databas är konstruerad för att kunna följa
företagsdynamiken, såsom nystarter, sammanslagningar och konkurser av företag.
Information om individen är utrikes född baseras på data över individens födelseregion,
samt föräldrarnas födelseregionen. Individerna delas här upp i följande födelseregioner:
a) Inrikes född. Individer som är födda i Sverige med minst en förälder som också är
född i Sverige.
b) Andra generationens invandrare. Individer som är födda i Sverige, men där båda
föräldrarna är födda utomlands.
c) Västerländska invandrare. En indikatorvariabel som tar värdet ett om individen
är född i ett nordiskt land (exklusive Sverige), Europa eller Nordamerika, noll
annars.
d) Invandrare från Afrika. En indikatorvariabel som tar värdet ett om individen
föddes i Afrika, noll annars.
e) Invandrare från Sydamerika. En indikatorvariabel som tar värdet ett om individen
är född i Sydamerika, noll annars.
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f) Invandrare från Asien. En indikatorvariabel som tar värdet ett om individen
föddes i Asien, noll annars.
Tidigare studier har visat att det framförallt är flyktinginvandrare och anhöriginvandrare
som har problem med att etablera sig på denna svenska arbetsmarknaden (Calleman och
Herzfeld Olsson, 2015). Vi har dock inte tillgång till information om invandringsskäl i
vårt datamaterial. I Sverige är dock majoriteten av de individer som är födda i Afrika,
Asien och Sydamerika flykting - eller anhöriginvandrare. Majoriteten av de som är födda
i Sydamerika kom däremot till Sverige i början 1970-talet och har därmed haft en lång
tid på sig att assimilera sig till det svenska samhället (Nilsson, 2004). När vi analyserar
vilka företag som anställer arbetslösa utrikes födda väljer vi därför att fokusera analysen
på de invandrare som är födda i Afrika och Asien.
De som är födda i Asien utgör en heterogen grupp eftersom den inkluderar individer från
Mellanöstern, men också individer från Sydostasien och Centralasien. Statistik över
invandrargrupper på den svenska arbetsmarknaden visar att år 2013 hade en majoritet
(64 %) av invandrarna från Asien ursprung i länder i Mellanöstern, t.ex. Syrien, Iran och
Irak. Ungefär 24 % hade ursprung i Sydostasien, t.ex. Kina eller Indien (SCB, 2017b).
Detta innebär att både flyktinginvandrare och arbetskraftsinvandrare inkluderas i denna
grupp av invandrare. Arbetskraftsinvandrare är dock mycket ovanliga i vårt urval
eftersom omfattande arbetskraftinvandring upphörde att existera i Sverige efter 1972
och cirka 94 procent av individerna i vårt urval kom till Sverige efter 1984.
Notera också att vår analys är fokuserad mot de utrikes födda som har problem med att
etablera sig på arbetsmarknaden, det vill säga vi analyserar arbetsmarknadsutfallet för
individer som har varit arbetslösa under den studerade tidsperioden. Det är därmed
högst osannolikt att speciellt många arbetskraftsinvandrare överhuvudtaget inkluderas
i vårt urval, vilket innebär att de allra flesta individerna i vårt urval som är födda i Afrika
eller Asien är flyktingar, alternativt släktingar till flyktingar.
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4. VILKA FÖRETAG ANSTÄLLER ARBETSLÖSA
UTRIKES FÖDDA?
4.1 Bakgrund
Empiriska studier om de utrikes föddas arbetsmarknadssituation har oftast utgått från
ett individperspektiv. Ofta har de analyserat utfall för utrikes födda jämfört med inrikes
födda, till exempel skillnader i inkomster (Adsera och Chiswick, 2007), samt hur
invandrare påverkar lönerna för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden
(Altonji och Card, 1991; Card, 2005; Ottaviano och Peri, 2012). Det finns ett antal studier
som har analyserat segregationen på arbetsplatser och då funnit att invandrare tenderar
att samlokaliseras och skapa kluster i vissa typer av arbetsplatser och branscher
(Hellerstein och Neumark, 2008; Patel och Vella, 2013). Ingen av dessa studier har dock
analyserat vilka typer av företag som rekryterar de utrikes födda som är arbetslösa och
har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden.
Inte heller inom entreprenörskapslitteraturen har något större intresse riktats mot vem
företagen anställer, utan fokus har istället riktats mot vilka företag som skapar många
jobb (se till exempel Birch och Medoff, 1994; Storey, 1994; Henrekson och Johansson,
2010; Coad m.fl. 2014a). Några undantag är Coad m.fl. (2014b) samt Dahl och Klepper
(2015), men de fokuserar sina analyser på vilka de snabbväxande företagen respektive
de nystartade företagen anställer. De analyserar inte heller specifikt vilka företag som
anställer de utrikes födda som är arbetslösa.

4.2 Empiriskt angreppssätt
Vi vill analysera vad som påverkar hur många arbetslösa invandrare från Afrika och
Asien som det enskilda företaget anställer. Vår beroende variabel är därför antalet
arbetslösa invandrare från Afrika och Asien som anställs årligen per företag under
perioden 2011–2015.
Detta innebär att den beroende variabeln i vår analys är en så kallad räknedatavariabel,
som tar värdena 0,1,2,3, etc. En traditionell linjär regressionsmodell (OLS) är inte att
rekommendera i detta fall eftersom den baseras på antagandena att den studerade
variabeln är kontinuerlig, samt kan ta både negativa och positiva värden. Att skatta en
OLS-modell på sådana data kan leda till resultat med stark bias (Gardner m fl., 1995)
introducera problem med inkonsistenta estimat (Long, 1997), samt innebära att
modellen predikterar negativa värden (vilket inte är möjligt). Vi har därför valt att
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estimera en negativ binomialmodell (NB), vilket är en modell som ofta rekommenderas
när den beroende variabeln är en räknedatavariabel (Hilbe, 2011).
Mer specifikt estimerar vi följande modell:

𝑈𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑑𝑑

=𝑎 +𝛃 𝐈

+𝚹 𝐗 +𝑎 +𝜀

där den beroende variabeln, 𝑈𝑡𝑟𝑖𝑘𝑒𝑠_𝐹𝑜𝑑𝑑

,

, visar antalet individer som anställdes

av företaget under år t+1 och som är födda i Afrika eller Asien och var registrerade som
arbetslösa året innan. I modellen inkluderas bransch-specifika fixa effekter (𝐈

) för att

studera om företag i vissa branscher är mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda
från Afrika och Asien jämfört med företag inom tillverkningsindustrin (basfall). Vidare
inkluderas en vektor med företagsspecifika kontrollvariabler (𝐗 ) i syfte att studera vad
som kännetecknar de företag som anställer relativt många arbetslösa invandrare som är
födda i Afrika och Asien. Notera att alla företagsspecifika kontrollvariabler mäts ett år
innan för att undvika simultanitetsproblem. Slutligen inkluderas även tidsspecifika fixa
effekter (𝑎 ) för att kontrollera för tidsvariationer (till exempel konjunkturläget) i
benägenheten att anställa arbetslösa utrikes födda.
I den skattade modellen väljer vi att inkludera följande kontrollvariabler för att studera
vad som kännetecknar de företag som anställer relativt många arbetslösa invandrare
från Afrika och Asien, samt i vilka branscher som de företagen tenderar att bedriva sin
verksamhet.


Förekomsten av en utrikes född chef på företaget. En indikatorvariabel som antar
värdet ett om det finns en chef på företaget som är född i Afrika eller Asien,
annars antar den värdet noll. Informationen om en individ kan klassificeras som
en chef bygger på standard för svensk yrkesklassificering genom vilket vi kan
definiera olika kvalifikationsnivåer, däribland chefsyrken.



Företagets storlek. Mäts som antalet anställda i företaget.



Företagets ålder. Det första året för företaget definieras som det året företaget
anställer sin första arbetstagare.



Andelen arbetstagare som har slutfört två år eller längre av högre studier. Den
här informationen härrör från SCB:s utbildningsregister.



Koncern. En indikatorvariabel som antar värdet ett om företaget är del av en
koncern, annars antar den värdet noll.
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Företagets lönsamhet. Mäts som vinstmarginalen i företaget, det vill säga
rörelseresultat dividerat med omsättningen.



Export. En indikatorvariabel som antar värdet ett om företaget har exporterat för
minst 4,5 miljoner kronor, annars noll.



Storstad. En indikatorvariabel som antar värdet ett om företaget är lokaliserat i
Stockholm, Göteborg, eller Malmö, annars noll.



Bransch. Indikatorvariabler för varje bransch, på avdelningsnivå, baserat på
standard för svensk näringsgrensuppdelning 2007.

4.3 Deskriptiv statistik
I tabell 4.1 presenteras deskriptiv statistik över de variabler som vi har valt att inkludera
i vår empiriska analys.
Tabell 4.1 Deskriptiv statistik.
Variabler

Medel

SD

Min

Max

0.04

0.93

0

336

chef

0.01

0.11

0

1

Antal anställda

12.51

123.22

0

19 122

Företagsålder

10.97

10.97

1

24

högutbildade

0.22

0.34

0

1

Koncerndummy

0.21

0.41

0

1

Antal arbetslösa
invandrare
Icke-västerländsk

Andel

Rörelsemarginal

0.06

0.09

0.19

0.32

Exportdummy

0.08

0.27

0

1

Storstad

0.38

0.24

0

1
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Resultaten visar att företagen under de studerade åren i genomsnitt anställt 0,04 tidigare
arbetslösa icke-västerländska invandrare, vilket innebär att endast cirka 8 900
arbetslösa invandrare från Afrika och Asien anställdes årligen under perioden 2011–
2015. Totalt anställde företagen i genomsnitt 0,28 arbetslösa individer per år, vilket
indikerar att cirka var sjunde individ som anställdes från arbetslöshet var född i Afrika
eller Asien. Totalt anställde företagen i genomsnitt 2,26 individer per år, vilket visar att
de allra flesta nyrekryteringar sker från andra företag och inte från arbetslöshet.
Anställningar av arbetslösa invandrare från Afrika och Asien utgör endast 1,7 procent av
alla

anställningar

och

är

uppenbarligen

ett

mycket

ovanligt

fenomen

på

arbetsmarknaden. Endast en procent av företagen i vårt urval har en chef som är född i
Afrika eller Asien, vilket illustrerat att det också är mycket ovanligt med chefer som har
ett icke-västerländskt ursprung.
Om rekryteringen av arbetslösa utrikes födda beror på skillnader i humankapital mellan
utrikes födda och inrikes födda borde vi observera relativt stora branschspecifika
skillnader när det gäller andelen anställda arbetslösa utrikes födda. I tabell 4.2
presenterar vi statistik över andelen arbetslösa icke-västerländska invandrare som
anställs i förhållande till det totala antalet arbetslösa som anställs i ett antal olika
branscher, samt det totala antalet arbetstagare som anställs i företaget. Vidare
presenteras i tabellen också det totala antalet som anställs från arbetslöshet enligt vår
definition, samt det totala antalet arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien som
anställs av företagen under den studerade perioden.
Resultaten visar på stora branschspecifika skillnader när det gäller benägenheten att
anställa en icke-västerländsk invandrare från de som är arbetslösa. Nästan 27 procent av
de som anställdes från arbetslöshet inom besöksnäringen under den studerade perioden
hade

invandrat

från

Afrika

eller

Asien,

medan

motsvarande

andel

inom

byggnadsbranschen endast var 4,7 procent. Företag som är verksamma inom branscher
som transport, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, samt
utbildning, anställer också en relativt hög andel första-generationens invandrare från
Afrika och Asien. Parti- och detaljhandel, fastighetsverksamhet och kultur, nöje och
fritid är exempel på branscher som är betydligt mindre benägna att anställa arbetslösa
som har invandrat från Afrika eller Asien.
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Tabell 4.2. Andel samt antal rekryteringar av arbetslösa från Afrika och Asien, per
bransch, 2011–2015
Andel
Andel arbetslösa

arbetslösa från

från Afrika och

Afrika och

Asien av alla

Asien av totala

rekryterade från

antalet

arbetslöshet (%)

rekryteringar

Antal

Antal från Afrika

rekryterade

och Asien

från

rekryterade från

arbetslöshet

arbetslöshet

(%)
(A) Jordbruk, skogsbruk och fiske

6.30

0.82

2 635

166

(B)Utvinning av mineral

2.16

0.30

740

16

(C) Tillverkning

8.74

1.44

49 255

4 307

6.57

0.40

1051

69

och sanering

6.48

0.98

2 221

144

(F) Byggverksamhet

4.66

0.55

30 300

1 413

(G) Partihandel

9.33

1.09

24 153

2 253

(G) Detaljhandel

8.36

1.13

32 671

2 731

(H) Transport och magasinering

18.00

2.98

27 158

4 878

26.90

3.59

25 271

6 797

kommunikationsverksamhet

7.54

0.52

11 221

846

(L) Fastighetsverksamhet

9.87

1.05

4 632

457

9.82

0.72

18 290

1 796

resetjänster och andra stödtjänster 15.20

3.06

64 648

9 799

(P) Utbildning

18.20

2.00

6 786

1 235

tjänster

23.90

2.81

26 325

6 279

(R) Kultur, nöje och fritid

4.69

0.51

3 838

180

(S) Annan serviceverksamhet

21.10

3.03

4 249

895

(D) Försörjning av el, gas, värme
och kyla
(E) Vattenförsörjning;
avloppsrening, avfallshantering

(I) Hotell- och
restaurangverksamhet
(J) Informations- och

(M) Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik
(N) Uthyrning, fastighetsservice,

(Q) Vård och omsorg; sociala
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Sammanfattningsvis indikerar de deskriptiva resultaten som presenteras i Tabell 4.2 att
företag som är verksamma inom mer serviceorienterade tjänstesektorer är mer benägna
att anställa arbetslösa icke-västerländska invandrare jämfört med de företag som är
verksamma inom mer kapitalintensiva branscher. Detta utgör ett stöd för de teorier som
påtalar att arbetslösa icke-västerländska invandrare generellt sett inte har de
kvalifikationer som behövs för att få arbete i företag som är verksamma i branscher som
ställer högre utbildningskrav. Detaljhandeln utgör dock ett intressant undantag. Av de
arbetslösa som anställs inom detaljhandeln är nämligen endast 8 procent ickevästerländska invandrare. Detta är en överraskande låg andel som är i paritet med
motsvarande andel för företagen inom tillverkningsindustrin.
Resultaten visar också att majoriteten av alla som anställs inte kommer från
arbetslöshet, utan anställs från andra företag eller utanför arbetskraften, se kolumn 2.
Endast 3 procent av alla nyanställningar inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster och utbildning är icke-västerländska invandrare. Även inom
besöksnäringen, som också har visat sig vara en viktig bransch för utrikes födda, är
endast 3,6 procent av alla anställningar under perioden 2011–2015 arbetslösa
invandrare från Afrika eller Asien. Inom IT-branschen och byggnadsbranschen är
mindre än 1 procent av de som anställs arbetslösa icke-västerländska invandrare. Detta
visar att företag generellt sett inte anställer arbetslösa individer och att den totala
andelen arbetslösa icke-västerländska invandrare som anställs är mycket låg.

4.4 Resultat
Vi väljer att presentera resultaten som ’incidence rate ratios’ (IRR). Ett värde över 1
innebär att den studerade variabeln har en positiv effekt på antalet anställa arbetslösa
utrikes födda, medan ett värde under 1 innebär att variabeln har en negativ effekt på
antalet som anställs. Storleken på estimatet har också en enkel tolkning. Ett statistiskt
signifikant värde på 1,1 innebär att en ökning av den studerade variabeln med en enhet
ökar antalet arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien med 10 procent, medan ett
statistiskt signifikant värde på 0,9 innebär att variabeln minskar antalet rekryterade
arbetslösa icke-västerländska invandrare med 10 procent.
Den ovanstående tolkningen gäller endast för kontinuerliga variabler. När vi jämför olika
grupper gentemot varandra kommer den skattade effekten istället att säga något om hur
stor IRR-estimatet är för den gruppen i jämförelse med basgruppen. Ett värde på 1,10
innebär då att den studerade gruppen har en IRR som är 1,10 gånger större än IRRskattningen för basfallet, det vill säga att effekten av att tillhöra den gruppen är 0,1
gånger högre jämfört med om individen tillhört basgruppen.
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Resultaten från vår regressionsanalys presenteras i tabell 4.3 och indikerar att
förekomsten av en chef född i antingen Afrika eller Asien har en positiv effekt på antalet
anställda arbetslösa invandrare från dessa regioner. Företag som har minst en chef som
är född i Afrika eller Asien anställer mer än fyra gånger fler arbetslösa invandrare från
dessa regioner jämfört med företag som inte har någon chef som är född i Afrika eller
Asien.
Tabell 4.3. Resultat från regressionsanalys
Variabler

Estimat

Standardavvikelse

Företagsspecifika effekter
Icke-västerländsk chef

5.44***

0.30

Andelen högutbildade

0.62***

0.02

Antal anställda

1.01***

0.00

Företagsålder

0.97***

0.00

Koncerndummy

1.87***

0.05

Rörelsemarginal

1.00

0.00

Exportdummy

1.39***

0.06

Storstad

2.01***

0.05

(A) Jordbruk, skogsbruk och fiske

0.40***

0.09

(B) Utvinning av mineral

0.25**

0.12

(D) Försörjning av el, gas, värme och kyla
(E) Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering

0.38**

0.12

0.99

0.15

(F) Byggverksamhet

0.32***

0.02

(G) Partihandel

0.51***

0.03

(G) Detaljhandel

0.60***

0.03

(H) Transport och magasinering

1.53***

0.09

(I) Hotell- och restaurangverksamhet
(J) Informations- och
kommunikationsverksamhet

3.39***

0.15

0.32***

0.03

(L) Fastighetsverksamhet
(M) Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
(N) Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster

0.56***

0.05

0.31***

0.02

2.87***

0.15

(P) Utbildning

1.70***

0.16

(Q) Vård och omsorg; sociala tjänster

2.91***

0.20

(R) Kultur, nöje och fritid

0.31***

0.04

(S) Annan serviceverksamhet
chi2

1.04
11950.42

0.10

N

780,957

Branschspecifika effekter

Not: Regressionsanalysen utgår från en negativ binominial regression. Vi presenterar här exponenten av
varje estimat, så kallade incidence rate ratios. De företagsspecifika variablerna är laggade ett år för att
undvika simultanitetsproblem. Signifikansnivåer anges enligt *** p<0.01, ** p<0.05, * p <0.1.
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Vi kan observera att företag som en högre andel högutbildade anställer färre arbetslösa
utrikes födda från Afrika och Asien, även efter att vi kontrollerat för företagens
branschtillhörighet. Enligt resultaten minskar det genomsnittliga företaget antalet
anställda arbetslösa icke-västerländska invandrare med 38 (1-0.62) procent när andelen
arbetstagare med minst två års eftergymnasial utbildning ökar med en procentenhet. De
företag som framförallt har lågutbildad arbetskraft anställer därmed fler arbetslösa ickevästerländska invandrare i genomsnitt.
Vidare kan vi notera att företag med många anställda anställer fler arbetslösa ickevästerländska invandrare. Detta är ett förväntat resultat eftersom stora företag i
genomsnitt anställer fler arbetstagare än små företag (Delmar et al., 2003). Det är dock
viktigt att inkludera denna variabel i skattningarna för att få en uppskattad effekt av till
exempel branschtillhörighet och förekomsten av en chef med icke-västerländsk chef
efter det att vi kontrollerat för storleken på företaget. Effekten av företagets ålder är
däremot signifikant negativ, vilket indikerar att yngre företag anställer fler arbetslösa
invandrare från Afrika och Asien än äldre företag.
Företagets lönsamhet verkar inte ha någon statistiskt signifikant effekt på antalet
anställda arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien, medan företag som tillhör en
koncern är 87 procentenheter mer sannolika att anställa en arbetslös icke-västerländsk
invandrare jämfört med de företag som inte tillhör en koncern. Vi kan slutligen också
observera att de företag som exporterar rekryterar signifikant fler arbetslösa invandrare
från Afrika och Asien, jämfört med de företag som inte exporterar i någon större
omfattning.
Resultaten för de branschspecifika effekterna som presenteras i Tabell 4.3 stödjer de
tidigare presenterade deskriptiva resultaten. Enligt resultaten är arbetslösa invandrare
från Afrika och Asien mer benägna att bli anställda av företag verksamma inom
uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, hotell- och
restaurangverksamhet, och vård och omsorg; sociala tjänster. Företag inom hotell- och
restaurangverksamhet anställer exempelvis i genomsnitt 2,4 gånger fler arbetslösa
invandrare från Afrika och Asien, jämfört med företag inom tillverkningsindustrin.
Ett intressant resultat är att detaljhandelsföretag inte är mer benägna att anställa
arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien, jämfört med tillverkningsföretagen.
Enligt resultaten anställer företag inom detaljhandeln tvärtom 0,4 gånger färre
arbetslösa

invandrare

från

Afrika

och

Asien

jämfört

med

företag

inom

tillverkningsindustrin. Företag som är verksamma inom byggverksamhet och
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informations- och kommunikationsverksamhet anställer också signifikant färre
arbetslösa invandrare från dessa regioner jämfört med tillverkningsföretagen.
Vi har också genomfört branschspecifika regressioner för ett urval av branscher.
Resultaten överensstämmer överlag med våra huvudresultat i Tabell 4.3. Det finns dock
några intressanta avvikelser som är värda att kommentera. För det första verkar den
betingade korrelationen mellan antalet anställda arbetslösa invandrare från Afrika och
Asien och att ha minst en chef som är född i Afrika eller Asien variera relativt mycket
mellan branscherna som studeras. Effekten av chefens ursprung har störst positiv effekt
på antalet anställda arbetslösa invandrare från Afrika och Asien för de företag som är
verksamma inom detaljhandeln (619%), byggverksamhet (523%) och transportsektorn
(513%). Med andra ord, givet att det finns en chef med ursprung i Afrika eller Asien på
företaget, är sannolikheten hög, relativt företag utan en invandrad chef, att hitta
utomeuropeiska, och tidigare arbetslösa, arbetstagare på samma arbetsplats.1

4.4 Sammanfattning och diskussion
Vi har i detta avsnitt undersökt vilka företag som tenderar att anställa arbetslösa ickevästerländska invandrare. Denna fråga är av stort policyintresse eftersom relativt många
icke-västerländska invandrare är arbetslösa och har problem med att etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden. Vi vet från tidigare forskning att långvarigt utanförskap från
arbetsmarknaden kan leda till att sannolikheten att få ett jobb minskar ännu mer. Detta
innebär att arbetslösheten bland de icke-västerländska invandrarna riskerar att bli kvar
på en hög nivå, vilket kan få allvarliga samhällsekonomiska och sociala följder. Trots
frågans betydelse är det få studier tidigare studier som har analyserat vilka företag som
erbjuder sysselsättning för de utrikes födda som är arbetslösa.
De resultat som vi har presenterat i detta avsnitt visar att företag som är verksamma
inom den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn anställer fler arbetslösa invandrare från
Afrika och Asien jämfört med företag som är verksamma inom branscher med högre
andel högutbildade, det vill säga, den kunskapsintensiva tjänstesektorn eller den mer
kapitalintensiva basindustrin. En bransch som visar sig vara av speciell betydelse är
besöksnäringen. Nästan 27 procent av alla som anställs från arbetslöshet inom
besöksnäringen under perioden 2011–2015 var ursprungligen från Afrika eller Asien.
Detta kan jämföras med byggnadsbranschen där motsvarande andel endast är 5 procent.
Andra branscher som verkar vara betydelsefulla som instegsbranscher för icke-

1

Resultaten presenteras inte i rapporten, men kan vid förfrågan fås av rapportförfattarna.
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västerländska invandrare är uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra
stödtjänster, vård och omsorg; sociala tjänster, utbildningsverksamhet, samt transport.
De observerade skillnaderna mellan branscher kan förklaras av att arbetslösa ickevästerländska invandrare är mer benägna att erbjudas arbeten i de branscher som
erbjuder mer lågkvalificerade arbeten, även efter det att vi kontrollerat för andelen
högutbildade i företaget. Noterbart är dock att även företag inom detaljhandeln, som
generellt sett inte kräver att de anställda har någon högre utbildning, anställer relativt få
arbetslösa icke-västerländska invandrare. Detta innebär att skillnader i humankapital
mellan inrikes och utrikes födda troligtvis inte är den enda förklaringen till varför vissa
branscher är mer benägna att anställa arbetslösa icke-västerländska invandrare.
Vad kan då förklara att exempelvis företag inom besöksnäringen är mer benägna att
anställa arbetslösa icke-västerländska invandrare jämfört med företagen inom
detaljhandeln? En möjlig förklaring är att företag inom detaljhandeln ställer större krav
på kunskaper i det svenska språket, vilket är en skillnad som är svår att kontrollera för
på ett adekvat sätt i den empiriska analysen. En annan möjlig förklaring är att fler ickevästerländska invandrare anställs i de branscher där fler utrikes födda är verksamma,
det vill säga att de branschspecifika skillnaderna kan förklaras av nätverkseffekter eller
att arbetsgivarna föredrar att anställa individer som liknar dem själva. Vidare kan de
relativt höga ersättningarna för obekväm arbetstid inom detaljhandeln leda till att unga
inrikes födda i högre utsträckning konkurrerar med de utrikes födda om dessa
anställningar (Daunfeldt och Seerar Westerberg, 2018), vilket gör det svårare för den
senare gruppen att få ett första jobb inom detaljhandeln jämfört med hotell – och
restaurangbranschen.
Det ovanstående resonemanget stöds av att förekomsten av chefer med ickevästerländskt ursprung har en relativt stor effekt på sannolikheten att ett företag ska
anställa arbetslösa invandrare från Afrika och Asien. Vi kan också observera att denna
effekt varierar relativt mycket mellan olika branscher och att den är speciellt betydande
inom detaljhandeln. Resultaten implicerar att detaljhandeln generellt sett inte verkar
vara en av de viktigare instegsbranscherna för de utrikes födda som har problem med att
etablera sig på arbetsmarknaden, men att den positiva effekten av att ha en ickevästerländsk chef på antalet anställda arbetslösa invandrare från Afrika och Asien är
starkare inom detaljhandeln än i andra branscher.
Det är viktigt att inte övertolka resultaten i detta avsnitt. De skattade branschspecifika
effekterna visar exempelvis hur många gånger fler (alternativt färre) arbetslösa utrikes
födda från Afrika och Asien som genomsnittsföretaget i branschen anställer jämfört med
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genomsnittsföretaget i tillverkningsindustrin. Effekten är skattad under de rådande
institutionella villkoren på arbetsmarknaden och kan inte användas för att bedöma
effekterna av en ny näringspolitisk insats. Vidare är detta en explorativ studie som syftar
till att ge en första inblick avseende vilka företag som tenderar att bryta utanförskapet
hos de utrikes födda från Afrika och Asien som är arbetslösa och har uppenbara problem
att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi gör inte några anspråk på att resultaten ska ges
en kausal tolkning, utan de ska snarare ses som betingade korrelationer. Risken finns
exempelvis att utelämnande variabler som är korrelerade med antalet anställda
arbetslösa icke-västerländska invandrare och våra oberoende variabler är de som
förklarar skillnader i företagens rekryteringsbeslut.
Vi menar att det därför behövs fler studier som undersöker vad det är som kan förklara
variationen bland företagen när det gäller anställningen av arbetslösa utrikes födda.

29

5. I VILKA FÖRETAG FÅR TIDIGARE ARBETSLÖSA
UTRIKES FÖDDA BEHÅLLA SIN ANSTÄLLNING?
5.1 Bakgrund
I forskningslitteraturen har mycket fokus riktats mot de långtidsarbetslösa (se till
exempel Krueger och Mueller, 2011; Kroft m fl, 2013). Detta beror troligen på att det
finns en omfattande litteratur som har visat att långa arbetslöshetsperioder är förenliga
med höga samhälleliga och sociala kostnader (Arulampulam m fl, 2001; Shields och
Price, 2005).
Politiska beslutsfattare tenderar i enlighet med detta att rikta sina åtgärder mot de
individer som har störst problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. Svenska
regeringar

har

historiskt

fokuserat

många

insatser

mot

att

minska

långtidsarbetslösheten. I budgetpropositionen 2016 (Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 14,
s. 20) påtalas det exempelvis att ”de arbetsmarknadspolitiska insatserna ska
huvudsakligen riktas till dem med störst behov, dvs. de långtidsarbetslösa”. Under de
senaste åren har Regeringen också genomfört ett antal åtgärder för att förbättra
situationen för de arbetslösa som står allra längst från att varaktigt etablera sig på
arbetsmarknaden, t ex 90-dagars jobbgaranti för unga, utbildningsinsatser för de
ungdomar som inte har fullföljt en gymnasieutbildning och extratjänster inom
välfärdssektorn för långtidsarbetslösa.
Under senare tid har alltmer fokus riktats gentemot svårigheterna för utrikes födda att
etablera sig på arbetsmarknaden. Generellt sett föreslås åtgärder som är riktade mot de
som har problem att överhuvudtaget erbjudas ett arbete, till exempel nyanlända som har
haft uppehållstillstånd i mindre än tre år. Detta sker fastän det tar betydligt längre tid
för majoriteten av de nyanlända att få sin första sysselsättning på den svenska
arbetsmarknaden (Åslund m fl. 2017).
En stor del av forskningen om invandrares arbetsmarknadssituation har också fokuserat
på de invandrare som har betydande problem med att etablera sig på arbetsmarknaden
(se till exempel Hammarstedt, 2001; Edin m fl, 2003; Åslund m fl, 2017). Få studier eller
politiska insatser har däremot riktats mot de utrikes födda som står relativt nära
arbetsmarknaden, men som ändå har svårt att få en mer stadigvarande anställning.
Detta är något förvånande eftersom insatser som riktas mot de som står nära
arbetsmarknaden troligen är mer effektiva, det vill säga en satsad krona för denna grupp
leder sannolikt till fler bestående arbeten jämfört med en satsad krona på exempelvis de
utrikes födda som är långtidsarbetslösa. En ökad fokusering mot de utrikes födda som
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har större möjligheter att på kort sikt etablera sig på arbetsmarknaden har också fördelen
att de som har större problem med att få ett arbete kommer längre fram i ’kön’, och
därmed närmare möjligheten att erbjudas ett arbete.
Resonemanget ovan implicerar att vi behöver veta mer om vad som kännetecknar de
arbetstagare som erbjuds arbeten, men sedan återigen blir arbetslösa. Vi vet sedan
tidigare att utrikes födda generellt sett har större problem med att erbjudas en
anställning än inrikes födda (Carlsson och Rooth, 2007; Åslund och Nordström-Skans,
2012), men frågan är vad som händer efter att de blivit sysselsatta? För att besvara denna
fråga utvidgar vi analysen till att även studera vad som händer med de arbetslösa utrikes
födda efter att de erbjudits en anställning. Vi är framförallt intresserade av att studera
om de utrikes födda som rekryteras från arbetslöshet är mer sannolika att återigen
hamna i arbetslöshet jämfört med motsvarande grupp av individer som är född i Sverige.
Ett speciellt fokus riktas mot vad som kännetecknar de företag och branscher där
skillnaden i arbetslöshetsrisk mellan inrikes och utrikes födda minskar.

5.2 Data och urvalsprocess
I syfte att närmare studera vad som kännetecknar de individer som står nära
arbetsmarknaden, men ändå har problem med att hitta en mer stadigvarande
anställning, analyserar vi arbetslöshetsrisken för de individer som har rekryterats från
arbetslöshet. Arbetslöshetsrisken mäter vi genom att skapa en variabel som tar värdet
ett om individen är registrerad som arbetslös, men värdet noll om individen fortfarande
är klassificerad som sysselsatt året efter att de fått en anställning. Vi analyserar också
arbetslöshetsrisken genom att studera antalet registrerade arbetslöshetsdagar för
individen året efter att de är registrerats som sysselsatt.
Vårt angreppssätt innebär att vi kan studera vad det är som kännetecknar de arbetslösa
individer som erbjuds arbeten, men som har svårt att få en mer stadigvarande etablering
på arbetsmarknaden. Vi använder data från Statistiska Centralbyrån för perioden 2007–
2015, vilket innebär att arbetsmarknadsutfallet år 2009 för de arbetstagare som var
arbetslösa år 2007 men registrerades som sysselsatta år 2008 är den första gruppen som
vi studerar. Vi tillåter individer att finnas med i vårt urval vid fler än ett tillfälle under
den studerade tidsperioden.
Vi inkluderar ett flertal variabler för att studera vad som kännetecknar de individer som
har problem att behålla en sysselsättning, samt om det finns företags – och
branschspecifika faktorer som påverkar individens risk att återigen hamna i
arbetslöshet. Vi är framförallt intresserade att av studera arbetslöshetsrisken för de
utrikes födda som nyligen blivit anställda från arbetslöshet, samt om det finns företags
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– och branschspecifika skillnader som kan förklara skillnader i arbetslöshetsrisk för
inrikes och utrikes födda.
Utbildningsnivå är en viktig variabel som kan förklara varför vissa individer har svårare
att etablera sig på arbetsmarknaden (Chevalier, 2003; Riddell och Song, 2011). Det är
också en viktigt kontrollvariabel när fokus för analysen är arbetsmarknadsutfallet för
gruppen utrikes födda. Genom att inkludera informationen om utbildningsnivå i
analysen får vi nämligen en uppskattning av skillnaden i arbetslöshetsrisk för inrikes och
utrikes födda som nyligen anställts från arbetslöshet efter det att vi kontrollerat för
skillnader i utbildningsnivå bland individerna.2
Informationen om utbildningsnivå hämtas från SCB:s utbildningsregister (se t.ex. SCB
2014) och individens högsta utbildningsnivå mäts med följande sex huvudkategorier:


Högst grundskoleutbildning. Indikatorvariabel som tar värdet ett om högsta
utbildningsnivå är examen från grundskolan, noll annars. Denna kategori
inkluderar även individer som inte erhållit någon grundskoleexamen.



Gymnasieutbildning. Denna indikatorvariabel tar värdet ett om individen högst
har fullgjort gymnasiet och noll annars.



Högskoleutbildning. Denna indikatorvariabel tar värdet ett om individens högsta
utbildningsnivå är mindre än två år vid en högskola eller ett universitet, noll
annars.



Högskoleutbildning. Denna indikatorvariabel tar värdet ett om individens högsta
utbildningsnivå är mer än två år vid en högskola eller ett universitet, noll annars.



Forskarutbildning. Denna indikatorvariabel tar värdet ett om individen har
fullgjort en forskningsutbildning, noll annars.

Vi inkluderar också en indikatorvariabel för kön som tar värdet ett om individen är en
kvinna och noll om individen är en man. Ett flertal studier har tidigare indikerat att
kvinnor och män har olika förutsättningar på arbetsmarknaden (Behrenz m fl, 2007),
t.ex. verkar kvinnor ha mindre professionella nätverk (Bethoui, 2008) och vara mer
2

Notera att det dock kan finnas skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda även efter att vi

kontrollerat för utbildningsnivån eftersom kvalitén på utbildningen kan skilja sig åt mellan olika
länder. Det är också välkänt att det finns betydligt mer mätfel kring utbildningsnivå för utrikes
födda jämfört med inrikes födda (Åslund m fl., 2017), vilket kan leda till att vi observerar
skillnader mellan grupper som beror på utbildning även efter det att vi kontrollerat för individens
högsta avklarade utbildning.
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sannolika att hamna i arbetslöshet jämfört med män (Theodossiou och Zangelidis,
2009). Notera dock att tidigare studier utgår från ett annorlunda urval av individer och
att de inte specifikt har analyserat om arbetslöshetsrisken för nyligen anställda individer
från arbetslöshet påverkas av om individen är man eller kvinna. I vårt urval är det möjligt
att män i genomsnitt har en större arbetslöshetsrisk eftersom de tenderar att vara mer
riskbenägna (se till exempel Jianakoplos och Bernasek, 1998), vilket innebär att de kan
tänkas välja arbeten där sannolikheten att bli arbetslös på relativt kort sikt är relativt
hög.
Vi kontroller också för individens ålder eftersom det kan påverka sannolikheten att
återigen hamna i arbetslöshet. Äldre individer har oftast längre arbetslivserfarenhet och
fler arbetslivsrelevanta kontakter än ungdomar (Hensvik och Nordström-Skans, 2013).
Detta implicerar att det kan vara lättare för äldre att få och behålla ett arbete jämfört
med yngre individer.
Även familjesituationen har i tidigare studier visat sig påverka individens
arbetsmarknadsstatus (Kennerberg, 2007; Angelov och Karimi, 2012). Vi inkluderar
därför en variabel som tar värdet ett om individer är gift/registrerad partner, samt värdet
noll annars. I syfte att studera om familjesituationen påverkar individens
arbetslöshetsrisk inkluderar vi också en variabel som mäter antalet barn som bor i
hushållet.
Individer kan också ha icke-observerbara egenskaper som påverkar deras sannolikhet
att återigen bli arbetslös, till exempel kognitiva och icke-kognitiva färdigheter (Cawley m
fl., 2001). Vi kan inte observera dessa färdigheter, men tidigare studier har visat att låga
kognitiva och sociala förmågor är negativt relaterad med individens möjlighet att få en
anställning. Individens arbetslöshetshistorik bör därmed vara relaterad till åtminstone
en del av dessa icke-observera skillnader i färdigheter (Heckman m fl, 2006). Vi
inkluderar därför en variabel som mäter det totala antalet dagar i arbetslöshet tre år före
det att varje individ övergår från arbetslöshet till anställning. Denna variabel är också
sannolikt korrelerad med kvalitén på individens arbetslivsrelevanta nätverk
(Granovetter, 1973; Green m fl, 1999).
Branschspecifika faktorer, såsom typer av anställningskontrakt (Schmid, 2010) och den
branschspecifika efterfrågan på arbetskraft kan också påverka möjligheten att få behålla
ett jobb efter att ha anställts. Vi delar därför in företagen i olika branscher baserat på
2007 års Standard för svensk NäringslivsIndelning (SNI) som tas fram av SCB (se SCB,
2015). Vi använder denna klassificering för att dels kontrollera för skillnader i
arbetslöshetsrisk för olika branscher, men också för att närmare studera om tidigare
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arbetslösa utrikes födda har större möjligheter jämfört med inrikes födda att behålla ett
arbete i vissa branscher.
Vidare inkluderar vi länsspecifika fixa effekter i vår analys. Detta gör vi eftersom
möjligheterna att få och behålla ett arbete kan variera mellan olika regioner (se till
exempel Arai och Vilhelmsson, 2004; Behrenz m fl., 2007). I detta fall är Stockholm vår
baskategori som resultaten för de olika länen jämförs emot. Vi gör detta val eftersom
matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare tenderar att förbättras i mer
befolkningstäta regioner (Andersson m fl., 2007).
Det är viktigt att i analysen kontrollera både för företagets storlek och ålder eftersom de
flesta nya företag också är små (Haltiwanger m fl, 2013). Det har tidigare hävdats att
snabbväxande företag tenderar att vara unga och små, samt vara är mer benägna att
anställa unga och invandrare (Coad m fl, 2014b). Chen och Rider (2015) menar däremot
att nya företag tenderar att anställa personer som liknar den ursprungliga arbetsstyrkan.
Vi kontroller för företagets storlek genom att använda oss av Eurostats
storleksklassificering för företag, där mikroföretag har 1–9 anställda, småföretag har 10–
49 anställda, medelstora företag har 50–249 anställda, och stora företag har mer än 249
anställda. Företagets ålder uppskattas utifrån första gången som företagets
organisationsnummer finns med i databasen. Informationen om företagets storlek och
ålder används också för att dela in data i ett antal mindre urval och sedan studera om
arbetslöshetsrisken för nyanställda utrikes födda påverkas av vilket företag som har
anställt dem.
Vi väljer slutligen att göra en separat analys för de företag som har respektive inte har en
utrikes född i en chefsposition. Detta gör vi eftersom tidigare studier (se t ex Hensvik m
fl, 2009) har visat att invandrare har en lägre risk att separeras från företag som har en
utrikes född som chef. Denna variabel baseras på information från standard för svensk
yrkesklassificering (SSYK), som är en svensk anpassning av det internationella ISCEDsystemet.

Information

om

yrke

samlas

in

av

SCB

och

kopplas

till

novembersysselsättningen (se till exempel SCB, 2016).
Observera att vissa arbetsplatser inte har en chef enligt SSYK-definitionen. Vi väljer att
behålla dessa arbetsplatser i vårt urval eftersom det kan finnas en systematisk anledning
till att inga chefer är registrerade i företaget enligt SSYK-definitionen. En möjlig lösning
är att använda data om inkomster för att definiera chefen för dem arbetsplatser där
SSYK-data saknas (se Hensvik m fl., 2009). Problemet med detta tillvägagångssätt är
dock att de anställdas redovisade inkomster inte säkert återspeglar vem som har en
chefsposition. I många småföretag är det t ex inte alltid möjligt att ta ut en riktig lön och
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i andra företag kan ägaren/chefen välja att ta ut en högre utdelning eller investera i
företaget istället för att ta ut en relativt hög lön. Detta innebär att en sådan
inkomstdefinition kan vara vilseledande. Vi exkluderar även företag med en eller två
anställda, vilket i det första fallet rör sig om egenföretagare, och i det andra fallet inte
kan uteslutas att individen är delägare i företaget. Slutligen exkluderar vi företag som är
noll år eftersom vi vill studera företag som är aktiva.
Andelen individer som är född i respektive region, samt deskriptiv statistik för de
oberoende variabler, presenteras i Tabell 5.1.
Tabell 5.1. Deskriptiv statistik över andelen från respektive födelseregion, samt för de
oberoende variabler som inkluderas i analysen
Variabler

N

Medel

SD

Min

Max

Sverige

401 505

0.72

-

0

1

Sverige, utländska föräldrar

401 505

0.05

-

0

1

Norden/EU/USA

401 505

0.11

-

0

1

Afrika

401 505

0.03

-

0

1

Sydamerika

401 505

0.02

-

0

1

Asien

401 505

0.08

-

0

1

Födelseregion

401 505
Kvinna

401 505

0.41

0.49

0

1

Ålder

401 505

35

12

18

64

Gift/registrerad partner

401 505

0.27

0.44

0

1

Antal barn

401 505

0.58

0.93

0

12

Arbetslöshetshistorik

401 505

427.9

365.1

0

2192

401 505
Högsta utbildningsnivå

401 505

Grundskoleutbildning

401 505

0.15

-

0

1

Gymnasieutbildning

401 505

0.63

-

0

1

Universitet/högskola < 2 år

401 505

0.05

-

0

1

Universitet/högskola > 2 år

401 505

0.17

-

0

1

Doktorsutbildning

401 505

0.05

-

0

1

401 505

0.06

0.24

0

1

Företagsålder

401 505

14

7.37

1

24

Företagsstorlek (antal anställda)

401 505

622

1114

3

4999

401 505
Arbetsplatsen har en ickevästerländsk chef
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Resultaten visar att majoriteten av alla individer i vårt urval är inrikes födda (72
procent), medan cirka 5 procent är andra generationens invandrare. Andelen som är
födda i ett västerländskt land (Norden, Europa eller Nordamerika) är cirka 11 procent,
medan 3 procent är födda i Afrika, 2 procent i Sydamerika och 8 procent är födda i Asien.
Endast 6 procent av arbetsplatserna har en chef som är född i ett icke-västerländskt land.
Vidare kan vi notera att 41 procent av individerna är kvinnor, 27 procent av individerna
är gifta eller har en registrerad partner, medelåldern är 35 år, det genomsnittliga antalet
barn i hushållet är 0,6 och 22 procent av individerna har fullgjort mer än två år vid en
högskola eller universitet.
Andelen individer som är född i respektive region, samt deskriptiv statistik för de
oberoende variabler, presenteras i Tabell 5.1. Resultaten visar att majoriteten av alla
individer i vårt urval är inrikes födda (72 procent), medan cirka 5 procent är andra
generationens invandrare. Andelen som är födda i ett västerländskt land (Norden,
Europa eller Nordamerika) är cirka 11 procent, medan 3 procent är födda i Afrika, 2
procent i Sydamerika och 8 procent är födda i Asien. Endast 6 procent av arbetsplatserna
har en chef som är född i ett icke-västerländskt land.
Vidare kan vi notera att 41 procent av individerna är kvinnor, 27 procent av individerna
är gifta eller har en registrerad partner, medelåldern är 35 år, det genomsnittliga antalet
barn i hushållet är 0,6 och 22 procent av individerna har fullgjort mer än två år vid en
högskola eller universitet.
Genomsnittliga skillnader i arbetslöshetsrisk och antalet arbetslöshetsdagar beroende
på födelseregion sammanfattas i Figur 5.1 och Figur 5.2. Resultaten visar att fler utrikes
födda i genomsnitt är arbetslösa igen efter att ha registrerats som sysselsatta jämfört
med inrikes födda. Exempelvis är 16,9 procent respektive 16,2 procent av de nyligen
anställda från Afrika samt Asien arbetslösa igen efter att ha registrerats som sysselsatta,
medan motsvarande andel inrikes födda är 12,8 procent. Vidare har individer som är
födda i Afrika och Asien cirka 9 respektive 6 fler arbetslöshetsdagar än inrikes födda året
efter att de anställts från arbetslöshet.
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Figur 5.1. Arbetslösa år t+2 med avseende på födelseregion.

Figur 5.2. Dagar i arbetslöshet år t+2 med avseende på födelseregion.
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5.3 Empiriskt angreppssätt
Den deskriptiva analysen ger en indikation på att utrikes födda verkar ha svårare att
behålla ett arbete jämfört med inrikes födda, men det går inte utifrån denna analys att
fastställa att det även gäller efter att vi kontrollerat för skillnader i t ex
arbetslöshetshistorik, utbildningsnivå, boenderegion etc. Vi genomför därför en
regressionsanalys där sysselsättningsstatus och antalet dagar i arbetslöshet är våra två
beroende variabler. Vi är framförallt intresserade av att undersöka om risken att återigen
hamna i arbetslöshet är högre för utrikes födda även efter att vi kontrollerat för
utbildningsnivå, dagar i arbetslöshet etc. Vidare vill vi studera om skillnader i
arbetslöshetsrisk för utrikes födda och inrikes födda kan förklaras av företagsspecifika
faktorer.
Notera att de beroende variabler som används i analysen inte är kontinuerliga, utan är
en binär variabel som tar värdet noll eller ett samt en diskret variabel som bara kan ta
positiva värden. En linjär regressionsmodell (OLS) är under sådana förutsättningar inte
att rekommendera eftersom den baseras på antagandena att den studerade beroende
variabeln är kontinuerlig, kan ta både positiva och negativa tal, och är normalfördelad
runt sitt väntevärde. I vårt fall kan användandet av OLS leda till att de skattade
standardfelen blir mindre än de sanna standardfelen, vilket leder till att den statistiska
signifikansen i skattningarna överskattas (Gardner m fl., 1995). Användandet av OLS
kan också leda till att de skattade resultaten skiljer från det sanna värdet, även i det fall
när urvalet är stort (Long, 1997).
Vår binära utfallsvariabel tar värdet ett om individen blir arbetslös igen året efter
individen fått en sysselsättning, samt värdet noll om individen fortfarande är
klassificerad som sysselsatt. I syfte att studera vad det är som påverkar detta utfall
estimerar vi en logit modell, vilket är en av de modellansatser som ofta rekommenderas
när den beroende variabeln är binär (Wooldridge, 2010; Long och Freese, 2014). I det
andra fallet, d.v.s. när utfallsvariabeln (arbetslöshetsdagar) är en räknedatavariabel,
använder vi en s k negativ binomial regressionsmodell (NB).
I samtliga resultattabeller presenterar vi logit-skattningarna, som visar skillnader i
risken att återgå i arbetslöshet mellan grupper med olika etnisk bakgrund, parallellt med
negativ binomial-skattningarna, som visar skillnaderna i anknytningsgrad till
arbetsmarknaden i form av antal dagar i arbetslöshet året efter att ha fått ett jobb.
Den första tabellen nedan presenterar resultaten från våra basskattningar, det vill säga
regressionsmodeller som inkluderar hela urvalet av individer som gått från arbetslöshet
till sysselsättning i år t+1 (utfallet mäts i år t+2). Därefter delar vi upp urvalet baserat
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först på branschtillhörighet och sedan på de företagsspecifika variablerna företagsålder
och företagsstorlek. Slutligen delar vi upp urvalet baserat på huruvida arbetsplatsen har
en icke västerländsk chef eller ej. Notera att denna sista uppdelning alltså är gjord på
arbetsställenivå. Detta för att säkerställa att den anställde verkligen interagerar med sin
chef.

5.4 Vad kännetecknar de individer som återigen blir arbetslösa?
Resultaten när vi skattar våra regressionsmodeller för arbetslöshetsrisken och antalet
dagar i arbetslöshet presenteras i Tabell 5.2. Resultaten indikerar att de utrikes födda
som anställs från arbetslöshet har signifikant större problem att behålla sin anställning
jämfört med inrikes födda, oavsett vilken utfallsvariabel vi väljer att studera. Notera
också att dessa skillnader består efter att vi kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå,
arbetslöshetshistorik, branschtillhörighet etc.3
Den första kolumnen i Tabell 5.2 visar hur risken att återgå i arbetslöshet skiljer sig åt
mellan individer med olika etnisk bakgrund. Arbetslöshetsrisken är här rapporterad som
oddskvoter. Ju högre odds, desto större är skillnaden i arbetslöshetsrisk jämfört med
basgruppen, som här är etniska svenskar.4

3 Vi

har även skattat våra modeller på ett urval bestående endast av företag som funnits med under

hela tidsperioden. Detta för att säkerställa att resultaten inte påverkas av att individerna blivit
arbetslös som en följd av att företaget lagts ner. Resultaten från denna känslighetsanalys skiljer
sig inte nämnvärt från de resultat som presenterade i tabell 5.3.
4

Rent matematiskt är inte relativa odds samma sak som relativ risk, men oddsen är ändå ett mått

på skillnaden i vad som i vardagligt tal skulle formuleras som risken att återigen bli arbetslös. För
att underlätta för läsaren tolkar vi här resultaten som skillnader i arbetslöshetsrisk.
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Tabell 5.2. Resultat avseende arbetslöshetsrisk och dagar i arbetslöshet år t+2 för
arbetslösa individer som fått en anställning i t+1. Standardfelen är klustrade på
individnivå.
Logit-skattningar
Utfall: arbetslöshet i t+2 (0-1)

Negativa binomial skattningar
Utfall: dagar i arbetslöshet i t+2

1.212***
(8.498)
1.195***
(11.14)
1.549***
(14.96)
1.324***
(7.356)
1.417***
(19.38)

1.160***
(8.656)
1.121***
(9.219)
1.460***
(16.60)
1.231***
(7.143)
1.322***
(19.62)

0.884***
(-11.25)
1.008**
(2.553)
1.000
(1.227)
0.832***
(-14.48)
0.976***
(-4.110)
1.001***
(58.69)

0.929***
(-8.990)
0.991***
(-4.225)
1.000***
(8.018)
0.851***
(-16.32)
0.976***
(-5.441)
1.001***
(66.80)

0.835***
(-13.66)
0.736***
(-12.17)
0.658***
(-23.19)
0.571***
(-6.589)

0.856***
(-15.94)
0.803***
(-11.45)
0.727***
(-23.49)
0.686***
(-5.558)

0.999***
(-8.342)
0.990***
(-14.51)
0.951**
(-2.276)

1.000***
(-9.702)
0.993***
(-12.80)
0.949***
(-3.070)

Konstant

0.194***
(-28.04)

57.54***
(94.80)

N

386,848

386,848

Sverige, utländska föräldrar
Norden/Europa/USA
Afrika
Sydamerika
Asien
Kvinna (0-1)
Ålder
Ålder i kvadrat
Gift/registrerad partner (0-1)
Antal barn
Arbetslöshetshistorik
Gymnasieutbildning
Universitet/högskola < 2 år
Universitet/högskola > 2 år
Forskarutbildning
Företagsstorlek
Företagsålder
Utländsk chef (0-1)

Robusta z-värden inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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I Tabell 5.2 ser vi att individer födda i Afrika 61% högre risk att återigen hamna i
arbetslöshet jämfört med inrikes födda, medan individer som är födda i Asien har 51%
högre risk att bli arbetslösa året efter att de fått en anställning. Effekten av att vara född
utomlands består också om vi istället studerar skillnader i antalet dagar i arbetslöshet
mellan etniska svenskar och invandrare. Individer som är födda i Afrika och Asien har
då 60% respektive 41% fler arbetslöshetsdagar jämfört med inrikes födda året efter att
de fått en anställning.
Vi kan från Tabell 5.2 också observera att de individer som är födda i Sydamerika 38%
högre risk att återigen hamna i arbetslöshet jämfört med inrikes födda, samt 27% fler
arbetslöshetsdagar året efter att de registrerats som sysselsatta istället för arbetslösa.
Slutligen kan vi observera att andra generationens invandrare, samt invandrare från
västerländska och nordiska länder, har signifikant högre arbetslöshetsrisk och fler dagar
i arbetslöshet jämfört med de individer som är födda i Sverige av minst en förälder som
också är född i Sverige. Effekten är dock mindre för dessa grupper av individer jämfört
med effekten för icke-västerländska invandrare.
I syfte att utvärdera den ekonomiska signifikansen av dessa resultat plottar vi de
marginella effekterna i Figur 5.3 (arbetslöshetsrisk) samt Figur 5.4 (arbetslöshetsdagar).
Vi kan från Figur 5.3 utläsa att risken att återigen hamna i arbetslöshet är signifikant
högre för icke-västerländska invandrare jämfört med inrikes födda. De individer som är
födda i Afrika har exempelvis ca 5 procentenheters ökad risk av att återigen hamna i
arbetslöshet, medan individer som är födda i Asien har 4 procentenheters ökad risk i
jämförelse med någon som är född i Sverige.
Liknande resultat erhålls när vi studerar antalet dagar i arbetslöshet efter att en tidigare
arbetslös individ har registrerats som sysselsatt. Enligt Figur 5.4 har en individ som är
född i Afrika 17 fler arbetslöshetsdagar jämfört med en inrikes född och de som är födda
i Asien har i genomsnitt 11 fler arbetslöshetsdagar året efter att de registrerats som
sysselsatta istället för arbetslösa.
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Figur 5.3. Marginaleffekt av födelseregion på arbetslöshetsrisken året efter att en
tidigare arbetslös individ registrerats som sysselsatt, punktestimat och 95%
konfidensintervall.

Figur 5.4. Marginaleffekt av födelseregion på dagar i arbetslöshet året efter att en
tidigare arbetslös individ registrerats som sysselsatt, punktestimat och 95%
konfidensintervall.
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En annan möjlig förklaring till varför vissa individer har svårare att behålla en
anställning är utbildningsnivån. Resultaten som presenterades i Tabell 5.2 indikerar att
individer med en högre utbildning har signifikant bättre möjligheter att behålla en
anställning jämfört med de individer som har en lägre utbildningsnivå. Individer som
har minst två års högskolestudier har exempelvis 34% lägre risk att bli arbetslösa igen
efter att ha registrerats som sysselsatta jämfört med de individer som inte fullgjort den
nioåriga grundskolan. När vi analyserar effekten på dagar i arbetslöshet kan vi notera att
de som har en högre utbildning i genomsnitt också har 30% fler arbetslöshetsdagar
jämfört med de individer som inte har en grundskoleexamen.
Kvinnor i urvalsgruppen är 12% mindre sannolika att åter bli arbetslösa jämfört med
män, samt har 7% färre arbetslöshetsdagar året efter att de blivit anställda. En förklaring
till detta kan vara att män, även efter att vi kontrollerat för branschspecifika effekter, i
högre utsträckning väljer anställningar som är förknippade med en högre risk att
återigen hamna i arbetslöshet. Effekten av ålder är negativ och statistiskt signifikant,
vilket tyder på att äldre individer har en lägre risk att återinträda i arbetslöshet. Detta
stödjer tidigare studier som har visat att unga individer generellt har en högre
arbetslöshetsrisk jämfört med äldre individer (Hensvik & Nordström-Skans, 2013).
Notera dock att den skattade effekten av ålder på risken att återinträda i arbetslöshet är
relativt marginell.
Slutligen kan vi notera att de individer som är gifta eller sammanboende har en lägre
arbetslöshetsrisk och färre arbetslöshetsdagar än de som är singlar. Vidare kan vi
observera att de individer som bor i ett hushåll med många barn också har färre
arbetslöshetsdagar och lägre risk att återigen hamna i arbetslöshet. I enlighet med våra
förväntningar har antalet dagar i arbetslöshet före det att individen får en anställning en
positiv och signifikant effekt på arbetslöshetsrisken och antalet dagar i arbetslöshet året
efter det att individen registrerats som sysselsatt.

5.5 Kan företagsspecifika faktorer förklara utrikes föddas risk att
återinträda i arbetslöshet?
I det föregående delavsnittet kunde vi konstatera att effekten av att vara född i ett ickevästerländskt land ökade risken att hamna i arbetslöshet efter det att individen fått ett
arbete, även efter det att vi kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå,
arbetslöshetshistorik etc. Frågan är om denna effekt skiljer sig åt med avseende på vilket
företag som väljer att anställa en utrikes född från arbetslöshet?
I syfte att undersöka ovanstående fråga har vi också genomfört separata skattningar
utifrån:
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(i)

Företagets branschtillhörighet

(ii) Företagets storlek
(iii) Företagets ålder
(iv) Förekomsten av en chef på arbetsplatsen som är född i ett icke-västerländskt land
5.5.1 Branschti llhö righet
I syfte att undersöka om den relativa risken att en utrikes född återinträder i arbetslöshet
beror på företagets branschtillhörighet gör vi separata skattningar för tio olika
branscher. Alla branscher som har mindre än 5 000 arbetstagare har exkluderats från
denna analys för att säkerställa att våra resultat inte drivs av urvalets storlek.
Resultaten från de branschspecifika logitskattningarna presenteras i Tabell 5.3 och visar
att det finns betydande branschspecifika skillnader avseende de utrikes föddas risk att
hamna i arbetslöshet, jämfört med inrikes födda. I hela nio av de tio studerade
branscherna kan vi konstatera att utrikes födda är mer benägna än inrikes födda att bli
arbetslösa året efter att de registrerats som sysselsatta. I besöksnäringen, d.v.s. i hotelloch restaurangbranschen, observerar vi små skillnader i arbetslöshetsrisk. Detta är
speciellt intressant med tanke på att vi tidigare i rapporten (se avsnitt 4) visat att företag
i besöksnäringen är mer sannolika än företag i flertalet andra branscher att anställa
utrikes födda från arbetslöshet. Besöksnäringens företag anställer därmed arbetslösa
utrikes födda i högre utsträckning, och risken att återgå i arbetslöshet är också relativt
sett betydligt mindre bland invandrare som arbetar i dessa företag.
I byggnadsbranschen kan vi notera att utrikes födda har en betydligt större risk att
återigen hamna i arbetslöshet efter att de registrerats som sysselsatta. Nyligen anställda
individer födda i Afrika har exempelvis 91 procents högre risk att hamna i arbetslöshet
igen jämfört med de nyligen anställda födda i Sverige.

44

Tabell 5.3a. Branschspecifika logit-skattningar, standardfelen klustrade på individnivå.
Utfall: arbetslöshet
(0-1) t+2
Sverige, utländska
föräldrar

Tillverkning

Bygg

Hälso –
Hotell- och
Administration
och
Partihandel Detaljhandel restaurang Transport och support
Utbildning sjukvård

1.312***

1.258***

1.250***

1.263***

1.246**

1.191**

1.160***

1.242**

1.222*

(2.987)
1.354***
(5.630)
1.909***
(4.325)
1.858***
(5.280)
1.502***
(4.606)
0.172***
(-9.817)
32,748

(2.659)
1.196***
(2.803)
1.787***
(3.777)
1.447**
(1.976)
1.437***
(4.989)
0.269***
(-6.066)
27,977

(3.239)
1.174**
(2.562)
1.855***
(4.515)
1.032
(0.178)
1.441***
(5.637)
0.0855***
(-12.61)
37,699

(2.491)
1.111*
(1.702)
1.223**
(1.979)
1.238
(1.148)
1.191***
(2.623)
0.106***
(-10.17)
29,542

(2.069)
1.242***
(3.908)
1.612***
(6.115)
1.222*
(1.801)
1.450***
(7.340)
0.0801***
(-12.14)
28,444

(2.718)
1.132***
(3.103)
1.621***
(7.955)
1.300***
(3.340)
1.365***
(7.021)
0.229***
(-9.758)
49,565

(2.186)
1.000
(-0.0062)
1.403***
(3.143)
1.195
(1.245)
1.367***
(4.384)
0.0894***
(-9.576)
23,707

(1.730)
1.023
(0.294)
1.416***
(3.525)
1.328*
(1.789)
1.339***
(3.458)
0.168***
(-6.210)
20,696

(4.811)
Norden/Europa/USA 1.296***
(7.072)
Afrika
1.392***
(3.350)
Sydamerika
1.337**
(2.543)
Asien
1.532***
(9.186)
Konstant
0.578***
(-3.915)
N
62,886
Robusta z-värden inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabell 5.3b. Branschspecifika negativ binomial-skattningar, standardfelen klustrade på individnivå.
Utfall: dagar i
arbetslöshet t+2

Tillverkning

Sverige, utländska
föräldrar

1.231***
(4.690)
Norden/Europa/USA 1.190***
(5.818)
Afrika
1.402***
(4.326)
Sydamerika
1.216**
(2.081)
Asien
1.355***
(7.987)
Konstant
186.8***
(49.41)
N
62,886
Robusta z-värden inom parentes

Bygg

Hälso –
Hotell- och
Administration
och
Partihandel Detaljhandel restaurang Transport och support
Utbildning sjukvård

1.147***
(2.618)
1.296***
(6.993)
1.927***
(6.944)
1.654***
(6.024)
1.392***
(5.127)
60.16***
(34.89)
32,748

1.210***
(2.837)
1.121**
(2.181)
1.810***
(4.963)
1.611***
(3.329)
1.468***
(6.435)
67.45***
(25.37)
27,977

1.291***
(4.537)
1.156***
(2.957)
1.800***
(5.593)
1.003
(0.0223)
1.351***
(5.692)
23.70***
(20.55)
37,699

1.121
(1.568)
1.058
(1.085)
1.362***
(3.619)
1.093
(0.608)
1.131**
(2.246)
29.44***
(19.29)
29,542

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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1.293***
(4.274)
1.154***
(3.376)
1.517***
(6.897)
1.248***
(2.810)
1.384***
(8.455)
23.30***
(20.04)
28,444

1.118***
(2.834)
1.086***
(2.764)
1.449***
(8.078)
1.220***
(3.408)
1.284***
(7.416)
75.47***
(39.50)
49,565

1.232***
(3.100)
1.052
(1.044)
1.283***
(3.175)
1.134
(1.325)
1.391***
(6.542)
26.08***
(18.61)
23,707

1.095
(0.927)
0.995
(-0.0801)
1.207**
(2.266)
1.050
(0.387)
1.197**
(2.545)
38.67***
(15.77)
20,696

5.5.2 Företagets storlek
Storleken på företaget kan också påverka de utrikes föddas möjligheter att få behålla en
anställning. Det är t ex välkänt att överlevnadssannolikheten är betydligt lägre bland små
företag (Nightingale och Coad, 2014), vilket innebär att risken att förlora en anställning
tenderar att vara högre i små företag jämfört med stora företag. Detta bekräftas av
resultaten i Tabell 5.2. Frågan är dock om risken är större för utrikes födda jämfört med
inrikes födda när de anställs av ett mindre företag?
Det finns skäl att förvänta sig att den relativa risken att återigen hamna i arbetslöshet för
utrikes födda kan bero på storleken på det företag där de får en anställning. Större
företag har t ex ofta mer formaliserade processer för anställningar och uppsägningar av
arbetstagare, vilket minskar risken att arbetsgivare diskriminerar utrikes födda (Schmidt
och Hunter, 1998). Vi delar därför in vårt urval i fyra grupper baserat på storleken hos
företaget

som

anställer

individen.

Uppdelningen

baseras

på

Eurostats

storleksklassificering och innebär specifikt att vi genomför separata skattningar för
mikroföretag (3-9 anställda), små företag (10-49 anställda), mellanstora företag (50-249
anställda), samt stora företag (>249 anställda).
Tabell 5.4 visar logit- och negativ binomial skattningar för dessa fyra storleksgrupper.
De fyra första kolumnerna visar skillnader i arbetslöshetsrisk (logit-skattningar), medan
de fyra sista kolumnerna visar skillnader i antal arbetslöshetsdagar året efter att
individen fått ett jobb (negativ binomial-skattningar).
Resultaten från logit-skattningarna som presenteras i Tabell 5.4 indikerar att skillnaden
i arbetslöshetsrisk för utrikes födda och inrikes födda är som störst i de minsta företagen.
Risken att återigen hamna i arbetslöshet är exempelvis 100 procent högre för individer
födda i Afrika som får ett arbete i ett mikroföretag jämfört med en nyligen anställd
individ som är klassificerad som inrikes född. Motsvarande risk är betydligt mindre (50
procent) om den som är född i Afrika istället får en anställning i ett stort företag. Denna
skillnad är statistiskt säkerställd. Liknande resultat fås när vi istället studerar antalet
arbetslöshetsdagar året efter det att den tidigare arbetslösa individen registreras som
sysselsatt.
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Tabell 5.4. Skattningar uppdelade på företagsstorlek,resultat från logit- samt negative binomial-modellen. Standardfel klustrade på
individnivå.

Födelseregion
Sverige, utländska
föräldrar

Logit-skattningar
Utfall: arbetslöshet i t+2 (0-1)

Negativa binomial skattningar
Utfall: dagar i arbetslöshet i t+2

Företagsstorlek

Företagsstorlek

Medelstora
Mikroföretag Små företag företag

Stora
företag

Små
Mikroföretag företag

Medelstora
företag

Stora
företag

1.127**

(2.207)
Norden/Europa/USA 1.300***
(7.445)
Afrika
2.000***
(8.781)
Sydamerika
1.597***
(5.336)
Asien
1.502***
(10.43)
67,653
N

1.280***

1.175***

1.234***

1.158***

1.220***

1.127***

1.133***

(5.816)
1.310***
(9.225)
1.832***
(10.60)
1.449***
(5.596)
1.494***
(11.78)
109,160

(3.195)
1.131***
(3.474)
1.411***
(5.292)
1.238**
(2.444)
1.300***
(6.295)
78,842

(5.325)
1.067**
(2.172)
1.495***
(8.489)
1.152*
(1.945)
1.333***
(8.692)
131,193

(3.704)
1.211***
(7.309)
1.787***
(10.25)
1.451***
(5.943)
1.387***
(10.87)
67,653

(6.341)
1.189***
(7.730)
1.624***
(11.18)
1.305***
(5.441)
1.399***
(12.69)
109,160

(3.137)
1.089***
(3.038)
1.403***
(6.811)
1.214***
(2.892)
1.219***
(6.040)
78,842

(4.080)
1.025
(1.057)
1.427***
(9.201)
1.066
(1.131)
1.253***
(8.579)
131,193

Robusta z-värden inom parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5.5.3 Företagets ålder
Haltiwanger m fl (2013) har tidigare argumenterat för att de som analyserar effekter av
företagets storlek också bör studera företagets ålder. Skälet till detta är att dessa två mått
är nära relaterade eftersom de flesta små företag också är unga. Detta innebär att
skattade effekter av företagets storlek egentligen kan vara relaterade till företagets ålder,
och vice versa. Vi delar därför in företagen i vårt urval i fyra olika ålderskategorier (1-3
år; 4-6 år; 7-12 år; >12 år) för att studera om effekterna av företagets ålder skiljer sig åt i
jämförelse med de skattade effekterna av företagets storlek. De första fyra kolumnerna i
Tabell 5.5 visar resultaten från logit-skattningarna, det vill säga skillnaderna i risken att
återgå i arbetslöshet. De fyra sista kolumnerna visar skillnaden i antal dagar i
arbetslöshet mellan olika grupper i företag med olika åldersklasser.
Resultaten från logit-skattningarna

i

Tabell 5.5

indikerar

att

skillnaden

i

arbetslöshetsrisk mellan inrikes födda och de som är födda i ett icke-västerländskt land
är som störst bland nystartade företag och att denna skillnad minskar med företagets
ålder. En tidigare arbetslös individ som är född i Asien har 54 procent högre risk jämfört
med en inrikes född att bli arbetslös igen om hen anställs i ett nystartat företag, medan
den risken är 36 procent företaget är över 12 år. Denna skillnad är statistiskt säkerställd.
Även för individer från Afrika är risken att återgår i arbetslöshet jämfört med en inrikes
född mindre i större företag. Denna skillnad är dock inte statistiskt säkerställd.
Vidare har de som är födda i ett icke-västerländskt land fler arbetslöshetsdagar året efter
att de registrerats som sysselsatta jämfört med inrikes födda om de anställs av ett yngre
företag (de sista fyra kolumnerna i Tabell 5.5).
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte bara är företagets storlek som är
relaterad till möjligheterna för utrikes födda att få behålla ett arbete jämfört med inrikes
födda. Åldern på företaget verkar också påverka detta, vilket sammantaget innebär att
utrikes födda har större problem att behålla ett arbete jämfört med inrikes födda om de
anställs av ett ungt och litet företag. Dessa företag är också de som har störst sannolikhet
att läggas ned, vilket delvis kan förklara den höga arbetslöshetsrisken för utrikes födda
som får ett jobb där.
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Tabell 5.5. Skattningar uppdelade på företagsålder,resultat från logit- samt negative binomial-modellen.
Standardfel klustrade på individnivå.
Logit-skattningar
Utfall: arbetslöshet i t+2 (0-1)

Negativa binomial skattningar
Utfall: dagar i arbetslöshet i t+2

Företagsålder

Företagsålder

Födelseregion

1-3 år

4-6 år

7-12 år

>12 år

1-3 år

4-6 år

7-12 år

>12 år

Sverige, utländska
föräldrar

1.261***

1.081

1.187***

1.247***

1.221***

1.109**

1.133***

1.175***

(3.930)
Norden/Europa/USA 1.367***
(7.649)
Afrika
1.710***
(7.143)
Sydamerika
1.655***
(6.056)
Asien
1.541***
(9.751)

(1.138)
1.241***
(4.651)
1.797***
(6.777)
1.426***
(3.283)
1.509***
(8.064)

(3.440)
1.114***
(2.927)
1.385***
(4.839)
1.159*
(1.673)
1.380***
(8.087)

(7.054)
1.170***
(7.191)
1.548***
(10.99)
1.242***
(3.845)
1.366***
(12.18)

(4.628)
1.229***
(6.678)
1.569***
(7.866)
1.326***
(4.379)
1.474***
(11.23)

(2.030)
1.191***
(4.988)
1.632***
(7.560)
1.341***
(3.729)
1.403***
(8.560)

(3.414)
1.094***
(3.153)
1.418***
(6.867)
1.187***
(2.689)
1.299***
(8.411)

(6.730)
1.090***
(5.079)
1.435***
(11.45)
1.192***
(4.073)
1.272***
(11.78)

N
48,646
Robusta z-värden inom parentes

39,548

72,660

225,994

48,646

39,548

72,660

225,994

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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5.5.4 Andelen icke-västerländska chefer
Utrikes födda chefer kan tänkas vara mer benägna än chefer som är födda i Sverige att
behålla utrikes födda arbetstagare som har motsvarande kvalifikationer som de inrikes
födda arbetstagarna (Bygren, 2004; Hensvik m fl., 2009). En faktor inom företaget som
därmed kan vara relaterad till möjligheterna för utrikes födda att behålla ett arbete är
förekomsten av chefer som också är utrikes födda. I syfte att studera detta delar vi in vårt
urval i arbetsplatser där det förekommer en chef med icke-västerländskt ursprung, samt
i arbetsplatser som inte har någon icke-västerländsk chef. Anledningen att vi här väljer
att dela upp urvalet på arbetsplatsnivå, är för att säkerställa att den anställde verkligen
interagerar med chefen .
Vi fokuserar här på de utrikes födda från icke-västerländska regioner eftersom de
tenderar att ha störst problem med att integrera sig på den svenska arbetsmarknaden.
De nyligen anställda utrikes födda som kodas som chefer exkluderas från denna analys.
Resultaten som presenteras i de första två kolumnerna av Tabell 5.6 visar att de ickevästerländska invandrarna som blir rekryterade av ett företag med minst en chef som är
född i en icke-västerländsk region är mer benägna i jämförelse med inrikes födda att få
behålla sin anställning. Tidigare arbetslösa som är födda i Afrika har exempelvis 60
procents högre risk än inrikes födda att bli arbetslösa igen om de anställs av ett företag
med bara inrikes födda chefer, medan skillnaden reduceras till 27 procent om de anställs
av ett företag som har minst en chef på arbetsplatsen med ett icke-västerländskt
ursprung. Liknande resultat fås även för de nyligen anställda arbetstagarna som är födda
i Sydamerika, som har 40 procent högre risk än inrikes födda att återgå i arbetslöshet
om de anställs av ett företag där bara inrikes födda är chefer på arbetsplatsen, medan
ingen skillnad mellan grupperna observeras om de istället anställs av ett företag som har
minst en icke-västerländsk chef på arbetsplatsen.
Liknande resultat fås också angående antalet dagar i arbetslöshet (de sista två
kolumnerna i Tabell 5.7) året efter individen fått en anställning är vår utfallsvariabel.
Dessa resultat kan tolkas som chefens bakgrund också påverkar individens
anknytningsgrad till arbetsmarknaden.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den relativa risken att återigen hamna i
arbetslöshet är högre för de icke-västerländska invandrare som anställs av ett företag
som enbart har inrikes födda chefer på arbetsplatsen. Detta indikerar att den
demografiska strukturen på arbetsplatsen påverkar skillnaden i arbetslöshetsrisk för
nyligen anställda utrikes födda och inrikes födda, vilket stödjer de hypoteser som bl a
diskuteras av Bygren (2004) och Hensvik m fl (2009). Vi tolkar resultaten som att chefer

föredrar arbetstagare med liknande ursprung även när det handlar om vilka anställda
som ska få behålla jobbet efter att de anställts.
Tabell 5.6. Skattningar uppdelade på om arbetsplatsen har en icke västerländsk chef
eller ej, resultat från logit- samt negative binomial-modellen. Standardfel klustrade på
individnivå.

Logit-skattningar
Utfall: arbetslöshet i t+2
(0-1)

Negativa binomial
skattningar
Utfall: dagar i arbetslöshet
i t+2

Icke västerländsk chef

Icke västerländsk chef

Födelseregion

Nej

Ja

Nej

Ja

Sverige, utländska

1.201***

1.342***

1.155***

1.205***

(7.761)

(3.412)

(8.101)

(2.802)

1.198***

1.150**

1.124***

1.078

(10.96)

(2.064)

(9.192)

(1.352)

1.592***

1.266**

1.481***

1.375***

(15.06)

(2.550)

(16.38)

(4.151)

1.339***

1.188

1.224***

1.293***

(7.297)

(1.369)

(6.600)

(2.696)

1.423***

1.340***

1.328***

1.281***

(18.71)

(4.738)

(19.11)

(4.738)

364,385

22,463

364,385

22,463

föräldrar
Norden/Europa/USA
Afrika
Sydamerika
Asien

N

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

5.6 Sammanfattning och diskussion
I detta avsnitt har vi analyserat arbetslöshetsrisken för de arbetslösa individer som får
ett arbete och fokuserat vår analys gentemot gruppen utrikes födda. Arbetslöshetsrisken
för denna grupp har oss veterligen inte studerats i detalj i tidigare forskning, utan fokus
har istället riktats mot de utrikes födda som har störst problem med att etablera sig på
arbetsmarknaden. Denna inriktning är problematisk eftersom de som står relativt nära
arbetsmarknaden, men ändå har problem med att hitta en stadigvarande etablering, ofta
behöver etablera sig innan de som är långtidsarbetslösa kan få en anställning. Till
skillnad gentemot tidigare studier har vi också undersökt om skillnader i

52

arbetslöshetsrisk mellan utrikes födda och inrikes födda påverkas av vilket företag som
rekryterar dem från arbetslöshet.
Resultaten från vår analys indikerar att utrikes födda som rekryteras från arbetslöshet
har större problem med att hitta en stadigvarande etablering på arbetsmarknaden
jämfört med motsvarande grupp inrikes födda, även efter att vi kontrollerat för
skillnader i utbildningsnivå, arbetslöshetshistorik, företagets branschtillhörighet etc.
Detta stöder slutsatserna i tidigare studier (t.ex. Carlsson och Rooth, 2007; Arai och
Vilhelmson, 2004; Behrenz m fl, 2007, Arai m fl, 1999; Edin m fl, 2003) som visat att
invandrare tenderar att ha en svagare anknytning till arbetsmarknaden jämfört med
inrikes födda, men visar att detta även gäller för de utrikes födda som faktiskt blir
erbjudna arbeten och därmed står närmare arbetsmarknaden.
Skillnader i arbetslöshetsrisk verkar delvis förklaras av att individen är utrikes född,
vilket kan bero på diskriminering, tillgången till nätverk eller att det finns utelämnande
variabler som förklarar varför företag är mer benägna att låta en nyligen anställd inrikes
född behålla arbetet. Vi kan också notera att den relativa skillnaden i arbetslöshetsrisk
gentemot inrikes födda är som störst för de individer som är födda i Afrika eller Asien.
Dessa

grupper

innehåller

framförallt

flyktinginvandrare

och

släktingar

till

flyktinginvandrare, vilket stödjer tidigare studier (Arai m fl, 1999) som har visat att det
framförallt är denna grupp av invandrare som har problem med att etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden.
Vi kan också observera att skillnaden i arbetslöshetsrisk mellan utrikes födda och inrikes
födda påverkas av vad som kännetecknar det företag där de får en anställning. Ingen
signifikant skillnad i arbetslöshetsrisk mellan utrikes födda och inrikes födda kunde
exempelvis observeras för de arbetslösa som började arbeta inom besöksnäringen,
medan vi fann relativt stora skillnader för tillverkningsföretag och företag inom
byggnadsbranschen. Detta tyder på att näringslivspolitiska åtgärder som riktas mer
gentemot tjänsteintensiva branscher som besöksnäringen kan påverka de utrikes föddas
möjligheter att hitta en stadigvarande etablering på den svenska arbetsmarknaden.
Näringspolitiken tenderar dock att riktas alltmer mot FoU-intensiva branscher medan
villkoren för företagen inom exempelvis besöksnäringen har försämrats, till exempel
genom ökade arbetsgivaravgifter för unga samt införandet av krav på personalliggare.
Våra resultat indikerar också att skillnaden i arbetslöshetsrisk mellan utrikes födda och
inrikes födda påverkas om den tidigare arbetslösa individen anställs av ett litet eller stort
företag, samt om företaget är ungt eller gammalt. Småföretag och unga företag var mer
benägna att låta en tidigare arbetslös inrikes född få behålla sin anställning i stället för
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en utrikes född med motsvarande egenskaper. En möjlig förklaring till detta är att
personalpolitiken är mer organiserad i större företag och att detta minskar risken att
någon inte får behålla sin anställning på grund utav att personen är utrikes född.
Vidare fann vi tydliga tecken på att den etniska mångfalden bland cheferna på företaget
påverkar möjligheterna för de nyanställda utrikes födda att behålla sitt arbete istället för
en inrikes född. Skillnaden i arbetslöshetsrisk för de utrikes – och inrikes födda som
rekryterats från arbetslöshet minskade signifikant om det fanns minst en chef med ett
icke-västerländskt ursprung på arbetsplatsen. Vi kan inte utifrån våra resultat göra ett
anspråk på att effekten är kausal, men vi tolkar det som ett stöd för att etnisk
diskriminering på arbetsplatsen kan förekomma. Våra resultat ger även stöd åt tidigare
forskning som visat att arbetsgivare med invandrarbakgrund är mer sannolika att
anställa individer med en liknande bakgrund (se t.ex. Guiliano m fl 2009; Guiliano och
Ransom, 2013; McPherson m fl., 2001).
Slutsatsen av vår analys är att beslutsfattare bör lägga större vikt vid att även skapa
policyåtgärder för de grupper av arbetstagare som står nära arbetsmarknaden, men ändå
har problem med att hitta en stadigvarande etablering. Vidare visar vår studie att
arbetslöshetsrisken för utrikes födda är ett mångfasetterat problem som måste angripas
på ett flertal olika sätt. Det är inte bara så att utrikes födda har större problem med att få
ett arbete jämfört med inrikes födda, utan deras risk att hamna i arbetslöshet efter att ha
fått ett arbete är också högre än motsvarande risk för inrikes födda. Detta innebär
exempelvis att åtgärder för att höja de utrikes föddas humankapital genom
utbildningsinsatser troligen inte är tillräckligt för att eliminera den högre
arbetslöshetsrisken bland invandrare.
Vår studie ska ses som ett första försök att närmare studera arbetslöshetsrisken för de
arbetslösa utrikes födda som faktiskt erbjuds en sysselsättning. Vi menar att denna
grupp av arbetstagare förtjänar en större uppmärksamhet och att framtida studier bör
försöka att närmare studera vad det är som faktiskt kan förklara skillnaden i
arbetslöshetsrisk mellan nyanställda utrikes födda och inrikes födda. Kan skillnaden
förklaras av diskriminering eller brist på personliga nätverk. Eller beror det på att
företagarna har svårt att uppskatta produktiviteten hos arbetssökande med en annan
etnisk bakgrund, och därmed att risken att anställa därmed upplevs hög?
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6. REFLEKTIONER OCH POLICYREKOMMENDATIONER
Trots att det finns stora problem för utrikes födda att etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden har få tidigare studier analyserat vad som kännetecknar de företag
som rekryterar arbetslösa invandrare. Syftet med denna rapport har varit att bidra med
en analys av detta, samt att även studera vad som kännetecknar de företag där utrikes
födda har en större möjlighet att få behålla en anställning.
Slutsatsen av vår analys är att det finns stora företags – och branschspecifika skillnader
när det kommer till vilka typer av företag som tenderar att anställa och behålla utrikes
födda som kommer från arbetslöshet. Företag som är verksamma i branscher som
efterfrågar mer lågkvalificerad arbetskraft anställer exempelvis fler utrikes födda direkt
från arbetslöshet. En av de mest betydelsefulla instegsbranscherna under den studerade
tidsperioden för

de som invandrat från Afrika och Asien är hotell och

restaurangbranschen. Andra betydelsefulla instegsbranscher för denna grupp av utrikes
födda är uthyrning, fastighetsservice, tvätterier, resetjänster och andra stödtjänster, vård
och omsorg, sociala tjänster, utbildningsverksamhet, samt transportsektorn.
Givet att samma typ av företag även i fortsättningen har samma, eller större, benägenhet
att anställa arbetslösa invandrare finns det näringslivspolitiska implikationer att beakta.
I sådana fall bör näringspolitiken riktas mer mot de tjänstebranscher som erbjuder mer
lågkvalificerade arbeten, vilket skulle underlätta etablerandet av utrikes födda som har
problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gör den inte idag, utan politiken
har riktat sig mot snabbväxande och FoU-intensiva branscher5 samtidigt som villkoren
för företagen inom de mer arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna har försämrats.
Under senare tid har exempelvisarbetsgivaravgiften för unga höjts6, RUT-avdraget
minskats och personalliggare införts i flera branscher. De här åtgärderna är särskilt
kännbara för de företag som är verksamma i de branscher som erbjuder jobb till
arbetslösa icke-västerländska invandrare. Den så kallade Januariöverenskommelsen
mellan Regeringen samt Liberalerna och Centern innehåller däremot en del förslag som
kommer att förbättra villkoren för de företag som anställer utrikes födda i utanförskap,

5

Den här ambitionen har motiverats av att satsningar på FoU genererar tillväxt. Exempelvis har

Europeiska Unionen haft som mål att FoU-satsningar inom unionen skulle uppgå till tre procent
av unionens totala BNP. Det här har bland annat tagit uttryck i skatteavdrag för FoU-anställda
och delfinansiering av innovativ näringsverksamhet.
6

Mellan 2007 och 2016 sänktes arbetsgivaravgiften för unga först med ungefär 11 procentenheter

2007, och 2009 med ytterligare 6 procentenheter. Den 1 juni 2016 återgick arbetsgivaravgiften
till samma procentsats som för äldre, det vill säga 31,42 procent.
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till exempel sänkta arbetsgivaravgifter, breddning av RUT-avdragen och förenklade 3:12
regler.
Vår analys implicerar att politiken bör verka för att underlätta för de företag som
tenderar att bryta utanförskapet bland utrikes födda. Detta kan exempelvis göras genom
olika insatser som sänker arbetskraftskostnaderna för företagen och därmed den
upplevda osäkerheten att anställa utrikes födda som är arbetslösa. Förslaget från
arbetsmarknadens parter om så kallade etableringsjobb kan vara en väg framåt eftersom
den innebär en kraftig sänkning av arbetskraftskostnaden för nyanlända och
långtidsarbetslösa. Fördelen med detta förslag är att åtgärden, till skillnad från den
tidigare sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, innebär en rejäl minskning av
kostnaden per arbetare för företagen. Detta talar för att etableringsjobben kan vara en
viktig komponent för att minska gapet mellan inrikes och utrikes födda på den svenska
arbetsmarknaden.
Förslaget om etableringsjobb är dock inte okomplicerat. Den stora nackdelen med
förslaget är att den förutsätter en omfattande bidragsdel från staten, vilket innebär att
den statsfinansiella kostnaden för åtgärden kommer att bli hög. Å andra sidan kan
kostnaden av att många utrikes födda kvarstår i ett utanförskap vara än högre –
framförallt på lång sikt. En olycklig detalj i det ursprungliga förslaget var att
bemanningsföretagen exkluderas från uppgörelsen. Enligt de resultat som vi presenterat
är bemanningsbranschen en av de viktigaste integrationsmotorerna i den svenska
ekonomin, sett till antalet arbetslösa invandrare som anställs. Det här är också i linje
med tidigare forskning, som funnit att företagen inom just bemanningsbranschen
hjälper till att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden (Neugart och
Storrie,

2006;

Hveem,

bemanningsbranschen

2013).

ska

få

Utifrån
vara

en

detta
del

perspektiv
av

är

det

etableringsjobben

bra

att

enligt

Januariöverenskommelsen.
Arbetslösa utrikes födda invandrare från Afrika och Asien verkar framförallt
koncentreras i branscher som efterfrågar mer lågkvalificerad arbetskraft, vilket tyder på
att tillgången till humankapital är en viktig förklaring till varför arbetslösa utrikes födda
samlas i vissa typer av företag och branscher. Å andra sidan kan inte detta förklara varför
vi finner att detaljhandelsföretagen anställer signifikant färre arbetslösa utrikes födda
jämfört med företag verksamma inom besöksnäringen. En möjlig förklaring är att
tillgången sociala nätverk för de utrikes födda är större inom besöksnäringen, vilket leder
till att fler arbetslösa invandrare anställs inom hotell – och restaurangbranschen jämfört
med detaljhandeln. En annan möjlighet är att språkbarriärerna är större inom
detaljhandeln än besöksnäringen, vilket försvårar för utrikes födda att få ett arbete i ett
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detaljhandelsföretag. Skillnaden kan också förklaras av att de faktiska ingångslönerna
(inklusive ersättningarna för obekväm arbetstid) är högre i detaljhandeln (Daunfeldt och
Seerar Westerberg, 2018), vilket leder till att det framförallt är unga inrikes födda får ett
arbete i branschen. Mer forskning behövs för att identifiera vad det är som kan förklara
varför utrikes födda har större problem än inrikes födda att få ett arbete, samt även
bibehålla en anställning.
En viktig implikation från resultaten i den här rapporten är att rikta näringspolitiken mer
mot de arbetskraftsintensiva branscherna som har visat sig vara mer benägna att anställa
arbetslösa utrikes födda. Det bör emellertid understrykas att detta grundar sig på
antagandet att dessa företag är mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda även i
framtiden och under andra institutionella förutsättningar. Det kan tänkas att företag
inom till exempel tillverkningsindustrin och detaljhandeln är mer benägna än företag
inom besöksnäringen att på marginalen anställa arbetslösa utrikes födda. En generell
reform som minskar företagens arbetskraftskostnader skulle således kunna ha en större
positiv sysselsättningseffekt för utrikes födda i de branscher som idag anställer en lägre
andel arbetslösa utrikes födda. För att studera detta behöver dock forskare använda sig
av naturliga experiment, det vill säga partiella reformer som påverkat kostnaden av att
anställa utrikes födda i vissa företag (behandlingsgruppen) men inte i andra
(kontrollgruppen). Detta utgör ett intressant upplägg för framtida studier om vilka
reformer som påverkar företagens vilja att anställa arbetslösa utrikes födda. Notera dock
att detta angreppssätt försvåras av att naturliga experiment i praktiken är ovanliga.
Vi menar att möjligheten för utrikes födda att bibehålla en anställning är en viktig fråga
som tyvärr mycket få studier har beaktat tidigare. I denna rapport har vi visat att
arbetslösa utrikes födda är mer benägna att förlora ett arbete jämfört med motsvarande
grupp inrikes födda, även efter att vi kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå,
industritillhörighet, boenderegion etc. Dessa utrikes födda är närmare arbetsmarknaden
än många andra arbetslösa utrikes födda och mer resurser behövs därför sättas in för att
just de ska få en mer stadigvarande etablering på arbetsmarknaden. Om de kommer in
på arbetsmarknaden innebär det också att de som är längre från att bli erbjuden en
anställning kommer ’längre fram i kön’.
Resonemanget ovan implicerar också att många av de åtgärder som idag diskuteras för
att förbättra arbetsmarknadsutfallet för utrikes födda är för selektiva. Både förslaget om
etableringsjobb, samt Alliansens tidigare förslag om så kallade inträdesjobb, riktar sig
mot nyanlända invandrare och de som är långtidsarbetslösa. Våra resultat tyder på att
det finns ett värde av att införa mer generella åtgärder som även inkluderar
korttidsarbetslösa och utrikes födda som har varit i Sverige under en längre tid. Många
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av de åtgärder som diskuteras i Sverige avser också att påverka arbetsutbudet, till
exempel genom bidragstak för nyanlända samt ökade krav på kunskaper i det svenska
språket. Vår rapport antyder att mer fokus behövs på efterfrågesidan, det vill säga på
reformer som kan få företagen att anställa arbetslösa utrikes födda samt att behålla dem
i sysselsättning.
Notera att vår rapport är begränsad till att studera arbetsmarknadsutfallet för de
individer som är aktiva på arbetsmarknaden, det vill säga de som är antingen arbetslösa
eller anställda. Skälet till denna restriktion är att de som står utanför arbetsmarknaden
är en mycket heterogen grupp som bland annat inkluderar studenter, pensionärer, sjuka
etc., men också individer som kan och vill arbeta. Enligt statistiken befinner sig fler
utrikes än inrikes födda utanför arbetskraften och det är möjligt att de är
överrepresenterade bland individer som är utanför arbetskraften trots att de vill och kan
arbeta. Ett intressant område för framtida studier är därför att närmare analysera de
utrikes födda som befinner sig utanför arbetskraften och inte registrerar sig som
arbetssökande.
Vi har i denna rapport undersökt vilka observerbara företags- och branschspecifika
faktorer som är relaterade till var utrikes födda rekryteras från arbetslöshet. Det är dock
viktigt att påpeka att detta beslut också kan styras av en mängd faktorer som vi inte kan
observera, till exempel företagens tillväxtambitioner. Vi vet från tidigare forskning att de
flesta företag i Sverige inte växer, trots att många har möjlighet att göra detta (Bornhäll
m fl., 2015). Detta kan indikera att det finns en dold tillväxtpotential bland många små
företag och att politiken snarare ska inrikta sig mot att stimulera tillväxten i de företag
som växer marginellt eller inte alls. Under andra institutionella förutsättningar skulle
denna typ av företag kunna bli viktiga instegsportar för de utrikes födda som har problem
att etablera sig på arbetsmarknaden. Reformer som syftar till att förbättra villkoren för
dessa mindre företag kan därmed vara viktiga för att få in fler utrikes födda på
arbetsmarknaden. Till exempel har RUT-avdraget gjort att många nya företag startats av
utrikes födda, med flertalet utrikes födda som anställda. Hur frekvent anställning i
småföretag startade av andra utrikesfödda är i Sverige saknas fortfarande kunskap om.
Mer forskning behövs även inom detta område.
Framtida forskning kan även analysera rollen som informella nätverk spelar för utrikes
föddas arbetsmarknadsintegration (Ioannides and Loury 2004). Kan specifika
policyinsatser på företagsnivå eller regional nivå spela roll? Informella undersökningar
indikerar att den stora merparten av alla jobb i Sverige inte annonseras, utan snarare
förmedlas informellt. Detta anses ofta innebära ett problem för de utan etablerade
nätverk, till exempel långtidsarbetslösa och/eller nyanlända. Det vore därför intressant
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att systematiskt samla in primärdata för att undersöka hur arbetslösa utrikes födda
erhåller ett jobb – via t.ex. informella kontakter (familj, vänner eller andra),
myndigheter, praktik (Granovetter 1973).
Det skulle också vara av intresse att mer detaljerat undersöka tillvägagångssätten för de
företag som rekryterar många utrikes födda från arbetslöshet. Har de en explicit strategi
att rekrytera dessa grupper och i sådana fall varför? Har dessa företag specifika sätt att
överbrygga de praktiska problem som finns, t ex språkkunskaper, brist på nätverk, statlig
byråkrati etc.?
Matchningsproblemen på arbetsmarknaden, med många arbetssökande och samtidigt
en upplevd brist på kompetent arbetskraft bland företagen, är en stor och svår utmaning.
Många företagare rapporterar att medarbetarnas motivation, sociala kompetens, och
engagemang i verksamheten ofta är viktigare än deras formella utbildning eller meriter
(Wennberg m fl., 2012). Detta tyder på att det finns omätbara faktorer som påverkar
varför vissa utrikes födda har svårare att få eller behålla ett arbete. Det kan därmed finnas
insatser för de utrikes födda som inte behöver omfatta utbildning, men som ändå ökar
deras möjligheter att få ett arbete.
Studier av utrikes föddas problem att etablera sig på arbetsmarknaden har nästintill
uteslutande utgått från ett individperspektiv, vilket innebär att arbetssökande och
arbetstagare är kartlagda i detalj. Företagens roll för att underlätta etableringen av
utrikes födda på arbetsmarknaden har däremot inte studerats i någon större omfattning
tidigare. Företagens beteende är därför något av en ’svart låda’, trots att det är
företagarna som tar själva rekryteringsbeslutet. Denna rapport ska ses som ett försök att
öppna denna låda och få kunskaper om vad som kännetecknar de företag som kan
underlätta utrikes föddas möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
Vi menar att det är angeläget med fler studier inom detta område eftersom Sverige
kommer att stå inför stora samhällsekonomiska och sociala utmaningar om vi inte lyckas
med att bryta utanförskapet bland de utrikes födda.
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