


På arbetsmarknaden bestäms många av förutsättningarna för individens och hela samhällets välfärd.
I detta kapitel beskriver vi hur sysselsättningen har
utvecklats och diskuterar förklaringar till de mönster som framgår av statistiken. Vi gör också fördjupningar inom en rad områden: Hur är situationen för
utrikes födda i Sverige jämfört med andra länder? Tas
kompetensen hos utrikes födda akademiker till vara
på arbetsmarknaden? Har alla ungdomar som gått
igenom den svenska skolan samma chanser på arbetsmarknaden? Är arbetsmarknadspolitiken ett effektivt
instrument? Har inrikes och utrikes födda olika drivkrafter för att starta egna företag och möts de av olika
former av hinder?

Målet är  procents sysselsättning
Regeringens mål är att  procent av hela befolkningen ska vara sysselsatt. För utrikes födda gäller att
sysselsättningen ska öka och närma sig den för hela
befolkningen. Detta mål har varit uppnått för inrikes
födda män nästan varje år sedan slutet på -talet.
Även inrikes födda kvinnor har uppnått eller legat
mycket nära detta mål nästan varje år. Men utrikes
födda ligger långt från målet. De närmar sig de inrikes födda under goda tider på arbetsmarknaden och
fjärmar sig när tiderna blir sämre. År  har det
skett ett visst närmande, i synnerhet för utrikes födda
kvinnor. Eftersom Statistiska centralbyrån lagt om sin
statistikserie måste dock denna positiva utveckling
tolkas med stor försiktighet.
Hur länge en person har bott i Sverige har stor
betydelse, men det sker också en sortering efter födelseland på arbetsmarknaden. Oavsett vistelsetiden,

ålder, utbildning och civilstånd har de som är födda i
länder i Afrika och Asien den minst fördelaktiga situationen. Män har alltid högre sysselsättning än kvinnor. Könsrollsmönstret är särskilt markant för kvinnor som kommer från EU-länder utanför Norden.
Undantag är kvinnor från nordiska länder som har
något högre sysselsättning än de nordiska männen.
Den största avvikelsen gäller dock kvinnor från länder i Afrika som varit lång tid i Sverige. Dessa kvinnor
har varje år högre sysselsättning än män från länder i
Afrika med samma tid i Sverige.

Diskriminering och
informella rekryteringskanaler
har stor betydelse
Bakom skillnaderna i sysselsättning ligger en rad faktorer. Diskriminering är en viktig orsak. De ﬂesta jobb
tillsätts genom informella rekryteringskanaler. Det är
därför en tillgång på arbetsmarknaden att ha släktingar, vänner och grannar som kan förmedla kontakter in på arbetsmarknaden. Utrikes födda saknar
dessa kontakter i större utsträckning än inrikes födda.
När informella rekryteringskanaler används leder de
ofta till bättre betalda jobb för inrikes födda men till
sämre betalda jobb för utrikes födda.

Slöseri med kompetens
Utrikes födda akademiker har arbeten i nivå med sin
utbildning i betydligt lägre grad än inrikes födda akademiker. Det ﬁnns således en potential med outnyttarbetsmarknaden



jad kompetens på arbetsmarknaden. De första åren
på den svenska arbetsmarknaden är viktiga. Visserligen är det viktigt att snabbt komma in i ett arbete,
men de utrikes födda akademiker som börjar i ett lågstatusjobb löper stora risker att fastna i sådana jobb.
Det är därför angeläget att utrikes födda akademiker
redan under introduktionsperioden får tillfälle till
praktik på arbetsplatser inom sitt yrkesområde.

Polarisering mellan hög- och
lågutbildade ungdomar och
mellan ﬂickor och pojkar
Ungdomar som gått igenom hela det svenska skolsystemet har en sämre situation på arbetsmarknaden, om de själva eller deras föräldrar är födda utanför Sverige. Särskilt ofördelaktig är situationen för
ungdomar med utomeuropeisk bakgrund, trots att
analyserna tagit hänsyn till eventuella skillnader i
ungdomarnas egna skolresultat och deras föräldrars
utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det
ﬁnns också tendenser till en polarisering bland ungdomar med utländsk bakgrund. Efter ett antal år på
arbetsmarknaden har högskoleutbildade ungdomar
samma sysselsättningsnivå och inkomster oavsett i
vilket land de själva eller deras föräldrar är födda.
Skillnaderna mellan ungdomar med svensk och med
utländsk bakgrund kvarstår dock för dem som har
högst en gymnasieutbildning. Det förefaller som att
det är de unga männen med utländsk bakgrund som
möts av särskilt stora svårigheter på arbetsmarknaden.
För att åstadkomma mer likvärdiga möjligheter för
ungdomarna när de träder ut på arbetsmarknaden
krävs förändringar inom en rad områden. Skolresultaten för ungdomar med utländsk bakgrund måste
förbättras. Skolan måste också arbeta för att alla ungdomar – även de med utländsk bakgrund – får tillgång till den obligatoriska praktik som ingår i läroplanerna. De särskilda ungdomsåtgärderna måste ges
en inriktning som innebär att ungdomarna verkligen
får träning och handledning under sin praktik. En
praktikplats inom ett yrke som hänger samman med
ungdomarnas utbildning och yrkesplaner, kan ge värdefulla kontakter och referenser och därigenom motverka diskriminering.



  

Är arbetsmarknadspolitiken
ett hjälpmedel?
Arbetsmarknadspolitiken skulle kunna fungera som
en brygga över de hinder som möter personer med
utländsk bakgrund. Arbetsförmedlarens kontakter
ut i arbetslivet skulle kunna ersätta de kontakter som
många utrikes födda saknar. Arbetsmarknadspolitiska program som subventionerar delar av lönen kan
motverka diskriminering i samband med rekrytering
till lediga tjänster. Resultaten från utvärderingsforskningen visar också att det är den typen av arbetsmarknadspolitiska instrument som är effektiva för
såväl inrikes som utrikes födda. Däremot ﬁnns det
brister i styrningen av arbetsmarknadspolitiken. Tillgången till olika typer av program påverkas inte alltid
av den enskilde individens behov och förutsättningar.
De som har inte har arbetslöshetsförsäkring riskerar
att bli hänvisade till mindre effektiva program. Utrikes födda tillhör denna grupp.
För att arbetsmarknadspolitiken ska bli mer effektiv för utrikes födda behövs ett mer genomtänkt integrationsperspektiv på utvärderingsverksamheten och
en systematisk utvärderingsstrategi. Detta gäller den
nationella arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet
alla de projekt som inte har Arbetsmarknadsverket
som huvudman samt den kommunala arbetsmarknadspolitiken. Det behövs också en översyn av de
integrationspolitiska effekterna av mål- och resultatstyrningen av Arbetsmarknadsverket.

Eget företagande
Eget företagande bland utrikes födda är inte endast
en konsekvens av arbetslöshet. Liksom för inrikes
födda ﬁnns det även andra drivkrafter. Utrikes födda
företagare är överrepresenterade inom vissa branscher, vilket inte får överskugga att de faktiskt ﬁnns
representerade inom samtliga branscher. De stöter på
samma hinder som andra företagare, men är särskilt
drabbade av diskriminering. Eget företagande bland
utrikes födda skulle underlättas om medvetenheten
om antidiskrimineringslagstiftningen ökad. Det ﬁnns
också anledning att tidigt under introduktionen uppmärksamma nyanlända ﬂyktingars och invandrares
intresse att starta företag

  
På arbetsmarknaden skapas många av förutsättningarna för individens och hela samhällets välfärd. Att
ha ett arbete är viktigt för den enskilde individens
ekonomiska standard och självkänsla. Hög sysselsättning är också en förutsättning för ekonomisk tillväxt
och välfärd. Utvecklingen på arbetsmarknaden är
därför en av nyckelfaktorerna i integrationspolitiken.
I detta avsnitt gör vi en analys av hur sysselsättningen för inrikes och utrikes födda har förändrats
under de senaste  åren. Siffrorna sätts i relation till
regeringens mål för sysselsättningen. En rent statistisk
framställning säger inte något om orsakerna till de
skillnader som siffrorna visar. Avsnittet avslutas därför med en presentation av tänkbara orsaker till de
observerade skillnaderna. Fokus ligger på resultaten
från de senaste årens forskning.

Målet  procent sysselsatta
Regeringen har sedan ﬂera år tillbaka som mål att
andelen sysselsatta i befolkningen ska uppgå till 
procent av befolkningen. För utrikes födda är målet
att sysselsättningsgraden ska öka och närma sig sysselsättningsgraden för hela befolkningen. Båda målen
gäller åldersgruppen – år. För att illustrera hur
utvecklingen av sysselsättningen förhåller sig till dessa
mål redovisar vi från och med i år tidsserier över sysselsättningsgraden för just denna åldersgrupp. Såvitt
vi känner till är det första gången som tidsserier
publiceras för personer – år.
De tidsserier vi presenterar för perioden –
och för år  bygger på Sveriges ofﬁciella arbetsmarknadsstatistik, det vill säga Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) där vi

använder det fjärde kvartalet för varje år. För mer
detaljerade analyser av situationen under år 
använder vi Integrationsverkets databas STATIV.

Stora variationer i konjunkturen
ger stora variationer i sysselsättningen
Sysselsättningen påverkas av en mängd olika faktorer,
där konjunkturen är en av de viktigaste. Konjunkturen har varierat mycket kraftig under den period
vi studerar. Perioden börjar med den överhettade
arbetsmarknaden under slutet av -talet och övergår i den djupa sysselsättningskrisen under början av
-talet. Mellan dessa år minskade antalet sysselsatta totalt sett med mer än en halv miljon personer.
De år som följer därefter kännetecknas av mer normala variationer.
De stora variationerna i sysselsättningen framgår
tydligt i diagram , där sysselsättningen för inrikes
födda minskade från drygt  procent toppåret 
till drygt  procent under mitten av -talet. De
efterföljande åren innebär en återhämtning, men sysselsättningen kommer dock aldrig i närheten av de
höga nivåerna under slutet av -talet.
 Fördelen med AKU är att den täcker en lång tidsperiod och
dessutom ger så aktuella uppgifter att det är möjligt att studera utvecklingen ända fram till år . Nackdelen är att
antalet observationer är begränsat, vilket innebär att det
endast är statistiskt möjligt att visa genomsnitt för ganska
grova kategorier av såväl individer som typ av jobb. Integrationsverkets databas STATIV, har fördelen att ha uppgifter
för hela befolkningen, men begränsningen att endast ha
sysselsättningsuppgifter fram till , eftersom den bygger
på registerdata från SCB.
utvecklingen på arbetsmarknaden



 
Andel sysselsatta i befolkningen –, utrikes och inrikes födda – år. Procent och index*.
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*Förändringar mellan år  och tidigare år måste tolkas med stor försiktighet.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar.

-talet inleddes med en svag minskning i sysselsättningen, som förefaller att ha vänt under år .
Jämförelser mellan år  och tidigare år måste dock
göras med stor försiktighet. Från och med år  har
AKU:s deﬁnitioner förändrats för att harmonisera
med motsvarande undersökningar inom hela EU.

Målet uppnått enbart för inrikes födda män
För inrikes födda har sysselsättningsgraden varit över
eller mycket nära  procent under hela -talet.
En uppdelning av de inrikes födda på män och kvinnor visar att männen nått upp till sysselsättningsmålet
under nästan hela perioden –, med undantag
av fyra år i mitten av -talet (se tabellerna A och
A i tabellbilagan).
Varje år har utrikes födda lägre sysselsättning än
inrikes födda. Målet att sysselsättningsgraden ska öka
infrias under de år då sysselsättningen ökar för alla.
Mellan åren  och  ökade sysselsättningen
för utrikes födda. En uppdelning på utrikes födda
män och kvinnor visar att denna uppgång särskilt
gällde för kvinnorna (se tabellerna A och A i tabell

  

bilagan). Det går inte att avgöra om denna positiva
utveckling avspeglar en reell ökning eller om den helt
eller delvis beror på förändringarna i AKU.
I vilken mån sysselsättningsgraden närmat sig mellan inrikes och utrikes födda illustreras med hjälp av
ett sysselsättningsindex, som visar förhållandet mellan utrikes och inrikes födda. Indexvärdet  betyder att sysselsättningsgraden är exakt densamma för
inrikes och utrikes födda. Indexvärden lägre än 
innebär att sysselsättningen är lägre för utrikes födda
än för inrikes födda. När indexet närmar sig  närmar sig också sysselsättningsgraden mellan inrikes
och utrikes födda. Skillnaden mellan  och värdet
på index kan kallas ett sysselsättningsgap.
Indexlinjen i diagram  visar att sysselsättningsgraden för utrikes födda närmade sig den för inrikes
födda under ﬂera år vid slutet av -talet. Därefter skedde ett svagt fjärmande fram till år . Den
ökning av sysselsättningsindex som inträffar år 
 Indexet = sysselsättningsgraden för utrikes födda dividerat
med sysselsättningsgraden för inrikes födda multiplicerat
med .

är så pass stor att den sannolikt avspeglar ett reellt
närmande till sysselsättningsnivån för inrikes födda.
Även här gäller att ökningen är särskilt markant
för utrikes födda kvinnor (se tabellerna A och A i
tabellbilagan).

Av diagram  framgår klart hur viktigt det är att
skilja mellan individer som bott kort och lång tid i
Sverige. Avståndet till de inrikes födda är störst för de
nyanlända och minskar sedan successivt i takt med
längre vistelsetid.
Ju kortare vistelsetid, desto större konjunkturkänslighet
Sysselsättningsgapet för dem som varit kortare tid i
Sverige (– år samt – år) uppvisar ett tydligt konjunkturmönster. Sysselsättningsgapet minskar under
högkonjunktur och ökar när konjunkturen försämras. Det ﬁnns således samma mönster i Sverige som
i de ﬂesta andra västeuropeiska länder: de utrikes
födda är mer utsatta för konjunkturens växlingar
OECD ). Genom uppdelningen efter vistelsetid
framgår dock att denna konjunkturkänslighet endast
gäller dem som varit kortare tid i Sverige.
De som varit kortare tid i Sverige – upp till  år
– utgör en slags buffert på arbetsmarknaden. De sugs
in på arbetsmarknaden när det ﬁnns gott om lediga
jobb. När det är ont om jobb minskar nyanställningarna och en del redan sysselsatta mister sina jobb.
Detta missgynnar utrikes födda som varit relativt kort
tid i Sverige på tre sätt. När personalstyrkan skärs ned
drabbas i första hand de tillfälligt anställda, där det
ﬁnns en stark överrepresentation av utrikes födda.
För dem som har fasta jobb missgynnar reglerna i
lagen om anställningsskydd dem som har den kortaste anställningstiden, vilket i stor utsträckning gäl-

Vistelsetiden har stor betydelse
Det går inte att entydigt hävda att integrationen på
arbetsmarknaden har förbättrats eller försämrats för
utrikes födda enbart på basis av det enkla index som
visats i diagram . Det ﬁnns en mängd omständigheter som detta enkla index inte tar hänsyn till. En av
de viktigaste är hur lång tid de utrikes födda vistats
i Sverige, vilket varierar kraftigt mellan olika år. Att
de som nyligen kommit till Sverige har lägre sysselsättning än inrikes födda är ganska självklart. Mer
bekymmersamt är om skillnaderna mellan utrikes
och inrikes födda blir bestående även efter en längre
tid. För att få ett mer informativt index har vi därför
delat in de utrikes födda i fyra grupper på basis av hur
lång tid de bott i Sverige:
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid  år eller längre
Som tidigare använder vi ett index för att jämföra
de fyra grupperna av utrikes födda med dem som är
födda i Sverige.

 
Sysselsättningsindex efter vistelsetid –, utrikes födda jämfört med inrikes födda – år.
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ler utrikes födda som varit relativt kort tid i Sverige.
Slutligen riskerar utrikes födda att förlora sina jobb i
högre utsträckning än inrikes födda, även om anställningstiden på företaget är densamma.
Den ökning av sysselsättningsindex som inträffar år  är så pass stor för vissa kategorier att den
sannolikt avspeglar ett reellt närmande till sysselsättningsnivån för inrikes födda. Detta gäller i synnerhet
för män som varit – år och kvinnor som varit –
år i Sverige.
Konjunkturmönstret ser ut på samma sätt för både
män och kvinnor. Men avståndet till de inrikes födda
är större för utrikes födda kvinnor som varit ganska
kort tid i Sverige än vad som är fallet för männen.
Det är anmärkningsvärt att de som bott i Sverige
så lång tid som minst  år har lägre sysselsättning än
inrikes födda. Vi kan också se att sysselsättningen för
dem som varit längre tid i Sverige ( år och längre)
inte påverkas av konjunkturerna utan snarare visar en
nedåtgående tendens. En möjlig förklaring till denna
tendens kan vara att många arbetat i industrisektorn
som drabbades av en kraftig nedgång under krisen i
början av -talet (diagram ).

Stark minskning av sysselsättningen i
industrisektorn – i synnerhet för utrikes födda
Under den period vi studerar har det skett en betydande stukturomvandling. Industrisektorn har drastiskt minskat sin andel av den totala sysselsättningen
och denna minskning gäller särskilt de utrikes födda.
I slutet av -talet arbetade omkring  procent av
alla sysselsatta utrikes födda män och drygt  procent av alla sysselsatta utrikes födda kvinnor i industrisektorn. Dessa andelar har nästan halverats till 
respektive  procent år . Även för inrikes födda
har sysselsättningen i industrin minskat, men i betydligt mindre utsträckning.
De sektorer där andelen sysselsatta ökat bland de
utrikes födda är framför allt övrig privat service och
den statliga sektorn (inklusive utbildning och forskning). Omfördelningen av jobben från industrin till
andra sektorer har således i hög grad berört utrikes
födda, vilket kan vara en av förklaringarna till att sysselsättningsgapet ökade så kraftigt under början av
-talet (diagram ).

som sammanhänger med kort vistelsetid (t.ex. låg
sysselsättning) i stället ges etniska förklaringar. Det
är därför nödvändigt att kombinera vistelsetid och
födelseland, vilket innebär att SCB:s arbetskraftsundersökningar inte kan användas, eftersom antalet
observationer är för få. Vi använder i stället Integrationsverkets databas STATIV, vilket innebär att de
färskaste sysselsättningsuppgifterna gäller för år .
Födelseländerna är sammanslagna till sju regioner,
nämligen
• födda i Sverige
• födda i Norden (utom Sverige)
• födda i EU/EES (utom Norden)
• födda i övriga Europa
• födda i Afrika
• födda i Asien
• födda i Latinamerika
De som är födda i USA, Kanada, Australien eller
Nya Zeeland är ganska få och ingår inte i redovisningen.
Det mönster som vi sett tidigare ﬁnns också när vi
redovisar sysselsättning efter födelseregion. För alla
födelseregioner gäller att sysselsättningen är högre för
dem som varit lång tid i Sverige än för dem som varit
kort tid. I diagram  visar vi bara de som varit mycket
kort (– år) eller mycket lång ( år eller längre) tid
i Sverige.
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Vilken roll spelar födelselandet?
Vi har hittills inte redovisat hur sysselsättningen ser ut
för personer som är födda i olika länder. Anledningen
är att vistelsetiden i Sverige i så hög grad sammanfaller med ursprungsland. Det ﬁnns en risk att faktorer


  

Utrikes födda män
Inrikes födda män

Utrikes födda kvinnor
Inrikes födda kvinnor

: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar.

 För samtliga vistelsetidskategorier se tabell A i tabellbilagan.

I diagram  kan vi också se tendenser till att arbetsmarknaden är sorterad efter födelseregion. De som är
födda i länder i Afrika, Asien och Europa utanför EU
har lägre sysselsättning än de som är födda i andra
regioner. Sorteringen efter födelseregion kan inte förklaras av skillnader i individernas ålder, utbildning
och civilstånd. När vi använder statistiska metoder
för att ta hänsyn till sådana individuella skillnader
kvarstår nämligen att de som är födda i länder i Asien
och Afrika har lägre sysselsättning än andra utrikes
födda (se Rapport Integration ,  och Statistikrapport ).
Avståndet mellan personer från olika födelseregioner är betydligt större för dem som varit kort
tid i Sverige än för dem som varit lång tid i Sverige.
Detta syns tydligt i diagram , där linjerna ligger glest

i de översta diagrammen och betydligt tätare i de två
nedersta.
Här ﬁnns också vissa mycket positiva tendenser,
framför allt för nyanlända kvinnor från länder utanför EU och Norden. Från extremt låga nivåer år 
har sysselsättningsgraden mer än fördubblats.
De traditionella könsrollsmönstren avspeglas också
i diagram . Överlag har kvinnor lägre sysselsättning
än motsvarande kategori bland männen. Detta gäller i särskilt hög grad bland kvinnor och män födda i
icke-nordiska EU-länder följda av kvinnor och män
från länder i Asien. Det ﬁnns några undantag från det
traditionella könsrollsmönstret. Kvinnor från nordiska länder har något högre sysselsättning än männen. Den största avvikelsen gäller dock kvinnor från
länder i Afrika som varit lång tid i Sverige. Dessa har

 
Andel sysselsatta i befolkningen efter födelseregion och vistelsetid, –,
män och kvinnor – år. Procent*.
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: Integrationsverkets databas STATIV.
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varje år betydligt högre sysselsättning än männen i
samma kategori.

Sysselsättningsutvecklingen
för ﬂyktingar mottagna i
kommunerna
I föregående avsnitt har vi redovisat hur sysselsättningen har utvecklats över tiden för utrikes födda
med kort vistelsetid i Sverige i genomsnitt. Inom
denna grupp nyanlända invandrade är ﬂyktingar av
särskilt stort integrationspolitiskt intresse.
Integrationspolitikens första steg är kommunernas
introduktionsprogram, som endast omfattar en mindre del av dem som får uppehållstillstånd, nämligen
s.k. kvotﬂyktingar, asylsökande som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller av humanitära
skäl samt anhöriga till dessa personer som ansöker
om uppehållstillstånd inom två år. För enkelhetens
skull använder vi begreppet ﬂyktingar om hela denna
grupp.

Utvecklingen i siffror
Genom Integrationsverkets databas STATIV är det
möjligt att följa inträdet på arbetsmarknaden år för
år för varje kohort av ﬂyktingar som mottogs i kommunerna åren –. I diagram  visas hur stor
andel som är sysselsatta efter ett år, två år osv. Den
tidigaste ﬂyktingkohorten (som kom år ) kan vi
följa under de första sju åren, det vill säga under åren
–. Nästa års ﬂyktingar (som kom år )
kan vi följa under de första sex åren, det vill säga
– osv.
Andelen sysselsatta ökar stadigt i takt med tiden i
Sverige. För dem vi kunnat följa under minst fem år
(,  och  års ﬂyktingar) har männens sysselsättning ökat från mellan  och  procent efter
ett år till  procent efter fem år. Även för kvinnornas
del ökar sysselsättningen men på lägre nivåer, från
mindre än  procent efter ett år till mellan  och 
procent efter fem år. För alla senare mottagna ﬂyktingkohorter ökar sysselsättningen i ungefär samma
takt under de år som går att följa.

Kommunernas introduktionsprogram
Även om det sker en ökning över tid, är ändå andelen sysselsatta mycket låg bland ﬂyktingar som tagits
emot i kommunerna. Det är därför angeläget att
kommunernas introduktion för nyanlända ﬂyktingar får en utformning som underlättar inträdet på
arbetsmarknaden och lägger grunden till en arbets

  

marknadskarriär, där individens resurser tas till vara.
Sedan ﬂera år pågår i kommunerna ett förändringsoch utvecklingsarbete med just detta syfte. Våren
 undertecknade generaldirektörerna för de statliga myndigheterna Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Skolverket samt
Svenska kommunförbundet en överenskommelse i
syfte att förbättra och utveckla introduktionen för
nyanlända invandrare genom samverkan över sektorsgränserna.
Den senaste rapporten om introduktionen från
Integrationsverket (Integrationsverket a) bygger
på enkäter till ﬂyktingsekreterare och ﬂyktinghandläggare i  kommuner och gäller ﬂyktingar som togs
emot i början av år . Dessutom har det gjorts en
enkätundersökning till drygt   nyanlända invandrade som folkbokfördes i dessa kommuner under
samma period, där en del omfattas av kommunernas
introduktionsprogram och andra inte.
Enligt denna rapport har det skett förbättringar
i introduktionen, men bristerna är fortfarande
stora. Undervisningen i svenska varvas med arbetsplatspraktik i större utsträckning än vad som framkommit i tidigare års undersökningar. Men mer
än hälften har fortfarande inte fått någon arbetsplatspraktik under sin introduktion och ännu färre
har fått en praktik inom sitt yrkesområde. Variationerna mellan kommunerna är dock mycket stora.
Uppföljningar och utvärderingar av introduktionen kan vara ett instrument för att förbättra verksamhetens innehåll och utformning. Av enkäten till
handläggarna i kommunen framgår att introduktionen utvärderas i endast en tredjedel av kommunerna.
Med utvärdering avses då huvudsakligen uppföljande
samtal med de invidider som deltagit. I kommunerna
görs inga som helst uppföljningar eller utvärderingar
av effekterna på deltagarnas framtida arbetsmarknadssituation.
Preliminära bearbetningar av Integrationsverkets enkätundersökningar tyder på att arbetspraktik
under introduktionen har stora och positiva effekter
på chansen att ha ett arbete några år senare. Ett annat
preliminärt resultat är att det ﬁnns tecken på att deltagande i introduktionen fördröjer inträdet på arbetsmarknaden, åtminstone under de allra första åren i
Sverige. Det är möjligt att detta preliminära resultat
helt och hållet kan förklaras av att datamaterialet inte
innehåller tillräckligt med information för att kunna
avgöra vad som beror på introduktionen och vad som
beror på andra omständigheter.
För att kunna följa upp introduktionen och värdera dess effekter behövs bättre data om introduktionen. För närvarande ﬁnns det inga sådana data,

 
Andel sysselsatta av ﬂyktingar mottagna – efter tid i Sverige,
kvinnor och män – år. Procent.
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eftersom kommunerna inte har någon skyldighet att
lämna uppgifter om introduktionen och de invidider
som deltar.
Det »nationella statistiksystem för uppföljning och
utvärdering av nyanländas etablering« (SUNE) som
är under uppbyggnad på Integrationsverket, bygger
på frivillig medverkan från kommunerna. När SUNE
är utbyggt kommer det att ﬁnnas helt andra möjligheter att följa och värdera introduktionen än vad som
är fallet i dag.

Varför skillnader i sysselsättning
mellan utrikes och inrikes födda?
Som vi sett i den statistiska översikten är det stora
skillnader i sysselsättningsgraden mellan inrikes och
utrikes födda. För att kunna utforma en politik som
minskar eller helt eliminerar dessa skillnader är det
nödvändigt att veta vilka orsakerna är.
I Rapport Integration  och  har vi delat in
dessa orsaker i faktorer på utbudssidan och på efterfrågesidan, det vill säga om det är egenskaper hos de
utrikes födda individerna eller beteenden och föreställningar hos dem som anställer, befordrar och
avskedar som förklarar skillnaderna på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis kom vi fram till att de
viktigaste förklaringarna ﬁnns att söka på efterfrågesidan, där diskriminering lyfts fram som en viktig
orsak.
I Rapport Integration  kompletterar vi den tidigare analysen genom att redovisa ny forskning som
berör både utbuds- och efterfrågesidanan.

Utbudssidan
I tidigare sammanställningar av forskningen har vi
inte funnit något empiriskt stöd för att förklaringarna till skillnaderna på arbetsmarknaden till någon
större del skulle ﬁnnas på utbudssidan, det vill säga i
särskilda egenskaper eller beteenden hos den utrikes
födda befolkningen. Inte heller i år har vi funnit något
empiriskt stöd för att utbildningsnivån, sökaktiviteten eller eventuella kulturella olikheter skulle kunna
förklara de stora skillnaderna i sysselsättning mellan
utrikes och inrikes födda. Trots den stora vikt som
läggs vid goda kunskaper i svenska språket, saknar
vi dock fortfarande kännedom både om den invandrade befolkningens kunskaper i svenska och om vilka
effekter kunskaper i svenska har på arbetsmarknaden.
Däremot har det på senare år kommit ﬂera studier
som visar vilken betydelse användningen av informella rekryteringskanaler och individens nätverk har
vid rekryteringen till lediga arbeten.

Vilka rekryteringskanaler har
använts av dem som ﬁck jobb?
En nyligen publicerad och en kommande doktorsavhandling (Olli Segendorf  och Behtoui a och
b) analyserar samma fråga, nämligen om inrikes och
utrikes födda använder samma typ av kanaler för att
få ett jobb och om olika typer av kanaler ger samma
utdelning i form av lönen i detta arbete. Med formella
kanaler avses arbetsförmedling (privat eller offentlig)
och annonser i medierna. Informella kanaler är jobb
som förmedlas genom släkt och vänner eller genom
att den sökande blir kontaktad av arbetsgivaren. De
utvecklingen på arbetsmarknaden
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som själva tar direkt kontakt med arbetsgivaren bildar en egen kategori.
Både Olli Segendorf och Behtoui hänvisar till ett
stort antal studier från USA och Storbritannien, som
visar att informella kanaler missgynnar personer från
minoritetsgrupper (afro-amerikaner, hispano-amerikaner). Frågan är om detta gäller även i Sverige,
som har ett betydligt mer formaliserat sätt att rekrytera. I USA ﬁnns till exempel ingen utbyggd arbetsförmedling och inte heller de formaliserade rutiner
som kringgärdar tillsättning av tjänster i den svenska
offentliga sektorn.
I de två studierna används olika typer av datamaterial. Båda avser personer som fått arbete vid undersökningstillfället. Behtoui använder SCB:s arbetskraftsundersökningar för ett antal enskilda år under
-talet (–). Datamaterialet omfattar drygt
  individer, som delas in i inrikes födda och de
som är födda i västliga och icke-västliga länder. Olli
Segendorfs studie är baserad på en intervjuundersökning med drygt  individer som var registrerade som arbetssökande på en Arbetsförmedling 
och som fått arbete. I den senare undersökningen är
ungefär hälften födda i ett icke-europeiskt land och
hälften i Sverige.
Inrikes födda får oftare jobb via informella kanaler
Resultaten från de två studierna är helt samstämmiga.
De ﬂesta jobben tillsattes genom informella rekryteringsmetoder och det är skillnader mellan inrikes
och utrikes födda. De som är födda i Sverige ﬁck jobb
via informella kanaler i betydligt högre utsträckning
än vad som var fallet för utrikes födda (se tabell ). I
bägge studierna hade  procent av inrikes födda fått
sitt jobb via informella kanaler, att jämföra med en
dryg tredjedel av dem som är födda i ett icke-västligt
land respektive utanför Europa.
Olli Segendorf delar upp sina formella och informella kanaler i underkategorier. När den formella
kanalen delas i annons respektive Arbetsförmedling,
framkommer att de som är födda utanför Europa
har använt Arbetsförmedlingen i betydligt högre
utsträckning än de som är födda i Sverige. Uppdelningen av den informella kanalen visar att den stora
skillnaden mellan dem som är födda utanför Europa
och dem som är födda i Sverige ligger i att de infödda
blivit kontaktade av arbetsgivare i betydligt högre
utsträckning. Den informella kanalen släkt och vänner har använts lika ofta av infödda som av dem som
 »Västliga« länder är EU-länder, EES-länder, USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland och Japan. Alla andra länder är
»icke-västliga«.


  

är födda utanför Europa. Ingen hade fått jobb genom
privat arbetsförmedling.
Informella rekryteringskanaler
lönar sig sämre för utrikes födda
Både Behtoui och Olli Segendorf är intresserade av
vilka kanaler som ger bäst utdelning i form av lön. De
ﬁnner liknande mönster. I Behtouis studie har inrikes
födda som fått jobb via informella kanaler högre lön
än dem som fått jobbet via formella kanaler. För dem
som är födda i icke-västliga länder är förhållandet det
motsatta. Informella kanaler ger således olika avkastning i form av lön för inrikes födda än för dem som
är födda utanför den västliga delen av världen.
I Olli Segendorfs avhandling är resultatet att för
inrikes födda ger alla kanaler ungefär samma resultat
i form av lön, medan för dem som är födda utanför
Europa ger »släkt och vänner-kanalen« den lägsta
lönen. När inrikes och utomeuropeiskt födda jämförs,
framkommer det att bland dem som använt formella
metoder tjänar inrikes födda  procent mer än de
som är födda utanför Europa. När informella kanaler
används har inrikes födda hela  procent högre lön.
Informella rekryteringskanaler
och individernas kontaktnät
Resultaten ovan antyder att de informella kanalerna
leder in till olika typer av branscher och yrken för
inrikes födda än vad som är fallet för dem som är
födda i utomeuropeiska eller icke-västliga länder. En
förklaring till detta kan vara olikheter i de nätverk
som omger individen.
Behtoui (b) undersöker denna fråga i en annan
studie, där omfattningen och kvaliteteten i olika personers nätverk står i fokus. Dataunderlaget denna
gång är en enkätundersökning till alla som fått jobb
i Malmö kommun och stannat kvar i detta jobb åren
–. Drygt   individer har besvarat enkäten. Svaren har kompletterats med registerdata.
Resultaten visar att de som är födda i icke-västliga
länder har mindre omfattande nätverk än inrikes
födda. Dessutom är det skillnad i nätverkens sammansättning. Nätverken har klassiﬁcerats utifrån
vilket yrke personen i nätverket har. De nätverk som
omger inrikes födda innefattar betydligt ﬂer personer
med kvaliﬁcerade yrken än de nätverk som omger
personer födda i icke-västliga länder. Skillnaderna i
nätverkens sammansättning kan inte förklaras av att
utrikes födda skulle ha till exempel lägre utbildning.
Skillnaderna kvarstår när Behtoui använder statistiska
metoder som kontrollerar för individernas utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, civilstånd, kön och
ålder.

 
Använda sökmetoder bland arbetssökande som ﬁck arbete –
respektive . Procent.
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I nästa steg analyserar Behtoui sambandet mellan individens nätverk, genom vilken kanal man ﬁck
arbetet och lönen. Då framkommer att det är nätverkens sammansättning som har den avgörande effekten. Detta resultat gäller både för inrikes och för utrikes födda. Det är således de utrikes föddas brist på
kontakter med personer med god ställning på arbetsmarknaden som ligger bakom att de utrikes födda får
lägre lön när de använder informella kanaler.

Efterfrågesidan
Samstämmiga resultat i nya och tidigare studier
I tidigare utgåvor av Rapport Integration har vi redovisat en mängd empiriskt stöd för att förklaringarna
till skillnaderna på arbetsmarknaden måste sökas på
efterfrågesidan, det vill säga i uppfattningar och värderingar av personer från andra länder och deras kompetens hos arbetsgivare, fackföreningar och hos folk i
allmänhet. Denna slutsats grundade sig i att det fanns
en mängd studier som gav tydliga indikationer på att
diskriminering förekommer. Flera av dessa studier
var baserade på intervjuer där intervjupersonerna
själva uppger att de utsatts för diskriminering eller
med personalrekryterare och arbetsförmedlare som
uppger att de känner till att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden. Utöver uppgifterna i intervjuer är det svårt att se vad annat än diskriminering
som skulle kunna förklara resultat från kvantitativa
studier som visar att:
• infödda ungdomar med föräldrar födda i utomeuropeiska länder har lägre sysselsättning och högre
arbetslöshet än andra infödda ungdomar, trots
att alla har samma utbildningsnivå, skolbetyg i
genomsnitt och skolbetyg i svenska
• adoptivbarn som är födda i länder som sannolikt

innebär ett svenskt utseende har lägre arbetslöshet
än adoptivbarn som är födda i Afrika, Asien eller
Latinamerika
• utrikes födda har högre risk att förlora sina jobb,
trots att de arbetat i samma företag, hade samma
anställningstid i företaget och samma utbildning,
kön och ålder.
De tidigare resultaten har förstärkts av två nya studier om ungdomar på arbetsmarknaden, som återigen
visar samma bild. Trots att ungdomarna gått igenom
hela det svenska skolsystemet, har de med utländsk,
i synnerhet utomeuropeisk, bakgrund sämre ställning
på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. Särskilt intressant är att ungdomar med en
utrikes född far har lägre sysselsättning än ungdomar
med en utrikes född mor i de fall där den ena föräldern är född i Sverige. En närmre presentation av dessa
nya studier ges i avsnittet »Ungdomars inträde på
arbetsmarknaden« i detta kapitel.
-septembereffekt?
Ett annorlunda angreppssätt ﬁnns i Rooth och Åslund
(). De ställer frågan om terrorattackerna i USA
den  september  har ökat diskrimineringen på
arbetsmarknaden i Sverige. Bakgrunden är att ﬂera
studier visat att majoritetsbefolkningens attityder till
invandrade förändrats i negativ riktning efter den 
september.
Frågan belyses genom att jämföra sannolikheten att
lämna arbetslösheten för ett arbete före och efter den
 september. Författarna ﬁnner här ingen som helst
-septembereffekt. Mönstren för personer födda i
Sverige och i olika andra delar av världen ser likadana
ut. Slutsatsen är att det inte skett någon ökning av
eventuellt förekommande diskriminering när det gäller rekrytering till lediga jobb.
utvecklingen på arbetsmarknaden



Resultaten diskuteras från den nationalekonomiska
teoribildning som delar in diskriminering i preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. Kortfattat innebär preferensdiskriminering att arbetsgivare
(eller kolleger, kunder) hyser en direkt ovilja mot att
anställa personer från en viss grupp. Statistiskt diskriminering däremot baseras på osäkerhet om olika
individers produktivitet och mer eller mindre schabloniserade föreställningar om samband mellan produktivitet och etnicitet. Om eventuell diskriminering
beror på preferenser, borde det ha skett en ökning av
diskrimineringen efter den  september. Den osäkerhet om produktiva egenskaper, till exempel kunskaper
i svenska, som ligger bakom statistisk diskriminering
bör däremot inte ha påverkats av händelserna den 
september.
Omfattningen av diskrimineringen klarläggs
Även om vi tidigare med säkerhet kunnat konstatera
att diskriminering är en viktig orsak till skillnader på
arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda,
saknar vi helt kunskap om hur omfattande denna
diskriminering är. Det pågående ILO-projektet med
situation testing kommer senare i år att ge resultat
som kan belysa denna fråga. Situation testing innebär
att personer med liknande egenskaper, men namn
som antyder olika etnicitet, söker samma lediga jobb.
Likaså kommer resultaten från de forskningsprojekt
som fått medel för correspondence testing att ge en
uppfattning om hur vanligt det är att personer diskrimineras och om det ﬁnns skillnader mellan branscher, yrken och regioner. Correspondence testing
innebär att skriftliga ansökningar skickas från personer med liknande meriter men med olika namn.

Sammanfattning och slutsatser
Under alla år som vi kunnat följa i statistiken har
utrikes födda lägre sysselsättning än de som är födda i
Sverige. Dessa skillnader i sysselsättning kan inte förklaras av individuella egenskaper som de utrikes föddas kön, ålder, utbildning eller civilstånd.
Från slutet av -talet till mitten av -talet
minskade antalet sysselsatta totalt sett med mer än
halv miljon personer. Den kraftiga nedgången i sysselsättningen drabbade utrikes födda i högre grad
än inrikes födda. Det har också skett en omfattande
strukturomvandling under perioden. I slutet av talet jobbade nästan  procent av alla sysselsatta utri En presentation av teorier och deﬁnitioner av diskriminering ﬁnns i Rapport Integration , sid. f.


  

kes födda män och  procent av alla utrikes födda
kvinnor inom industrin. Dessa andelar har i dag nästan halverats. Strukturomvandlingen har berört de
utrikes födda i högre grad än de inrikes födda.

Regeringens sysselsättningsmål
Regeringens mål att  procent av befolkningen (–
 år) ska vara sysselsatt har uppnåtts under nästan
alla år för inrikes födda män.
För utrikes födda är regeringens mål att sysselsättningsgraden ska öka och närma sig den för hela
befolkningen. Dessa mål uppfylls när sysselsättningen
ökar för alla. De år då sysselsättningsgraden minskar
för alla, så minskar sysselsättningsgraden för utrikes
födda och fjärmar sig från de inrikes födda. Sysselsättningen för utrikes födda är med andra ord mer
känslig för det allmänna läget på arbetsmarknaden än
vad som är fallet för inrikes födda.
Mellan åren  och  är det möjligt att det
skett ett närmande av sysselsättningsgraden mellan
inrikes och utrikes födda. Detta närmande gäller särskilt för kvinnorna. Denna mycket positiva utveckling
måste dock tolkas med försiktighet på grund av en
omläggning av statistiken.

Nyanlända ﬂyktingar
Bland de utrikes födda är gruppen nyanlända ﬂyktingar av särskilt integrationspolitiskt intresse. Sysselsättningsgraden för nyanlända ﬂyktingar är fortsatt
låg, även fem år efter att de togs emot i en kommun.
Det är därför ytterst angeläget att kommunernas
introduktion utformas så att den underlättar för de
utrikes födda att få ett arbete där deras resurser tas till
vara. Den nya integrationspolitiken och de överenskommelser som tecknats mellan ﬂera statliga myndigheter och Kommunförbundet har just detta syfte. Det
har skett förbättringar i introduktionen, men bristerna är fortfarande stora. Undervisningen i svenska
varvas med arbetsplatspraktik i större utsträckning,
men mer än hälften har fortfarande inte fått någon
arbetsplatspraktik under sin introduktion. Variationerna mellan kommunerna är dock mycket stora.
Introduktionens effekter på deltagarnas framtida
sysselsättning utvärderas inte av kommunerna. För
att kunna följa upp introduktionen och värdera dess
effekter behövs bättre data. Eftersom kommunerna
inte har någon skyldighet att lämna uppgifter om
introduktionen och de individer som deltar, ﬁnns för
närvarande inga sådana data.
Det nationella statistiksystem för uppföljning och
utvärdering av nyanländas etablering (SUNE) som är

under uppbyggnad på Integrationsverket bygger på
frivillig medverkan från kommunerna. När SUNE är
utbyggt kommer det att ﬁnnas helt andra möjligheter
att följa och värdera introduktionen än vad som är
fallet i dag.

Varför skillnader i sysselsättning
mellan utrikes och inrikes födda?
Förklaringarna till skillnaderna på arbetsmarknaden
i huvudsak måste sökas på efterfrågesidan, det vill
säga i uppfattningar om och värderingar av personer
från andra länder och deras kompetens hos arbetsgivare, fackföreningar och hos folk i allmänhet. Denna
bedömning grundar sig på resultaten från både nya
och tidigare kvantitativa studier.
Vi saknar dock fortfarande kunskaper om diskrimineringens omfattning. Det pågående ILO-projektet
med situation testing kommer senare i år att ge resultat som kan belysa denna fråga. Likaså kommer resultaten från de forskningsprojekt som fått medel för
correspondence testing att ge en uppfattning om hur
vanligt det är att personer diskrimineras och om det
ﬁnns skillnader mellan branscher, yrken och regioner.

Informella rekryteringskanaler
och individernas kontaktnät
Rekryteringen till lediga platser sker i stor utsträckning via kontakter: genom släktingar och vänner eller
genom att den arbetssökande kontaktas av arbetsgivaren. Inrikes födda har fått sina jobb via dessa informella kanaler i betydligt större utsträckning än personer födda i icke-västliga länder.
Arbetssökande som är födda i Sverige får högre
eller åtminstone samma lön när de använt informella
kanaler. För personer födda i icke-västliga länder leder
användningen av informella kanaler till jobb med
lägre löner. Olikheten i lönsamheten av att använda
informella kanaler beror på skillnader i de nätverk
som omger inrikes födda jämfört med personer från
icke-västliga länder. Inrikes föddas nätverk är inte
bara större utan innehåller också i högre utsträckning
personer med en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Dessa resultat visar tydligt att Arbetsförmedlingens
insatser för att etablera kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare är särskilt viktig för personer
födda utanför Sverige.

utvecklingen på arbetsmarknaden



   
Att jämföra situationen på arbetsmarknaden för
invandrade i olika länder kan vara en utgångspunkt
för att lära av andras erfarenheter. Kan olikheterna
vara ett tecken på att några länder har en särskilt
framgångsrik integrationspolitik medan andra är mer
misslyckade? Sveriges position jämfört med andra
länder ger därför alltid ett stort genomslag i debatten.
Är Sverige sämst eller bäst eller kanske någonstans
mitt emellan? Denna typ av frågor diskuteras ofta på
basis av den publicerade internationella statistiken.
Statistiken har dock en utformning som innebär att
internationella jämförelser är ytterst problematiska.
Jämförelser av länders integrationspolitik och i synnerhet av politikens utfall är därför ett mycket outvecklat område.
Det ﬁnns en omfattande internationell jämförande
forskning som studerar samband mellan till exempel
arbetsmarknadens ﬂexibilitet och arbetslöshet eller
mellan olika sätt att organisera utbildningsväsendet
och ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Det
stora intresset för internationella jämförelser inom
dessa områden har medfört att metoder utvecklats
som gör det alltmer rimligt att jämföra länder. Det
statistiska underlaget har harmoniserats, till exempel
i fråga om deﬁnitionen av arbetslöshet. Det har också
byggts upp mätmetoder som gör det möjligt att ta
hänsyn till väsentliga olikheter mellan länderna (till
exempel graden av arbetsmarknadsﬂexibilitet eller
hur hårt och tidigt ungdomar sorteras inom skolsystemet).
När det gäller integration och arbetsmarknad har
det ännu inte skett en liknande metodutveckling.
Men intresset är stort inom både internationella organisationer och enskilda länder. Inom EU, EUROSTAT,


  

OECD, ILO och Europarådet har integrationspolitiken blivit en högt prioriterad fråga och arbete pågår
med att harmonisera statistiken. Bakgrunden är att de
ﬂesta länder befarar att de i framtiden kommer att få
brist på arbetskraft, samtidigt som sysselsättningen är
låg i den invandrade befolkningen. Hittills ﬁnns det
dock endast ett fåtal forskningsrapporter som använder jämförbara data för att analysera de invandrades
ställning på arbetsmarknaden och där Sverige är ett
av de jämförda länderna. För en av dessa redogörs i
detta avsnitt.

Sverige har goda förutsättningar
när det gäller lika rättigheter
Den metodutveckling som hittills skett har främst
gällt olika sätt att klassiﬁcera och värdera integrationspolitiken utifrån vissa normer, som formulerats
inom EU-samarbetet. Enligt European Civic Citizenship and Inclusion Index (Migration Policy Group, )
är Sverige bland de mest framstående i Europa när det gäller politik för integration och inkludering av invand-

rade. Sverige har få formella hinder för deltagande
på arbetsmarknaden, goda villkor för familjeåterförening, säkra uppehållstillstånd som i princip ger
fulla rättigheter, en inkluderande medborgarskapspolitik samt utbyggd lagstiftning och åtgärder för
att bekämpa diskriminering. Här ﬁnns det således
ett underlag för en mycket positiv värdering av den
svenska integrationspolitiken i internationell jämförelse.
De index som värderingen vilar på tar dock bara
hänsyn till vad som bedöms vara de bästa förutsätt-

ningarna för integration. De tar inte hänsyn till om
de goda förutsättningarna har givit utslag på arbetsmarknaden i form av hög sysselsättning, höga löner,
låg arbetslöshet eller något annat mätbart.

Skillnader på arbetsmarknaden
mellan utländska och inhemska
medborgare ﬁnns i många länder

deras regler för att bevilja medborgarskap och deras
invandrings- och ﬂyktingpolitik. Den invandrade
befolkningen, vars sysselsättning och arbetslöshet
under ett visst år redovisas i den internationella statistiken, består således av en blandning av till exempel individer som kom på -talet och som kom på
-talet, av arbetskraftsinvandrare och ﬂyktingar,
av doktorer i atomfysik och analfabeter, av dem som
har det nya landets språk som modersmål och av dem
som aldrig hört ett ord talas på det nya landets språk.
Hur denna blandning ser ut skiljer sig avsevärt mellan olika länder och är avgörande för de invandrades
ställning på arbetsmarknaden.

I de internationella publikationer som bygger sina
omdömen på statistiska jämförelser. tillhör Sverige en
grupp länder med stora skillnader på arbetsmarknaden mellan utländska och inhemska medborgare. Så
skriver till exempel OECD i sin senaste migrationsrapport (OECD ) att i Danmark, Sverige och
Nederländerna är det särskilt stora skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan utländska och inhemska
medborgare.
I Rapport Integration  gjordes en utförlig
genomgång av problemen med denna typ av jämförande statistik (se avsnittet Äpplen, stolar och kanske
några päron). Slutsatsen var där att det inte går att
göra internationella jämförelser på basis av denna typ
av statistik.
I presentationen av utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige har vi visat att situationen för utrikes
födda på arbetsmarknaden i Sverige hänger samman
med en lång rad faktorer, till exempel hur länge en
person bott i Sverige, hans eller hennes utbildning
och ursprungsregion. För att få någon uppfattning
om vad den internationella statistiken egentligen visar
är det nödvändigt att försöka särskilja de väsentliga
olikheter som ﬁnns bland de utländska medborgare
eller utrikes födda som denna statistik beskriver.
Vilka dessa invandrade är och varför de ﬂyttat till
landet i fråga är en avspegling av skilda historiska traditioner och av geograﬁsk eller språklig närhet. De
forna kolonialmakterna har en omfattande invandring från sina forna kolonier, där många invandrade
är väl bekanta med det nya landets språk eller har det
som sitt modersmål, till exempel Frankrike–Nordafrika eller Storbritannien–Indien och Pakistan. Den
geograﬁska närheten spelar stor roll för en del migrationsströmmar, till exempel Sverige–Finland, och
den språkliga närheten för andra, till exempel USA–
Kanada–Australien–Nya Zeeland–Storbritannien–
Irland.
Andra viktiga skillnader som påverkar invandringens sammansättning är olikheter mellan länderna i

I Rapport Integration  gjorde vi en genomgång av
den internationella publicerade statistiken och dessutom specialbearbetningar av data från EUROSTAT
som beställts för detta ändamål. Genom dessa specialbearbetningar var det möjligt att skilja mellan
utländska medborgare och utrikes födda samt mellan
personer som kommer från olika regioner och med
olika vistelsetider. På grundval av dessa källor framträdde tre grupper av länder.
Arbetsmarknadssituationen för invandrade var
mest gynnsam i de transoceana (Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA) och i de sydeuropeiska (Grekland, Italien, Spanien och Portugal) länderna samt på
Irland. För samtliga dessa länder gäller att en mycket
stor del av de invandrade utgörs av arbetskraftsinvandrare, som valts ut efter poäng- eller kvotsystem
eller där uppehållstillståndet är knutet till att personen har ett arbete. För ﬂera av dessa länder gäller
dessutom att en hög andel av de invandrade kommer
från länder där samma språk talas.
Den minst gynnsamma situationen på arbetsmarknaden för invandrade fanns i Belgien, Danmark,
Frankrike, Nederländerna och Sverige. För inget av
dessa länder fanns indikationer på att arbetskraftsinvandringen skulle vara särskilt omfattande. Däremot
kom en ganska stor del av dem som invandrat till Belgien från ett land där något av de belgiska ofﬁciella
språken talas. Samma sak gällde Frankrike, där många
av de invandrade kommer från tidigare kolonier, där
franska språket är allmänt bekant.
Storbritannien och Österrike låg mittemellan dessa
två grupper av länder. Eftersom nästan  procent av
de utländska medborgarna i Storbritannien kom från
ett land där engelska talas, är skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet där förvånansvärt höga.

 Arbetskraftsdeltagande = sysselsatta + arbetslösa.

 Finland ingick inte i bearbetningarna eftersom det var för
få observationer av utrikes födda i det statistiska materialet.

Tre grupper av länder

sverige i internationell jämförelse



 
Andel sysselsatta i befolkningen, kvinnor – år, år .
Procent och skillnader i procentenheter mellan inrikes och utrikes födda.
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64,9 63,2 61,8
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1,7 -7,7 15 16,4 -6,5 25 -4,6

58,5 60,2 53,5
48 43,4 37,7
10,5 16,8 15,8

: OECD (), tabell I.A..

Inom dessa tre grupper av länder var skillnaderna
när det gäller arbetsmarknadssituationen för invandrade ganska små. Rangordningen mellan länderna
inom grupperna varierar och är beroende av vilket
år som väljs, vilken arbetsmarknadsindikator som
används, om situationen avser utländska medborgare
eller utrikes födda och om de utrikes födda indelas
efter vistelsetid och födelseland.

Den senaste internationella statistiken
I någon mån har det blivit lättare att använda den
internationella publicerade statistiken till jämförelser
i och med att OECD i sin senaste migrationsrapport
(OECD ) för första gången publicerar arbetsmarknadsuppgifter även för inrikes och utrikes födda
och inte som tidigare år enbart för utländska och
inhemska medborgare. När det gäller sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor framkommer att
Sverige ligger på sjunde plats bland de  OECD-länder som visas i diagram . Jämfört med Sverige är sysselsättningen för utrikes födda kvinnor högre i Portu

  

gal, Australien, Schweiz, Norge, Kanada och Österrike
och lägre i resterande  OECD-länder.
Det framkommer också att i Sverige har utrikes
födda kvinnor högre sysselsättningsgrad än inrikes
födda kvinnor i Belgien, Grekland, Italien, Irland och
Spanien och ungefär samma sysselsättningsgrad som
inrikes födda kvinnor i Frankrike och Tyskland.
Om vi i stället skulle rangordna länderna efter skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes
födda kvinnor, framträder ungefär samma bild som vi
tidigare fann i Rapport Integration . I de sydeuropeiska länder har utrikes födda kvinnor högre sysselsättning än inrikes födda. I alla andra länder har utrikes födda kvinnor lägre sysselsättningsgrad än inrikes
födda kvinnor. I Österrike, Irland, USA, Kanada och
Australien är skillnaderna ganska små (mindre än tio
procentenheter). I den andra änden ﬁnns Danmark,
med en skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes
 Skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes
födda kvinnor mäts i procentenheter.

 
Andel sysselsatta i befolkningen, män – år, år .
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och utrikes födda kvinnor på hela  procentenheter.
Därefter följer Tyskland, Nederländerna, Belgien, Finland och Sverige med skillnader mellan  och  procentenheter.
När det gäller sysselsättningsgraden för utrikes
födda män är Sveriges position mindre fördelaktig
än för kvinnorna. Sverige ligger på plats nummer 
bland de  OECD-länderna när det gäller andelen
sysselsatta i den utrikes födda manliga befolkningen.
Tillsammans med Nederländerna, Finland, Frankrike
och Tyskland har de utrikes födda männen i Sverige
en sysselsättningsgrad på omkring  procent.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes
och utrikes födda män följer ungefär samma rangordning mellan länderna som för kvinnorna. Avståndet är störst i Danmark, där utrikes föddas sysselsättningsgrad är drygt  procentenheter lägre än för
inrikes födda. Därefter följer Nederländerna, Sverige
och Belgien med en skillnad på mellan  och  procentenheter.
Trots att det nu ﬁnns publicerad statistik över utrikes födda, går den fortfarande inte att använda för

några som helst värderingar av de olika ländernas
integrationspolitik. Siffrorna i den internationella
statistiken avspeglar helt andra fenomen än integrationspolitiken. De sydeuropeiska länderna ligger som
alltid i topp, eftersom nästan enbart personer som
har ett arbete tillåts att legalt komma in i och vistas
i dessa länder. Även i de engelsktalande transoceana
länder som aktivt rekryterar i synnerhet välutbildad
arbetskraft är som alltid sysselsättningsskillnaderna
mellan utrikes och inrikes födda ganska små.

Varför är Österrike bättre än
Sverige i den internationella
statistiken?
I all publicerad statistik över arbetsmarknadssituationen för invandrade framstår Österrike som ett land
med mycket små skillnader mellan inrikes och utrikes
födda. En av det fåtal forskningsrapporter som analyserar arbetsmarknadssituationen för inrikes och utrisverige i internationell jämförelse



 
Bakgrundsegenskaper för personer födda i Jugoslavien (eller f.d. Jugoslavien).
Sverige och Österrike  och .
Sverige
Födda i
Sverige
Andel invandrat före 1973
Andel invandrat 1990 el. senare
Antal år sen invandring i genomsnitt

Födda i
Jugoslavien

Österrike
Födda i
Födda i
Jugoslavien
Österrike

22,1
51,9
9,9

37,4
28,1
15,7

Andel kvinnor
Genomsnittlig ålder

48,9
41,8

50,1
38,8

45,7
39,9

50,5
41,3

Andel med universitetsutbildning
Andel med grundskoleutb. (motsv.)

25,7
23,6

17,3
26,3

1,8
60,6

6,5
25,3

: Kogan (), tabell 

kes födda berör personer från de tidigare jugoslaviska
republikerna och deras ställning på arbetsmarknaden
i Sverige och Österrike (Kogan ). Analysen bygger på individdata för år  för Sverige och  för
Österrike. Båda länderna hade en ganska omfattande
arbetskraftsinvandring från Jugoslavien fram till mitten av -talet. En annan likhet är att båda länderna
tog emot ﬂyktingar från de tidigare jugoslaviska republikerna under -talet.
Den stora skillnaden är att arbetskraftsinvandringen från Jugoslavien till Österrike fortsatte även
efter år . Som tidigare gavs gästarbetare från
andra länder tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd.
Arbetskraftsinvandrare till Österrike har hög sysselsättning, eftersom industri- och byggnadssektorn
där har haft ett fortsatt behov av relativt lågt utbildad
arbetskraft. Kogan ger inga uppgifter om andelen
arbetskraftsinvandrare i förhållande till ﬂyktingar i
Österrike. En ﬁngervisning om arbetskraftsinvandringens omfattning kan dock vara att inﬂödet av
arbetskraftsinvandrare till Österrike år  var ungefär lika stort som till Australien och Schweiz (OECD
). En annan förklaring till den höga sysselsättningen i Österrike är att långtidsarbetslösa arbetskraftsinvandrare förlorar sina uppehållstillstånd och
inte har tillgång till de sociala välfärdssystemen.
 I bägge länderna har andelen sysselsatta i industrin minskat, men nedgången har varit särskilt markant i Sverige.
Från drygt   sysselsatta i industrin i Sverige och
drygt   i Österrike minskade industrisysselsättningen
medd  procent i Österrike och med  procent i Sverige
fram till mitten av -talet. (Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen (), s.  respektive AKU fjärde kvartalet,
egna beräkningar).
 Fram till  drogs i Österrike arbetslöshetsunderstödet in


  

Dessa skillnader avspeglas tydligt i sammansättningen av invandrade från Jugoslavien i Sverige och
Österrike. I Österrike har en betydligt större andel av
de invandrade från Jugoslavien varit lång tid i landet.
Den mest påtagliga skillnaden är dock de invandrades utbildning. Drygt  procent av invandrade från
Jugoslavien till Sverige har en universitetsutbildning,
att jämföra med knappt  procent i Österrike.
Det som jämförs är således till stor del gästarbetarinvandringen till den österrikiska industrin av lågutbildad arbetskraft och ﬂyktinginvandringen till
Sverige av personer med betydligt högre utbildningsnivåer. Skillnaderna i utbildningsnivåer för personer
från Jugoslavien gäller alla de tre invandringsperioder
som Kogan har studerat, det vill säga före , mellan
 och  samt  och senare.
I de statistiska bearbetningarna av datamaterialet
har Kogan jämfört invandrade från Jugoslavien med
infödda i Österrike och Sverige. De statistiska metoderna innebär att jämförelsen gäller personer med
samma ålder, utbildning och civilstånd. Därutöver
har hon gjort en kontroll för den regionala arbetslöshetsnivån. Resultaten från alla de tre invandringsperioderna visar att i Sverige har personer från Jugoslavien lägre chanser att vara i arbetskraften än de som
är födda i Sverige. I Österrike ﬁnns däremot inga statistiskt säkerställda skillnader mellan personer födda
i Jugoslavien och födda i Österrike. Resultaten gäller
för både män och kvinnor.
Ett annat intressant resultat är fördelningen på
branscher och yrken. För dem som invandrat från
Jugoslavien före  gäller i både Sverige och Österför utländska medborgare som varit arbetslösa i mer än ett
år. (Bifﬂ ).

rike att de är överrepresenterade i industrisektorn. I
Österrike kvarstår denna överrepresentation även för
dem som invandrat från Jugoslavien efter . Jämfört med infödda har personer från Jugoslavien yrken
med lägre status i både Österrike och Sverige, men
skillnaderna är betydligt större i Österrike än i Sverige.
Kogan förklarar dessa skillnader med att Österrike
och Sverige har och har haft helt olika invandringspolitik. Österrike betraktar fortfarande invandrade
som tillfälliga gästarbetare. I Österrike har industrisektorn haft ett fortsatt behov av invandrad lågt utbildad arbetskraft. De som riskerat långtidsarbetslöshet
i Österrike har antingen kunnat ordna ett nytt arbete
eller lämnat landet, på grund av de regler som gäller
för uppehållstillstånd och tillgång till välfärdssystemen för gästarbetare. I Sverige har det inte funnits
samma behov att rekrytera till okvaliﬁcerade industriarbeten under senare år, i synnerhet inte under
mitten av -talet. Invandringen från Jugoslavien
och de före detta jugoslaviska republikerna till Sverige
har inneburit att dessa relativt högutbildade personer
konkurrerar med den infödda arbetskraften om jobb
i tjänstesektorn.
Bakom de stora skillnader i sysselsättningsgrad
mellan Österrike och Sverige som redovisas i den
publicerade internationella statistiken från bland
annat OECD, ligger således främst att länderna har
helt olika invandringspolitik och hade skilda regler
när det gäller invandrades tillgång till de nationella
välfärdssystemen.

Sammanfattning
Internationella jämförelser av invandrades situation
på arbetsmarknaden. skulle kunna ha ett stort värde
för att bedöma integrationspolitikens effektivitet. De
skulle också kunna användas för att se om skillnader i
arbetsmarknadens struktur har ett samband med den
invandrade befolkningens sysselsättning och arbetslöshet. För närvarande är det dock inte möjligt att
jämföra olika länder. Den statistik som publiceras och

används i debatten kan karaktäriseras som jämförelser mellan äpplen och stolar när det gäller den integrationspolitiska aspekten.
Samtliga länder med en gynnsam arbetsmarknadssituation för invandrade har kännetecken som ligger
utanför integrationspolitikens område. En stor andel
av de invandrade är arbetskraftsinvandrare, som valts
ut efter poäng- eller kvotsystem eller där uppehållstillståndet är knutet till att personen har ett arbete.
För ﬂera av dessa länder gäller dessutom att en hög
andel av de invandrade kommer från länder där
samma språk talas.
Sverige tillhör en grupp av länder som i den internationella statistiken ofta uppvisar stora skillnader
på arbetsmarknaden mellan utländska och inhemska
medborgare. I inget av dessa länder är arbetskraftsinvandringen särskilt omfattande. Den internationella
statistiken jämför således äpplen och stolar och visar
endast det tämligen självklara att sysselsättningen är
hög för invandrade som väljs ut i enlighet med efterfrågan på arbetsmarknaden.
Trots dessa olikheter mellan länderna kan vi ändå
konstatera att sysselsättningsgraden i Sverige inte är
lägre än i ﬂera någorlunda jämförbara länder. Särskilt
utrikes födda kvinnor har i Sverige en relativt fördelaktig ställning på arbetsmarknaden.
Bristen på jämförbar statistik innebär att det saknas
forskning som jämför integrationen i olika länder. Ett
undantag är en jämförelse av arbetsmarknadssituationen i Sverige och Österrike för invandrade från Jugoslavien eller de f.d. jugoslaviska republikerna. Studien
förklarar skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan
Österrike och Sverige med att länderna har helt olika
invandringspolitik. I Österrike har industrisektorn
haft ett fortsatt behov av invandrad lågt utbildad
arbetskraft och de invandrade betraktas som tillfälliga gästarbetare. De som riskerat långtidsarbetslöshet
i Österrike har antingen ordnat ett nytt arbete eller
lämnat landet, på grund av de regler som gällde för
uppehållstillstånd och tillgång till välfärdssystemen
för gästarbetare.

sverige i internationell jämförelse



  
Många av världens länder rekryterar aktivt högutbildad arbetskraft från resten av världen. Sverige tillhör
inte dessa länder men har ändå många högutbildade
i sin utrikes födda befolkning. En viktig fråga är om
de högutbildade från andra länder får jobb som motsvarar deras kompetens. I detta avsnitt gör vi inledningsvis en internationell utblick och övergår därefter
till att skildra utrikes födda akademikers ställning på
arbetsmarknaden i Sverige. I fokus för vårt intresse
är utvecklingen under de invandrade akademikernas
första elva år på den svenska arbetsmarknaden.

En internationell utblick
I den internationella litteraturen förklaras ofta de
invandrades låga sysselsättning och höga arbetslöshet med att de har för låg kompetens för de jobb som
ﬁnns på arbetsmarknaderna i högt industrialiserade
länder. Den internationella statistiken visar emellertid att i många av OECD-länderna har en hög andel
av de utländska medborgarna en universitetsutbildning. Det är endast i Österrike, Tyskland och Frankrike som andelen universitetsutbildade är så låg som
mellan  och  procent av de utländska medborgarna. I Sverige har drygt  procent av de utländska
medborgarna en universitetsutbildning, vilket endast
överträffas av USA, Norge, Storbritannien och Irland.
Det är värt att notera att de utländska medborgarna
i Sverige är mer högutbildade än i Kanada och Australien, som aktivt rekryterar högutbildad arbetskraft
från hela världen.
I vilken mån dessa högutbildade utländska medborgares kompetens har kunnat tas till vara i kva Se t.ex. OECD ().


  

liﬁcerade jobb redovisas inte i den internationella
statistiken. Däremot ﬁnns uppgifter om deras arbetskraftsdeltagande. Inte i något av de redovisade
OECD-länderna är akademikernas arbetskraftsdeltagande lika högt bland utländska som bland inhemska
medborgare. Detta är ett mönster som avviker från
vad den internationella statistiken visar för lågutbildade, där sysselsättningen i många länder är högre för
utländska medborgare än för inhemska. Skillnaderna
i arbetskraftsdeltagande mellan utländska och inhemska medborgare är särskilt små i Österrike, Kanada,
Portugal och USA (mindre är fem procentenheter)
och särskilt stora i Sverige, Finland och Frankrike
(drygt  procentenheter). Danmark intar en särställning med en skillnad på  procentenheter.
En förklaring till det generellt sett lägre arbetskraftsdeltagandet bland utländska akademiker kan,
åtminstone i en del länder, vara att det är särskilt vanligt att utländska medborgare studerar på forskarutbildningen vid landets universitet. För övrigt hänger
skillnaderna mellan OECD-länderna säkerligen samman med ländernas olika invandringspolitik och
olikheter i de utländska medborgarnas kännedom om
språket i invandringslandet.

Sverige
 av  utrikes födda akademiker
har kvaliﬁcerat arbete
Den verkligt intressanta frågan är dock inte om
utländska medborgare med akademisk examen är i
 Arbetskraftsdeltagande = sysselsatta + arbetslösa.
 Se tidigare avsnitt »Sverige i internationell belysning«.
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Rooth ().
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Arbetskraftsdeltagande bland utländska och inhemska medborgare*, universitetsutbildade,
– år, genomsnitt åren –. Procent samt skillnad i procentenhet.
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utrikes födda akademiker



arbetskraften eller inte. För både den enskilde individen och för samhällsekonomin är det viktigare att
personer med akademisk utbildning får ett arbete där
deras kvaliﬁkationer kommer till sin rätt. För Sveriges del ﬁnns några specialstudier som undersökt just
sambandet mellan utbildning och yrke för personer
med akademisk utbildning (Ekberg & Rooth ,
AMS , SCB ). Ekberg & Rooth () är den
enda som avser samtliga utrikes födda akademiker.
Resultaten från denna studie visar att ungefär  procent av inrikes födda akademiker hade ett kvaliﬁcerat
arbete år  men att motsvarande andel för utrikes
födda endast var omkring  procent. Omräknat till
antal personer innebär detta att det fanns ungefär
  utrikes födda akademiker som inte hade ett
arbete som motsvarade deras kvaliﬁkationer.
De mönster som vi kan se på arbetsmarknaden
generellt gäller även för akademikerna, det vill säga
andelen utrikes födda akademiker med ett kvaliﬁcerat arbete ökar ju längre tid personen vistats i Sverige.
Dock kvarstår vissa negativa skillnader även för de
utrikes födda akademiker som varit i Sverige i mer än
 år. Den lägsta andelen akademiker med ett kvaliﬁcerat arbete fanns, oavsett vistelsetid i Sverige, bland
personer som är födda i länder i Afrika och Asien.
De tidigare studierna har givit en ögonblicksbild
av situationen ett visst år för utrikes födda akademiker (eller vissa akademiker) och deras situation på
arbetsmarknaden. I år kan vi tillfoga ett longitudinellt perspektiv. Hur förändras situationen under de
första elva åren på arbetsmarknaden? Hur viktigt är
det att tidigt få ett kvaliﬁcerat arbete, jämfört med ett
okvaliﬁcerat arbete eller inget arbete alls. Hur hänger
utvecklingen under de första elva åren samman med
utbildningens inriktning och med personens födelseregion?
Studien bygger på registerdata över samtliga utrikes födda med akademisk utbildning. I analysen
ingår de nästan   personer som nyligen kommit till Sverige år  och fortfarande bodde kvar i
Sverige år . Dessa personer kom således till Sverige under högkonjunkturen i slutet av -talet. För
att kunna göra någon form av jämförelse med inrikes
födda akademiker använder Rooth dem som var  år. Valet av ålderskategori har gjorts för att få en
grupp inrikes födda akademiker som är någorlunda
 Se Rapport Integration , avsnittet»Kompetensslöseri«
för en utförlig presentation.
 Med akademisk utbildning menas en minst tvåårig utbildning vid universitet eller högskola.
 Nyligen = varit bosatta i Sverige mellan ett till fem år och
som var mellan  och  år .


  

nya på arbetsmarknaden. Det första mättillfället avser
år . Därefter inträffar den djupa sysselsättningskrisen under -talets första hälft. Vid det andra
mättillfället år  har sysselsättningsgraden generellt sett förbättrats, men utan att nå upp till de höga
nivåer som rådde under slutet av -talet.

Förändringar i samstämmighet mellan
yrke och utbildning mellan  och 
Akademikernas ställning på arbetsmarknaden delas
in i fyra kategorier: högstatusyrke, mellanstatusyrke,
lågstatusyrke och ej sysselsatt. Vid periodens början
år  är det mycket stora skillnader mellan de inrikes och de utrikes födda akademikerna. Omkring 
procent av de relativt unga inrikes födda akademikerna hade ett högstatusjobb år . Bland de nyligen invandrade akademikerna från länder utanför
Europa hade endast omkring en fjärdedel ett högstatusyrke år . De som kom från länder i Norden och i övriga Europa låg däremellan. Skillnaderna
efter födelseregion kvarstår även efter att författaren
använt statistiska metoder som tar hänsyn till skillnader mellan individerna när det gäller ålder, utbildningens inriktning m.m.
Rooths hypotes är att personer från länder som
liknar Sverige har kunskaper som är lätta att direkt
föra över till den svenska arbetsmarknaden. Akademiker från de övriga nordiska länderna borde därför
ha högstatusyrken i ungefär samma utsträckning som
inrikes födda redan under det första åren i Sverige.
Personer från länder som är olika Sverige när det gäller språk och utbildningssystem kommer däremot att
ha svårigheter att få ett arbete i nivå med sin utbildning under de första åren på den svenska arbetsmarknaden. Svårigheterna att direkt överföra kunskaper
mellan länder kan förstärkas av att personer från
mer avlägsna länder i högre utsträckning riskerar att
utsättas för diskriminering. Den bild som framkommer under de första åren på arbetsmarknaden stämmer överens med denna hypotes. Akademiker från
de nordiska länderna har högstatusyrken i betydligt
större utsträckning än akademiker från utomeuropeiska länder.
Det andra ledet i Rooths hypotes är att den initiala statusminskningen kommer att kompenseras
i takt med att individerna kompletterar sin utbildning och lär sig det svenska språket. Ju större statusminskningen i yrket under de första åren, desto större
statusökning efter ett antal år på arbetsmarknaden.
Nordiska akademiker borde därför se en viss förbätt Knappt  procent för män och  procent för kvinnor.
 En knapp fjärdedel för män och en dryg fjärdedel för kvinnor.
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ring och akademiker från utomeuropeiska länder en
mycket stor förbättring av sin yrkesstatus.
År , det vill säga elva år senare, har de utrikes
födda akademikernas ställning på arbetsmarknaden
förbättrats, men bara lite grann. Knappt  procent
av kvinnliga akademiker från länder utanför Europa
hade ett högstatusjobb och  procent var inte sysselsatta. Därtill kommer  procent med ett lågstatusyrke.
Kvinnliga akademiker från Norden och övriga Europa
hade högstatusjobb till  respektive  procent.
För männens del var situationen likartad. Det ﬁnns
dock vissa mindre skillnader, som inte riktigt stämmer överens med vanliga uppfattningar om könsmönster bland utrikes födda. Jämfört med kvinnorna
var andelen med högstatusyrken bland män födda
utanför Norden (övriga Europa och utanför Europa)
något lägre och andelen icke sysselsatta något högre
(se tabellerna . och . i Rooth ).
I diagram  redovisar vi enbart andelen akademiker med ett högstatusjobb  respektive .
Denna jämförelse visar visserligen att det skett en
större förbättring för dem som är födda i länder utan Jämförelsen av utvecklingen över tid för akademiker från
olika länder påverkas av utvandringen. De som jämförs är
ju personer som fanns i Sverige både år  och år .
Under denna tidsperiod har det skett en omfattande återutvandring. Ungefär hälften av de nordiska akademiker som
fanns i Sverige år  fanns inte kvar elva år senare. Bland
akademiker födda i övriga Europa eller utanför Europa har
återutvandringen varit betydligt lägre. Endast ungefär en
fjärdedel respektive en femtedel har lämnat Sverige under
perioden. Det är dessutom möjligt att återutvandringen
kan vara selektiv, dvs. det kan var så att det främst är de
som inte lyckats få ett lämpligt arbete som lämnat Sverige.

% Män
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sverige

Norden

Övriga
Europa

Utanför
Europa

Andel högstatus 90
Andel högstatus 01

för Norden än för dem som är födda i Norden. Trots
ytterligare elva år på den svenska arbetsmarknaden
är dock denna förbättring ganska liten. Akademiker
födda utanför Norden hade år  högstatusyrken i
mycket lägre utsträckning än vad som gällde elva år
tidigare för dem som var födda i ett nordiskt land.
De skillnader i status mellan akademiker från olika
födelseregioner som visas i diagram  förblir i princip oförändrade när analysen tar hänsyn till skillnader i utbildningens inriktning, åldersstruktur eller
vistelsetid i Sverige.
Det ﬁnns således inget stöd för hypotesen att den
initiala nedgraderingen skulle kompenseras av en
efterföljande stark uppgradering.
Rooth har ingen förklaring till detta mönster, annat
än hypotesen att den initiala nedgraderingen i yrkesstatus kan hänga samman med att kunskaperna inte
är internationellt överförbara eller med att de utrikes
födda akademikerna diskrimineras.
Några tänkbara förklaringar kan dock ﬁnnas i den
enkätundersökning som SCB genomförde år 
med   utrikes födda akademiker mellan  och 
år som hade varit i Sverige mellan  och  år (SCB
). Av denna undersökning framgår att de utrikes
födda akademikerna hade sökt betydligt ﬂer arbeten i
linje med sin utbildning än vad som var fallet för en
kontrollgrupp med infödda akademiker. Som i tidigare undersökningar hade de utrikes födda akademikerna kvaliﬁcerade arbeten i mindre grad än de inrikes födda.
I enkätundersökningen ställdes olika frågor om
vad som varit hindret för deras möjligheter att få ett
arbete i linje med utbildningen. Nästan  procent
instämde (helt eller delvis i påståendet) att avsakutrikes födda akademiker



naden av kontakter var ett hinder. Det därefter vanligaste upplevda hindret var att ha ett icke svenskt
namn, där drygt  procent av männen och knappt
 procent av kvinnorna instämde. Saknar referenser
från arbetsgivare, saknar yrkeserfarenhet och språksvårigheter ﬁck lägre grad av instämmande i enkäten.
En annan hypotes i Rooths studie är att det är skillnader mellan olika akademiska utbildningar när det
gäller möjligheten att direkt tillämpa kunskaperna
i ett nytt land. Dataprogrammerare borde till exempel snabbare kunna använda sina kunskaper i ett nytt
land än jurister.
För både män och kvinnor gäller att de med utbildning inom hälso- och sjukvård hade störst sannolikhet att ha ett högstatusarbete år . Därefter följer
för männens del utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Lägsta sannolikheten för ett högstatusyrke
bland männen fanns för dem som hade utbildningar
inom samhällsvetenskap, humaniora och pedagogik.
För de invandrade kvinnliga akademikerna ﬁnns
inga statistiskt säkerställda skillnader i sannolikheten
att ha ett högstatusyrke mellan utbildningar inom
hälso- och sjukvård, naturvetenskap och pedagogik.
Den lägsta sannolikheten hade de med samhällsvetenskapliga utbildningar. Elva år senare har det skett
vissa mindre förskjutningar i dessa mönster. Det är
dock svårt att se något samband mellan dessa mindre förskjutningar och den potentiella internationella
överförbarheten av utbildningens innehåll.

Samband mellan status år  och år 
Det är av stort intresse hur utvecklingen ser ut de
följande åren för de utrikes födda akademiker som
år  inte var sysselsatta alls eller började i ett låg-,
mellan- eller högstatusyrke. Även här tar analysen
hänsyn till skillnader mellan akademikerna i utbildningens inriktning, ålder, bostadsort eller vistelsetid i
Sverige. Det är knappast förvånande att de akademiker som hade ett högstatusyrke redan år  har den
högsta sannolikheten att ha ett högstatusyrke också år
. Av större intresse är utvecklingen för dem som
började på en lägre nivå.
Resultaten i diagram  visar skillnader i procentenheter i sannolikheten att ha ett högstatusyrke 
jämfört med dem som hade ett högstatusyrke redan
år . Sannolikheten att ha ett högstatusyrke är
lägst för dem som började i ett mellan- eller lågstatusyrke år . För dem som initialt inte var sysselsatta
är resultatet något bättre.
För kvinnliga akademiker är resultaten något
annorlunda. Utvecklingen för de kvinnor som började i ett lågstatusyrke  är betydligt sämre än för
männen. Risken för att bli inlåst i ett lågstatusyrke är
ungefär densamma oavsett födelseland.


  

 
Sannolikheten att ha ett högstatusyrke 
uppdelat på arbetsmarknadsstatus .
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Probitregressioner och därefter beräknat marginaleffekter).
Alla värden är statistiskt säkerställda på -procentsnivå.

Sammanfattning och slutsatser
Till skillnad från många andra länder ﬁnns i Sverige
inga särskilda program för att rekrytera högt utbildad
arbetskraft från andra länder. Trots detta är andelen
akademiker bland utländska medborgare högre i Sverige än i ﬂera av de länder som aktivt försöker rekrytera högt utbildad arbetskraft. Om dessa rekryterade
akademiker har lättare att få arbeten som motsvarar
deras utbildning än vad utrikes födda akademiker i
Sverige har går inte att utläsa ur den internationella
statistiken. Hur utrikes födda akademiker tas emot
och introduceras på arbetsmarknaden i dessa länder
borde dock kunna ge värdefulla kunskaper som kanske kan överföras till svenska förhållanden.
I Sverige fanns det år  cirka   utrikes
födda akademiker som inte hade ett arbete som motsvarade deras utbildning. Tänkbara förklaringar till
detta slöseri med kompetens kan vara diskriminering
och avsaknad av de kontakter som är viktiga kanaler
till de lediga jobben.
En viktig iakttagelse är att de första åren på arbetsmarknaden kan ge långsiktiga konsekvenser. De utrikes födda akademiker som börjar sin karriär på den
svenska arbetsmarknaden i ett arbete med låg status löper en risk att bli inlåsta i mindre kvaliﬁcerade
yrken på lång sikt. Denna risk gäller i synnerhet kvinnor. Tidigare forskning har visat att det är viktigt med
arbetslivserfarenheter under de första åren i Sverige.
Resultaten från den longitudinella studien antyder
dock att det inte räcker med att börja på ett jobb vilket som helst för att akademikernas kompetens ska få
utdelning på arbetsmarknaden på lång sikt.

 
  
Aktiv arbetsmarknadspolitik har i Sverige en mycket
lång tradition, jämfört med andra länder. Sedan
åtminstone början på -talet har stat och kommun
i stor omfattning använt sig av aktiv arbetsmarknadspolitik i form av kurser och särskilda arbeten. Ett av
många syften är att underlätta för arbetslösa att få ett
arbete. Eftersom de som är födda utomlands har stora
svårigheter på arbetsmarknaden, är det angeläget att
arbetsmarknadspolitiken används på bästa sätt för att
överbrygga dessa svårigheter.
De frågor som diskuteras i avsnittet är vilka kunskaper vi har om arbetsmarknadspolitikens effekter
för personer som är födda utomlands. Används dessa
kunskaper för att utforma politiken och i så fall på
vilket sätt?
Inledningsvis redovisas några utgångspunkter för
varför det är angeläget att särskilt undersöka arbetsmarknadspolitikens effekter för utrikes födda. Därefter presenteras den nationella arbetsmarknadspolitiken: hur kommer utvärderingar till, vilka resultat har
de givit, vilka genomslag har resultaten fått i politik
och praktik och slutligen vilka styrmedel används och
hur påverkar styrmedlen utfallen i praktiken?
Eftersom kommunernas arbetsmarknadspolitiska
verksamhet är mindre känd än den nationella, redovisas sedan framväxten av den »nya« kommunala arbetsmarknadspolitiken och dess omfattning och mål samt
vad vi vet om resultaten baserat på utvärderingar.
I detta avsnitt har vi avgränsat arbetsmarknadspolitik till att avse alla program som drivs av Arbetsmarknadsverket men också den arbetsmarknadspolitik som har andra huvudmän, nämligen Rådet för
europeiska sociala fonden i Sverige (ESF-rådet) och
kommunerna. Vi har också tagit med Kunskapslyftet,
som var en kombinerad arbetsmarknadspolitisk och

utbildningspolitisk åtgärd med stor omfattning under
åren –.

Utgångspunkter
Finns det någon anledning att särskilt undersöka
arbetsmarknadspolitikens effekter för personer som
är födda utomlands och ﬁnns det någon anledning att
tro att effekterna skulle kunna skilja sig mellan inrikes
och utrikes födda?
Den viktigaste utgångspunkten är att det inte ﬁnns
några särskilda egenskaper hos den utrikes födda
befolkningen som motiverar säråtgärder för »invandrare«. Det enda undantaget är den period då utrikes
födda nyligen kommit till Sverige och har behov av
särskilda insatser för att lära sig svenska språket, komplettera sin utbildning och få kunskap om förhållandena på den svenska arbetsmarknaden.
Däremot har vi sett i tidigare avsnitt att det ﬁnns
vissa skillnader mellan inrikes och utrikes födda i
möjligheterna att få ett arbete. De ﬂesta jobb tillsätts
genom informella kanaler. Släktingar, vänner och
grannar tipsar om jobb och ger rekommendationer
till arbetsgivare. Många av dem som är födda utomlands har inte ett lika stort kontaktnät i Sverige som
de som är födda här. Det är inte bara nätverkens
omfattning som skiljer sig åt, utan också i vilken mån
nätverken består av personer som har kontakter med
arbetslivet och de lediga jobb som uppkommer.
 De områden som inte ingår är arbetslöshetsförsäkringen
och arbetsmarknadsåtgärder inom regionalpolitiken och
näringspolitiken.
 Se tidigare avsnittet »Utvecklingen på arbetsmarknaden«
för en utförlig presentation av betydelsen av nätverk och
informella rekryteringskanaler.
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



Såväl i Sverige som i många andra länder anser inte
arbetsgivare att erfarenheter från andra länder är en
avgörande merit när ett ledigt arbete ska tillsättas
(OECD ). Den som aldrig haft ett arbete i Sverige
saknar referenser från tidigare svenska arbetsgivare,
vilket också betyder att utrikes födda ofta har sämre
förutsättningar än många inrikes födda. Slutligen vet
vi att diskriminering på arbetsmarknaden innebär att
de som är födda utomlands många gånger sorteras
bort från listan över kandidater till lediga arbeten.
Arbetsmarknadspolitik kan vara ett av många
sätt att överbrygga dessa hinder. Bristen på personliga nätverk med kontakter på arbetsmarknaden kan
kompenseras av arbetsförmedlare och deras kontaktnät med arbetsgivare. Eftersom utrikes födda saknar
dessa nätverk i större utsträckning än inrikes födda,
talar mycket för att intensiﬁerade arbetsförmedlingsinsatser kan vara särskilt effektiva för många utrikes
födda. Detta gäller naturligtvis inte bara arbetsförmedlare på arbetsförmedlingarna utan också bemanningsföretag och alla typer av projekt där projektledare eller andra ansvariga har stora kontaktnät i
arbetslivet.
Ett annat sätt att komma förbi de hinder som uppstår för den som inte har kontakter och referenser
och kanske utsätts för diskriminering är att övervinna
arbetsgivares tveksamhet och eventuella fördomar
genom att staten subventionerar en del av lönesumman i riktiga jobb. Detta subventionerade jobb kan
antingen övergå i en fast anställning (utan lönesubvention) eller ge referenser från svenska arbetsgivare.
I den mån utrikes födda saknar den utbildning
som behövs för att vara attraktiva på arbetsmarknaden eller om deras utbildningar behöver kompletteras, kan naturligtvis utbildning förbättra möjligheten
att få ett arbete.

Utvärderingar av statlig
arbetsmarknadspolitik
Slutsatsen från ovanstående utgångspunkter är att
det är möjligt att vissa typer av program skulle kunna
vara särskilt lämpliga för utrikes födda personer. Det
ﬁnns således anledning att undersöka om detta stämmer med utfallet i verkligheten. Finns det ett integrationspolitiskt perspektiv i de utvärderingar som görs
och vad säger resultaten om arbetsmarknadspolitikens effekter för utrikes födda? För att få en överblick
över detta stora fält har vi beställt en expertbilaga av
 Se Rapport Integration  och  för en utförlig presentation av litteratur om diskriminering.


  

ﬁl. dr. Åsa Sohlman, som i två rapporter (Sohlman
a och b) gått igenom omkring  styrdokument
och rapporter. Avsnittet om den statliga arbetsmarknadspolitiken bygger på Sohlmans rapporter om inte
annat särskilt anges.
Eftersom vi är intresserade av arbetsmarknadspolitikens resultat, är det främst effektutvärderingar som
studerats. Med effektutvärderingar menas här studier
som använder metoder som, så långt det är möjligt,
tar hänsyn till att det ﬁnns skillnader mellan de personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och dem som inte deltar. Enkla uppföljningar,
som till exempel enbart redovisar hur många personer som fått ett arbete efter programmet, klassiﬁceras
inte som utvärdering utan som just uppföljning. Att
en uppföljning visar att många fått arbete behöver
inte vara ett bra resultat. De som gått igenom programmet kanske skulle fått ett arbete även utan detta
program.

Hur kommer utvärderingar till? 
Utvärderingar är huvudsakligen en del av det statliga styrsystemet, det vill säga de beställs av regering
eller myndigheter. Ett fåtal kommer till på initiativ
av enskilda forskare. Det är långt ifrån självklart vem
som har det övergripande ansvaret för att lägga upp
ett program för systematisk utvärdering av arbetsmarknadspolitikens effekter ur ett integrationsperspektiv och att omvandla de samlade erfarenheterna
till politik. Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsverket har ansvar för arbetsmarknadspolitiken,
medan integrationsfrågorna ligger på Justitiedepartementet och Integrationsverket. Möjligheten till ett
samlat grepp över beställningar av utvärderingar har
knappast förbättrats av att integrationsfrågorna har
ﬂyttats mellan olika departement nästan vartannat år.
Inte heller är Integrationsverkets roll självklar. Integrationsverket har visserligen ett allmänt uppdrag att
följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationsperspektiv, men inget särskilt uppdrag att
initiera eller samordna beställningar av utvärderingar
om arbetsmarknadspolitikens effekter.
Trots detta har det skett en positiv utveckling när
det gäller beställningar av uppföljning och utvärdering av arbetsmarknadspolitiken ur ett integrationsperspektiv.
Sedan sin tillkomst år  intar Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) en dominerande ställning när det gäller att genomföra effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik. Men det är
först i regleringsbrevet för år  som etnicitet ska
 Avsnittet bygger helt på Sohlman (a och b).

vara en aspekt som IFAU generellt sett har att beakta.
Tidigare var det bara jämställdhetsaspekten som
genomgående skulle vara med i utvärderingarna.
Även för AMS har det skett en stegvis upptrappning av integrationsfrågans betydelse i regleringsbreven. AMS får i allmänhet endast uppdrag att analysera, beskriva och utveckla metoder för uppföljning
men inte att genomföra regelrätta utvärderingar. I
regleringsbrevet för  nämns inte integrationsfrågan alls, medan till exempel jämställdhet mellan
kvinnor och män anges som viktigt att beakta. I regleringsbrevet för  anges sex mål. Fyra av dem är
individinriktade och för vart och ett av dem nämns
att särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med
utländsk bakgrund.
När det gäller andra myndigheter med näraliggande ansvarsområden lyser beställningar av utvärdering av arbetsmarknadseffekter ur ett integrationsperspektiv med sin frånvaro. Varken i direktiven till
Kunskapslyftskommittén eller i deras utvärderingsuppdrag var integrationsfrågan särskilt framträdande,
trots att det i direktiven angavs att en stor del av de
utomnordiska medborgarna skulle vara lågutbildade
och därmed gynnas av Kunskapslyftet. I instruktionen och regleringsbrevet för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) sägs ingenting om integrationsaspekter. Däremot ska jämställdhetsaspekten beaktas.
Inte heller på svenska ESF-rådet lägger regeringen ut
några uppdrag om utvärderingar, förmodligen beroende på att EU-kommissionens kontrollsystem för
uppföljning av resultat och effekter anses räcka.
Därutöver ﬁnns statliga myndigheter med generella
utvärderingsuppdrag, nämligen det tidigare Riksrevisionsverket (RRV) och Statskontoret. Under riksdagen fanns tidigare Riksdagens revisorer och numera
Riksrevisionen.
Regleringsbreven för RRV var mycket allmänt
hållna. Regeringen begärde inte någon särskild återrapportering med inriktning på integrationsfrågan.
Däremot ﬁck RRV vissa särskilda utredningsuppdrag med inriktning på integration och utvärdering.
Samma sak gäller för Statskontoret och dess utvärderingsuppdrag. Huvudområdet för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) är näringspolitiken och
den regionala tillväxtpolitiken. ITPS har att beakta
jämställdhetsaspekten men inget sägs om integrationsfrågan i instruktionen eller regleringsbrevet.
Sammantaget går det knappast att ﬁnna ett systematiskt utvärderingstänkande när det gäller regeringens beställningar av utvärderingar av arbetsmarknadspolitik ur ett integrationsperspektiv. Dock ﬁnns
ett embryo till ett systematiskt uppbyggande av sådan
kunskap i regleringsbreven för AMS och IFAU, som

trots allt är de myndigheter som har de i särklass
största resurserna för arbetsmarknadspolitik och
utvärdering av densamma.
Slutligen bör nämnas att integrationen på arbetsmarknaden också är en viktig fråga för EU. Några av
de tio riktlinjerna inom EU:s s.k. Lissabonstrategi är
av direkt relevans för arbetsmarknadspolitiken och
dess effekter för utrikes födda. Den första riktlinjen
säger att medlemsländerna ska föra en aktiv arbetsmarknadspolitik och att arbetsmarknadsprogrammens effektivitet ska utvärderas regelbundet och
programmen justeras. Enligt den sjunde riktlinjen
ska medlemsländerna främja integration av mindre
gynnade personer på arbetsmarknaden och motverka
diskriminering av dem. Sverige har också fått rekommendationen att »följa upp insatserna för att integrera invandrare i arbetskraften«.

Resultaten av effektutvärderingar
Trots bristen på en samordnad utvärderingsstrategi
ﬁnns det en hel del resultat från gediget genomförda
effektutvärderingar, i synnerhet sedan tillkomsten av
IFAU. Inom utvärderingsforskningen, liksom i forskningen i övrigt, är det svårt att dra några slutsatser
från enstaka studier. Resultaten kan vara beroende
av vilka metoder och vilka data som används. Hur
programmen som ska utvärderas har deﬁnierats och
vilka grupper av programdeltagare som avses kan
skilja sig mellan olika utvärderingsrapporter. Det är
också sannolikt att programmen har olika effekter i
högkonjunktur och i lågkonjunktur. Det behövs därför ﬂera studier av samma eller snarlika program och
helst också metastudier, det vill säga studier där forskarna drar slutsatser utifrån ett stort antal undersökningar (jfr den medicinska forskningen).
Resultatredovisningen är upplagd så att vi skiljer
mellan utvärderingar av generella arbetsmarknadspolitiska program och säråtgärder för gruppen utrikes
födda.
Den generella arbetsmarknadspolitiken delas i
denna redovisning in i
• arbetsförmedling
 Lissabonstrategin, med målsättningen att unionen år 
ska vara »världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska
och kunskapsbaserade ekonomi«, innefattar EU:s sysselsättningsstrategi som ett av sina nyckelinstrument.
 Avsnittet bygger i stor utsträckning på Sohlman a.
Fakta och resonemang hämtade från Sohlman markeras
med en referens till Sohlman i slutet av stycket. Stycken
utan referens är Integrationsverkets överväganden.
 En utmärkt sammanställning, klassiﬁcering och kort redogörelse för alla arbetsmarknadspolitiska program under de
senaste  åren ﬁnns i Sohlman (a).
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



• subventionerad sysselsättning i ordinarie arbeten
på den ordinarie arbetsmarknaden
• praktik, träning och liknande aktiviteter som inte
är ordinarie arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden.
• stöd till start av näringsverksamhet (tidigare startaeget-bidrag)
• arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet
• diverse projekt
Grovt förenklat kan sägas att alla typer av program har som ett av sina syften att underlätta matchningen på arbetsmarknaden mellan arbetssökande
och lediga platser. Undantaget här är stöd till start av
näringsverksamhet. Subventionerad sysselsättning är
huvudsakligen inriktad på efterfrågan på arbetskraft,
genom att göra det billigare att rekrytera och genom
att påverka vilken person arbetsgivaren rekryterar
till sitt lediga arbete. Arbetsmarknadsutbildning har
en annan inriktning och syftar främst till att påverka
utbudet av arbetskraft, genom att stärka de arbetssökandes kvaliﬁkationer.
Lönesubventioner till ordinarie arbeten
Det mest entydiga resultatet från utvärderingsforskningen är att subventioner av lönen i ordinarie jobb
på den ordinarie arbetsmarknaden ger de bästa resultaten för deltagarnas framtida arbetsmarknadssituation. Detta gäller för män och kvinnor, unga och
gamla samt för inrikes och utrikes födda. Resultaten
kommer från både metautvärderingar och en mängd
utvärderingar som jämför effekterna av olika program. Utrikes födda ingår i de ﬂesta endast som en
kontrollvariabel, men det ﬁnns också några utvärderingar där effekterna av samma program studerats separat för inrikes och utrikes födda. (Sohlman
a)
När utrikes född endast används som kontrollvariabel är det inte säkert att effekten är likadan för
utrikes födda som för inrikes födda. Kontrollvariabeln används för att eliminera effekter av eventuella
skillnader mellan dem som deltar i programmet och
kontrollgruppen. Om det t.ex. ﬁnns många utrikes
födda bland programdeltagarna men inte bland dem
som inte deltar, kan detta påverka resultatet.
Ju mer det arbetsmarknadspolitiska programmet
liknar ett vanligt arbete, desto bättre effekter ger det
för den individ som deltar i programmet. Denna
typ av program kan ses som ett slags subventione Beroende på vilket datamaterial som använts avses ibland
utländska medborgare, utomnordiska medborgare eller
personer med utländsk bakgrund, invandrarbakgrund,
utländsk härkomst.


  

rad provanställning, där arbetslösa får en chans att
komma in i ett riktigt arbete. Nackdelen med de program som subventioner delar av lönen är att de ger
upphov till stora undanträngningseffekter, det vill
säga antalet vanliga (icke subventionerade) arbeten
minskar. Om syftet är att skifta arbetsgivarens efterfrågan från en viss typ av arbetssökande (t.ex. vuxna,
inrikes födda, de som redan har jobb) till en annan
typ av arbetssökande (t.ex. ungdomar, utrikes födda,
arbetslösa) borde en viss undanträngning kunna
accepteras.
Intensiﬁerad arbetsförmedling
Det ﬁnns bara ett fåtal studier av effekterna av intensiﬁerad arbetsförmedling De ﬂesta är från - och
-talen och endast en har med gruppen utrikes
födda. Alla visar dock att intensiﬁerad arbetsförmedling ger positiva resultat. (Sohlman a).
Av stort intresse är de preliminära resultaten från
en icke publicerad studie av arbetsförmedlingarnas
arbetssätt. Riksrevisionsverket tog  initiativ till
en studie om arbetsförmedlingarnas effektivitet i att
hjälpa utrikes födda till reguljärt arbete. Nyckelkomponenter för ett framgångsrikt arbete med utrikes
födda var:
• särskilda handläggare med kunskap om utrikes
födda och företagens behov av arbetskraft
• intensivt matchningsarbete
• täta företagskontakter
• skräddarsydda utbildningar
• samarbete med kommunerna.
RRV:s beräkningar visade att efter statistiska kontroller var sannolikheten för utrikes födda att få ett
jobb  procent högre vid kontor med framgångsrika
arbetssätt än vid kontor med andra sätt att arbeta.
Det framgångsrika arbetssättet fungerar relativt sett
bäst för personer födda utanför Norden. (Sohlman
a).
Även om utvärderingarna när det gäller intensiﬁerad arbetsförmedling är fåtaliga och studien från
Riksrevisionsverket opublicerad, ﬁnns det mycket
som tyder på att effekterna kan vara särskilt positiva
för utrikes födda. Orsaken är sannolikt att arbetsförmedlarnas kontaktnät med arbetsgivare hjälper till
att övervinna svårigheter för personer som saknar
personliga nätverk.
Stöd till start av näringsverksamhet
Det ﬁnns ﬂera utvärderingar som jämför effekterna
av detta stöd med andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och dessutom studier av sannolikheten att
överleva för företag med och utan stöd. Även här är
resultaten samstämmiga: stöd till start av närings-

verksamhet ger lika positiva resultat för individen
som lönesubventioner till ordinarie jobb. I en av
utvärderingsstudierna studeras effekterna separat för
svenska och utländska medborgare. Resultaten visar
att för utländska medborgare är lönesubvention och
stöd till start av näringsverksamhet likvärdigt positiva. Även för svenska medborgare är effekten positiv,
men lönesubventionen ger ett något bättre resultat.
Andra studier visar att överlevnadssannolikheten är
högre för de företag (med eller utan stöd) som startas
av inrikes födda än de som startas av utrikes födda.
Precis som när det gäller lönesubventioner till ordinarie jobb är undanträngningseffekterna betydande
(Sohlman a).
Arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet
Effekterna av arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet är utvärderade i lika stor utsträckning som
lönesubventioner till ordinarie arbeten. Utrikes födda
ingår som kontrollvariabel i de ﬂesta av dessa utvärderingar och i några studeras effekterna separat för
utrikes och inrikes födda. Men resultaten är långtifrån
entydiga. En del utvärderingar visar positiva resultat
för deltagarnas framtida lön och sysselsättning jämfört med alternativet att vara arbetslös. Andra kommer fram till att arbetsmarknadsutbildning är ett
sämre alternativ än arbetslöshet. Några av de positiva
resultaten kommer från tidiga studier som använder mindre soﬁstikerad metodologi. Alla utvärderingar som jämför utbildning med lönesubventioner
till ordinarie arbeten visar dock på sämre resultat för
utbildningarna (Sohlman  a).
Möjligen kan de motsägelsefulla resultaten också
bero på att utbildningarna är så olika till sitt innehåll.
De kan omfatta allt från kortare orienteringskurser
till långa yrkesutbildningar eller hela gymnasieprogram. De ﬂesta studierna skiljer inte på vilka olika
innehåll som ﬁnns i de utbildningar som utvärderas.
Bland dem som gör såna åtskillnader kan det ﬁnnas
en tendens till att vissa yrkesutbildningar ger bättre
resultat än allmänna kortare kurser (Sohlman a).
Arbetsmarknadsutbildningen reformerades år
, vilket bland annat innebar att det infördes ett
kvantitativt mål för utbildningarnas resultat:  procent av deltagarna skulle ha ett arbete  dagar efter
avslutad utbildning. Det ﬁnns endast två studier som
analyserat effekterna av arbetsmarknadsutbildning
efter denna reform (Sohlman a).
 Resultatvariabler har varit tid i arbetslöshet, varaktig sysselsättning.
 De använder metoder som bl.a. inte kontrollerar för icke
observerade skillnader mellan deltagare och icke deltagare.

Den ena studien är inte en utvärdering utan inriktad på vilken betydelse arbetsgivarkontakter har i
utbildningen. De yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna delas in i sådana med hög respektive
låg måluppfyllelse i förhållande till målet att  procent av deltagarna ska ha arbete inom  dagar. Det
visar sig att utbildningar med hög måluppfyllelse är
sådana som riktar sig mot bristområden, där arbetsgivarna är med på idéstadiet, där det görs ﬂer tester
och intervjuer och där det förekommer mer praktik hos arbetsgivare med brist på personal. De ligger
mycket nära arbetsmarknaden. Utbildningar med låg
måluppfyllelse är mer inriktade på deltagarnas behov.
Utomnordiska medborgare är underrepresenterade
i utbildningar med hög måluppfyllelse. (Martinsson
och Lundin  enligt Sohlman a).
Den andra studien (Okeke ) använder sig av
matchningsmetodik för att studera skillnader mellan
en grupp som deltagit i arbetsmarknadsutbildning
och en grupp arbetslösa. Resultaten visar att efter 
dagar har en betydligt högre andel fått arbete bland
dem som gått arbetsmarknadsutbildning än i den
matchade gruppen arbetslösa.
Det är därför möjligt att de nya reglerna medfört att arbetsmarknadsutbildning numera ger mer
positiva resultat än vad ﬂera av de tidigare utvärderingarna visat. En annan möjlighet är att de nya reglerna styr urvalet till arbetsmarknadsutbildning mot
personer som kanske kunnat få ett jobb även utan
denna utbildning. Det behövs ﬂer utvärderingar för
att kunna avgöra effekterna efter att de nya reglerna
genomförts.
Övriga generella program
Utöver de tre stora program som vi redovisat ovan
ﬁnns en mängd andra generella program: datortek,
beredskapsarbeten i kommuner och landsting, olika
sorters praktik, arbetslivsutveckling m.m. De ﬂesta
utvärderingar visar att dessa ger sämre resultat än
lönesubventioner till ordinarie arbeten och stöd till
näringsverksamhet. Ibland är resultaten också sämre
för individen än att vara arbetslös. Ett av de nyare
stora programmen, aktivitetsgarantin, är dock fortfarande inte utvärderat. Det ﬁnns indikationer på att
aktivitetsgarantin generellt sett inte underlättar möjligheten att få ett arbete och att de eventuella inslag
som är arbetsplatsförlagda och påminner om verkliga
arbeten möjligen ger bättre resultat än andra delar.
Utomnordiska medborgare var överrepresenterade i
programmet  och . (Sohlman a)
Svenska ESF-rådet
De program som handhas av svenska ESF-rådet,
Växtkraft Mål  och gemenskapsinitiativet Equal,
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



har en budget som motsvarar ungefär tre procent av
Arbetsmarknadsverkets budget för arbetsmarknadspolitiken. Programmen är ett led i EU:s Lissabonprocess och syftar bland annat till att vara innovativa
och utveckla nya metoder som kan överföras till den
generella arbetsmarknadspolitiken. Många av projekten har ett uttalat integrationsmål och deltagarna
består i mycket stor utsträckning av personer med
utländsk bakgrund. (Sohlman a).
En omfattande uppföljnings- och utvärderingsverksamhet är kopplad till ESF-rådets program. För
nuvarande programperiod, som löper under åren
–, ﬁnns dock inga effektutvärderingar eller
kvantitativa uppföljningar. Den halvtidsutvärdering
som genomförts är en processanalys som saknar
kvantitativa uppgifter om deltagarnas arbetsmarknadssituation efter att de lämnat programmet. Vilken
eventuell effekt programmen fått på dem som deltar måste därför vänta till heltidsutvärderingen efter
programperiodens slut. I IFAU:s rapportering till EU
konstaterar författarna att den lilla forskning som
ﬁnns visar att det i vissa fall har handlat om program
för utrikes födda som de inte varit betjänta av. (Sohlman a).
Arbetsmarknadsverkets säråtgärder för utrikes födda
Trots principen »inga säråtgärder« utom för nyanlända ﬂyktingar, ﬁnns det några program som särskilt
riktar sig till utrikes födda. De ﬂesta har tillkommit
på senare år och är:
• Kompletterande utbildning för personer med
utländsk högskoleutbildning.
• Försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion
(API/SIN) för vissa invandrare.
• Prova-på-platser.
• Arbetsplatsbedömning av yrkeskompetens.
Dessa säråtgärder har inte utvärderats i någon
större utsträckning. Den kompletterande utbildningen har följts upp i rapporter från AMS och från
Högskoleverket, men den har inte utvärderats på ett
övergripande plan. (Sohlman  a).
Försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion
(API/SIN) för vissa invandrare utvärderas för närvarande av IFAU. Utvärderingen beräknas vara färdigställd under hösten . I en återrapportering till
regeringen redovisar AMS () att drygt  procent
av deltagarna har ett arbete  dagar efter att de lämnat programmet. Huruvida detta är en framgång eller
inte är svårt att bedöma innan en effektutvärdering
genomförts. De kvantitativa uppgifterna är uppdelade
efter deltagarnas kön och födelseland. Det hade varit
något mera vägledande om det lämnats uppgifter om
deltagarnas potentiellt produktiva egenskaper som


  

utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet och vistelsetid
i Sverige. Av redovisningen framgår att den särskilda
metodiken innehåller moment som kan kategoriseras
som intensiﬁerad arbetsförmedling. Stor vikt läggs
vid analys av den sökandes meriter och vid arbetsanskaffning. Däremot har det inte funnits så stora behov
av den ursprungliga tanken om så kallad coachning,
nämligen att den sökande och arbetsförmedlaren
skulle arbeta sida vid sida som en slags introduktion
till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.
Övriga särskilda projekt för utrikes födda
Utöver dessa nationella program ﬁnns en mängd
olika projekt som syftar till att underlätta sysselsättningen för utrikes födda. En del av dessa projekt ingår
i de kommunala arbetsmarknadspolitiska program
som diskuteras längre fram. Andra projekt kan ingå
i olika typer av särskilda satsningar. I vilken utsträckning sådana projekt är utvärderade har inte gått att
få reda på, eftersom det inte ﬁnns någon instans som
samlar in och använder den typen av kunskap. (Sohlman a).
Effektutvärderingarnas fördelar och brister
För att kunna värdera om ett arbetsmarknadspolitiskt program leder till de förväntade resultaten är
det nödvändigt att göra gedigna effektutvärderingar.
Däremot kan effektutvärderingarna sällan svara på
frågan varför ett program lyckas eller misslyckas.
Resultaten kan bero på en mängd faktorer: programmets innehåll, hur deltagarna väljs ut, i vilken
konjunktur de sätts in m.m. Det är därför viktigt att
kombinera effektutvärderingar med process- och
implementeringsstudier. Sådana kombinerade studier
är dock mycket ovanliga. Även utan sådana studier
är det naturligtvis möjligt att politiker och tjänstemän kan dra slutsatser från olika typer av studier och
således själva kombinera resultaten när de fattar sina
beslut (Sohlman a).

Utvärderingarnas genomslag
i politiken och i praktiken
När det gäller den generella arbetsmarknadspolitiken
i Arbetsmarknadsverkets regi ﬁnns det en så pass stor
mängd utvärderingsforskning av hög kvalitet att det
 Denna metod har utvecklats för att stödja funktionshindrades inträde i arbetslivet och ansågs i planeringen också
tillämplig för personer som är födda utomlands.
 Avsnittet bygger i stor utsträckning på Sohlman b.
Fakta och resonemang hämtade från Sohlman markeras
med en referens till Sohlman i slutet av stycket. Stycken
utan referens är Integrationsverkets överväganden.

går att dra generella slutsatser. Arbetsmarknadspolitiska program som subventionerar löner i ordinarie
anställningar och stöd till näringsverksamhet ger de
bästa resultaten för de individer som deltar. Sannolikt
har också intensiﬁerade arbetsförmedlingsinsatser
positiva effekter. Inga resultat från forskningen talar
för att denna typ av program skulle vara mer eller
mindre effektiva för utrikes än för inrikes födda. Men
detta är inte heller en frågeställning som har stått i
centrum för utvärderingsforskningen. Endast ett fåtal
studier utvärderar effekterna för inrikes och utrikes
födda separat.
En rent teoretisk utgångspunkt talar för att dessa
typer av program skulle kunna vara särskilt lämpade
för personer som saknar kontakter ut i arbetslivet och
som riskerar att utsättas för diskriminering i samband med rekrytering, det vill säga att programmen
kan överhinna hinder på arbetsmarknaden som är av
större betydelse för utrikes födda än för inrikes födda.
Frågan är då om dessa resultat har givit genomslag i
den förda arbetsmarknadspolitiken.
Genomslag i politiken
I regleringsbrev, särskilda skrivelser och budgetpropositionernas utgiftsområde »Invandrare och ﬂyktingar«
hänvisas mycket sällan till resultaten från effektutvärderingar. Inte heller hänvisar AMS i sina skrivelser
särskilt ofta till resultat från forskningen. Den politiska styrprocessens skriftliga källor avspeglar således
inte ett systematiskt förändringsarbete byggt på kunskaper om arbetsmarknadspolitikens effekter ur ett
integrationsperspektiv. Trots avsaknaden av detta är
det ju möjligt att resultaten från utvärderingar ändå
ger genomslag i den praktiska utformningen av politiken (Sohlman a).
Genomslag i praktiken
Ett sätt att få en uppfattning om arbetsmarknadspolitikens inriktning när det gäller utrikes födda är att se
i vilken typ av program de är över- och underrepresenterade. Med tanke på resultaten från utvärderingsforskningen är det rimligt att förvänta sig att utrikes
födda i samma utsträckning som inrikes födda har
fått tillträde till programmen lönesubventioner till
ordinarie anställningar, stöd till start av näringsverksamhet och intensiﬁerad arbetsförmedling.
 Däremot hänvisas i den senaste budgetpropositionen vid
ﬂera tillfällen till resultat från utvärderingar inom utgiftsområdet »Arbetsmarknad«. När det gäller den integrationspolitiska aspekten omnämns rekommendationen från
EU:s ministerråd att »noga följa upp resultaten av insatserna för att integrera invandrare i arbetskraften« och att
IFAU fått ett sådant uppdrag.

Eftersom det inte förs någon statistik över vad som
skulle kunna kallas intensiﬁerad förmedlingsverksamhet, går det inte att få fram i vilken utsträckning
utrikes födda får tillgång till utökad service i denna
bemärkelse. Däremot ﬁnns det riklig tillgång till statistiska uppgifter om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Fram till de senaste åren deltog inte utrikes
födda i arbetsmarknadspolitiska program i samma
proportion som de var inskrivna som arbetslösa på
en Arbetsförmedling. Under de senare åren har dock
gruppen utrikes födda givits högre prioritet, vilket
fått till konsekvens att de anvisas till arbetsmarknadspolitiska program något mer än proportionellt (Sohlman a).
Det ﬁnns här två sätt att studera hur utrikes födda
prioriterats inom arbetsmarknadspolitiken. Det vanligaste sättet är enkla fördelningar på arbetslöshet
och någon form av arbetsmarknadspolitiskt program. Endast en studie analyserar fördelningen med
metoder som tar hänsyn till andra skillnader än i
vilket land den arbetssökande är född (eller medborgare i). Den senare avser fyra år under -talet och
använder metoder som kontrollerar för skillnader i
utbildningsnivå, ålder, inskrivningstid vid Arbetsförmedling och invandringsår. För det senaste året, ,
visar resultaten att alla arbetssökande födda i ett land
i Asien, (exklusive Mellanöstern) och Latinamerika
hade en högre relativ sannolikhet att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program än inrikes födda. För
utrikes födda personer från alla andra länder skiljer
sig resultaten beroende på hur lång tid de varit i Sverige. De som varit i Sverige ganska lång tid (invandrat
före ) hade en lägre relativ sannolikhet att delta i
ett program, medan de mer nyanlända (– år) hade
en högre relativ sannolikhet än inrikes födda. (Ekberg
& Rooth  enligt Sohlman a).
Av större intresse är i vilken typ av program som
utrikes födda prioriteras. Här ﬁnns dock bara tillgång till rent deskriptiv statistik av utrikes och inrikes födda, vilket kanske inte ger en rättvisande bild av
arbetsförmedlarnas prioriteringar. Det kan ju ﬁnnas
en mängd andra faktorer än födelselandet som ligger
bakom skillnader i fördelningen.
All deskriptiv statistik visar dock att utrikes födda
är överrepresenterade inom utbildningsprogrammen,
i synnerhet inom de korta förberedande kurserna, det
vill säga program som utvärderingarna visat inte ger
särskilt goda resultat för individernas framtida sysselsättningssituation. Tendensen att utrikes födda placeras i mindre effektiva åtgärder framkommer också
i den studie som analyserar betydelsen av att utbildningsprogrammen har kontakt med arbetsgivarna.
Där framgår att utomnordiska medborgare deltar
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



 
Utrikes födda män och kvinnor inskrivna vid Arbetsförmedling december år 
i vissa sökandekategorier, antal samt procentuell andel av
samtliga inskrivna i respektive kategori*.
Sökandekategori

11, 96–98 arbetslösa
14 övriga inskrivna vid AF
46 Start av näringsverksamhet
47–50, 89 subventionerad anställning
54, 64, 73, 75 div. och praktik
81 arbetsmarknadsutbildning
83 förberedande utbildning
84 bristyrkesutbildning för anställda
91 Särskild kategori som ej statistikförs

Antal utrikes Antal utrikes Antal utrikes
födda män födda kvinnor födda totalt

31 032
7 767
777
3 887
6 112
1 196
2 785
42
1 542

24 500
9 084
474
2 153
5 240
1 000
2 922
79
1 641

55 523
16 851
1 251
6040
11 352
2 196
5 707
121
3183

Andel, %,
utrikes födda
bland samtliga
inskrivna
22,6
43,3
18,5
25,6
24,4
25,7
35,3
29,6
37,1

* Det ﬁnns en mängd andra sökandekategorier som inte redovisas här. I dessa kategorier ingår personer som har något slags arbete (t.ex.
tillfälligt eller deltid), rehabiliteringsprogram, ungdomsprogram m.m.
: Integrationsverkets databas STATIV

mer sällan i utbildningar där arbetsgivare är involverade. De utomnordiska medborgarna utgjorde  procent av deltagarna i kurser med stort arbetsgivarengagemang, att jämföra med  procent i andra kurser
(Martinsson & Lundin  enligt Sohlman  a).
Åtminstone fram till år  var också utrikes
födda underrepresenterade i de program som påminner mest om vanliga arbeten, det vill säga den typ av
program som utvärderingar visat ge de bästa effekterna. (Sohlman a). Det förefaller dock ha skett
en viss förskjutning under de allra senaste åren. I den
senaste budgetpropositionen redovisas att utrikes
födda är överrepresenterade i utbildningsprogram,
i synnerhet i de förberedande programmen, men att
det också är en viss överrepresentation i program
med lönesubventioner till ordinarie arbeten (anställningsstöd).
Fördelning på arbetslöshet och program bland
inskrivna på Arbetsförmedling december år 
Innebörden i »överrepresentation« och »underrepresentation« av utrikes födda är inte helt självklar i
de källor som använts ovan och siffrorna är många
gånger ﬂera år gamla. För att mer i detalj studera fördelningen på program och arbetslöshet hos dem som
är inskrivna vid arbetsförmedlingarna har vi använt
de uppgifter från december år  som ﬁnns i Integrationsverkets databas STATIV.
I AMS redovisningar (och i budgetpropositionerna) används fördelningen mellan inrikes och utrikes födda i kategorin öppet arbetslösa som jämförel

  

senorm. Överrepresentation av utrikes födda innebär
att deras andel är högre i ett visst program än bland
de arbetslösa.
I december  utgjorde de utrikes födda nästan
 procent av samtliga arbetslösa. Den högsta överrepresentationen av utrikes födda fanns i kategorin
»övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen«, där drygt
 procent var födda utomlands. Denna övrigkategori är också den antalsmässigt största kategorin efter
de öppet arbetslösa. Nästan   personer födda
utomlands var inskrivna i övrigkategorin. Enligt
AMS förs personer som varken har arbetslöshetsförsäkring eller står till arbetsmarknadens förfogande
till denna kategori. En annan beskrivning av kategorin är att den består av personer på väg in på eller ut
från arbetsmarknaden. De som ﬁnns i denna övrigkategori får ingen service från Arbetsförmedlingen
och räknas inte heller in bland arbetslösa, långtidsarbetslösa eller långtidsinskrivna. Personer som har
arbetslöshetsunderstöd får dock inte registreras i
övrigkategorin. (AMS ). Förmodligen ingår i
denna övrigkategori en hel del av de utrikes födda
som deltar i de kommunala arbetsmarknadsprogram
eller i den kommunala vuxenutbildning som beskrivs
i kommande avsnitt.
Om jämförelsekategorin »arbetslösa« skulle utökas
med övrigkategorin, skulle de utrikes födda utgöra
, procent av samtliga inskrivna i denna sammanslagna kategori. Vi vill inte här hävda att en sådan
sammanslagning skulle ge en mer riktig jämförelsekategori, utan bara visa på hur känsliga mått på över-

och underrepresentation är för vilken kategori som
väljs för jämförelse.
Den näst högsta överrepresentationen av utrikes
födda ﬁnns bland dem som var i förberedande utbildning, där en dryg tredjedel var födda utomlands.
Av stort intresse är programmen subventionerad
anställning och stöd till start av näringsverksamhet.
I utvärderingsforskningen har dessa visat sig vara
de mest effektiva programmen och de skulle också
kunna fungera som bryggor över de hinder som är
särskilt höga för utrikes födda. Med den jämförelsenorm som används är utrikes födda något överrepresenterade i subventionerade anställningar, vilket är en
positiv utveckling jämfört med tidigare år. Däremot
är de utrikes födda underrepresenterade bland dem
som ﬁck stöd till start av näringsverksamhet.
Exakt samma mönster återﬁnns när de som är
inskrivna på en Arbetsförmedling delas upp i män
och kvinnor. Oavsett om de är utrikes eller inrikes
födda, är kvinnor överrepresenterade i övrigkategorin och i förberedande utbildning och underrepresenterade bland dem som får stöd till start av
näringsverksamhet. Dessutom är kvinnor generellt
sett underrepresenterade bland dem som får någon
form av subventionerad anställning. Däremot ﬁnns
ingen skillnad inom grupperna kvinnor respektive
män som hänger ihop med födelseregionen (se tabell
A i tabellbilagan).

 
Bakgrundsegenskaper hos personer inskrivna på
arbetsförmedling i sökandekategori  övriga,
december år . Procent.
Utrikes
födda

Inrikes
födda

Utbildning:
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Okänd

32,9
32,6
31,1
3,4

26,7
54,9
17,7
0,6

Ålder:
16–24 år
25–44 år
45–54 år
55+ år

13,4
64,0
17,4
5,2

22,2
46,7
17,8
13,4

Vistelsetid:
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20+ år

43,9
11,5
10,1
22,3
12,1

: Integrationsverkets databas STATIV

Sökandekategori  Övriga
Eftersom så många utrikes födda är placerade i övrigkategorin har vi i vår databas undersökt vilka dessa
personer är. Dessa personer ingår ju varken i jämförelseunderlaget, i statistiken över långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna och får ingen service från
Arbetsförmedlingen.
Det är mycket stora skillnader i utbildningsnivå
mellan utrikes och inrikes födda i övrigkategorin.
Bland de utrikes födda ﬁnns en större andel med
enbart förgymnasial utbildning jämfört med inrikes
födda. Men den största skillnaden ﬁnns i andelen
med eftergymnasial utbildning. Nästan en tredjedel
av de utrikesfödda har en eftergymnasial utbildning,
att jämföra med en knapp femtedel av dem som är
födda i Sverige.
En annan skillnad är att de utrikes födda i större
utsträckning beﬁnner sig i de åldrar som anses vara
mest attraktiva på arbetsmarknaden (– år).
Många av de utrikes födda har varit ganska kort
tid i Sverige. Men över hälften ( procent) har varit
i Sverige i mer än två år och nästan hälften ( procent) i mer än fem år.
Det ﬁnns vissa skillnader i bakgrundsegenskaper
mellan män och kvinnor i övrigkategorin. Det är
vanligare att kvinnor har en eftergymnasial utbildning och beﬁnner sig i den på arbetsmarknaden mest
gångbara åldersgruppen än vad som är fallet för män
(se tabell A i tabellbilagan).
Olikheterna i bakgrundsegenskaper mellan utrikes
och inrikes födda placerade i övrigkategorin antyder
att bedömningen av utrikes födda kanske inte alltid
utgår från individens förutsättningar på arbetsmarknaden. Jämfört med dem som är födda i Sverige är de
utrikes födda i betydligt högre utsträckning högutbildade och i åldersgruppen – år.
Eftersom så många av de utrikes födda i övrigkategorin är högutbildade, har vi undersökt dem med
eftergymnasial utbildning litet närmare. Kan förklaringen vara att dessa högutbildade nyligen kommit
till Sverige och därför är svåra att placera på arbetsmarknaden eller i något av arbetsförmedlingarnas
program?
Av de drygt   högutbildade utrikes födda personer som var inskrivna i övrigkategorin hade nästan
 procent varit i Sverige kortare tid än två år, vilket
kanske kan förklara varför de hamnat i denna kategori. Drygt  procent hade dock varit mer än två år i
Sverige och nästan  procent i mer än fem år. I antal
personer innebär detta att det fanns drygt   utrikes födda högutbildade personer inskrivna i övrigkategorin som varit i Sverige i minst tre år. Antalet
utrikes födda högutbildade som varit i Sverige i minst
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



 
Inskrivna på arbetsförmedling i sökandekategori 
övriga december år . Utrikes födda med eftergymnasial utbildning, fördelning på
vistelsetid i Sverige. Procent.
Vistelsetid
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20– år

%
59,0
13,0
8,3
13,2
6,4

: Integrationsverkets databas STATIV

fem år uppgick till nästan   personer. Drygt hälften ( procent) är kvinnor.
Förberedande utbildning
Överrepresentationen av utrikes födda är också stor i
kategorin förberedande utbildning. Enligt AMS årsredovisning för år  ryms många typer av aktiviteter
inom denna kategori. Där ryms såväl studiebesök och
vägledningssamtal som teoretiska och yrkesorienterande kurser. Syftet är inte enbart att förbereda eller
välja ut deltagare till arbetsmarknadsutbildning utan
även att göra den arbetssökande mer aktiv och att
matcha direkt mot arbete. Övergången från detta program till arbete är dock betydligt lägre än från andra
program (AMS ).
En jämförelse av utrikes och inrikes födda som är
inskrivna i sökandekategorin förberedande utbildning visar samma skillnader som för övrigkategorin.
De som är födda utomlands har i betydligt högre
grad en eftergymnasial utbildning och beﬁnner sig i
åldersspannet – år. Bland de utrikes födda högutbildade i förberedande utbildning har två tredjedelar
eller drygt   personer varit i Sverige i minst fem
år. (Se tabell A i tabellbilagan).
Styrmedel
Redovisningen ovan visar att integrationsperspektivet successivt uppmärksammats i allt högre grad i
den politiska styrningsprocessen. Utrikes födda har i
ökad utsträckning tagit del av de arbetsmarknadspolitiska program som ges i AMS regi. Men det har också
framgått att det största antalet och den starkaste överrepresentionen av utrikes födda ﬁnns i program och
kategorier som inte direkt syftar till en omedelbar
 Endast  procent av dem som gick i förberedande utbildning år  hade arbete  dagar senare. Förutom utrikes
födda är personer med funktionshinder överrepresenterade i programmet.


  

övergång till den ordinarie arbetsmarknaden (kategorierna övriga och förberedande utbildning). I vilken mån förklaringen ligger i individuella egenskaper
hos de arbetssökande skulle kräva en förnyad forskningsinsats av den typ som Ekberg & Rooth ()
genomförde på data för -talet.
En annan viktig faktor att studera är den politiska
styrningsprocessen. Målen för arbetsmarknadspolitiken innehåller en målkonﬂikt mellan programmens effektivitetskrav (andelen som får arbete efter
programmet) och prioritering av dem som har det
svårast på arbetsmarknaden, där utrikes födda är en
prioriterad grupp inom de ﬂesta av målen.
Dessa mål omsätts i kvantitativa termer i AMS
direktiv till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Det ﬁnns dock inga kvantitativa mål mot vilka
det går att mäta den prioriterade gruppen utrikes
födda. (Sohlman b, AMS ).
Kvantitativa mål har betydligt större genomslagskraft på arbetsförmedlingarnas verksamhet än mer
allmänt uttalade prioriteringar. Nyberg & Skedinger
() visade hur utformningen av de kvantitativa
målen på -talet inte gav arbetsförmedlarna några
incitament att satsa på grupper, till exempel utrikes
födda, med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. På senare tid har de kvantitativa målen fått ännu
större betydelse i den resultatdialog som regelbundet
förs mellan Arbetsmarknadsverkets olika nivåer, där
resultatet också påverkar lönesättningen. För den
enskilda arbetsförmedlaren blir de kvantitativa målen
styrande, bland annat genom att det kommer upp
röda eller gröna siffror på skärmen varje gång han
eller hon loggar in sig på intranätet. Det förekommer
också att chefen bjuder på tårta när kontoret uppvisat
goda (gröna siffror) resultat (Lundin ).
För åren  och  var de kvantitativa målen
för arbetsförmedlarna att  procent av dem som gått
i arbetsmarknadsutbildning skulle ha ett arbete 
dagar senare och att antalet långtidsinskrivna skulle
minska . För år  fanns dessutom två andra uppdrag i kvantitativa termer, nämligen att halvera antalet arbetslösa ungdomar och att minska deltidsarbetslösheten (AMS  och Lundin ).
 Ibland anges utomnordiska medborgare eller personer med
utländsk bakgrund eller ﬂyktingar och andra invandrare.
Det framgår inte om tanken är skilda målgrupper eller om
de olika benämningarna endast är ett resultat av ett inkonsekvent språkbruk.
 Därutöver fanns kvantitativa mål för andelen arbetssökande
som kände till att de hade en individuell handlingsplan,
andelen arbetsgivare som sade sig ha fått tillräckligt antal
sökande och andelen som gått från anställning med lönebidrag till ordinarie arbete.

Med dessa styrande kvantitativa mål ﬁnns det
starka incitament för den enskilda arbetsförmedlaren att prioritera arbetet med dem som har de största
chanserna att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Den enskilda arbetsförmedlaren känner
ju till att utrikes födda har svårare att få ett arbete,
även om de har samma kvaliﬁkationer som en person
född i Sverige. Klämd mellan det styrande kvantitativa
målet och det övergripande målet att prioritera utrikes födda, ﬁnns det därför en risk att arbetsförmedlaren prioriterar ned dem som är födda utomlands.
I en intervjuundersökning med nitton arbetsförmedlare i ett storstadslän illustreras hur den enskilde
arbetsförmedlaren arbetar för att uppnå det kvantitativa målet för arbetsmarknadsutbildningen (
procent ska ha arbete inom  dagar). De intervjuade
uppger att det ﬁnns tendenser till en omfördelning
från den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen
till den förberedande utbildning som inte har några
resultatkrav. De som står närmast arbetsmarknaden
väljs ut till arbetsmarknadsutbildning och övriga till
förberedande utbildning. Dessutom sker en omprioritering av de arbetsförmedlande insatserna till dem
som gått i arbetsmarknadsutbildning. Även när det
gäller långtidsarbetslöshetsmålet sker en prioritering
av dem som står närmast arbetsmarknaden (Lundin
).
Meningen med de kvantitativa målen är att arbetsförmedlarnas arbete i slutändan ska få de effekter
som politikerna avsett. Sådana direktverkande mål är
svåra att åstadkomma i verkligheten. De kvantitativa
målen bör därför vara tydliga och svåra att manipulera. De integrationspolitiska målen inom arbetsmarknadspolitiken är tydliga på ett övergripande
plan, men inte bara otydliga utan helt osynliga när de
omsätts i kvantitativa termer i den konkreta verkligheten på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar.
Dessutom ﬁnns det stora möjligheter att uppnå de
kvantitativa målen genom att omfördela arbetssökande mellan olika typer av program. Möjligen kan
sådana snedvridande incitamentsstrukturer ligga
bakom den starka överrepresentationen av utrikes
födda i kategorierna övriga och förberedande utbildning. Om så skulle vara fallet kan mål- och resultatstyrningen av arbetsförmedlingarnas arbetssätt sägas
ha diskriminerande effekter. Det ﬁnns en risk för att
utrikes födda, även om de har akademisk utbildning
 Se den omfattande litteraturen om kvantitativa mål i den
sovjetiska centralplaneringen. T.ex. mål uttryckt i längdmått på skidtillverkning à få och extremt långa skidor, mål
uttryckt i antalsmått à många och extremt korta skidor
mm. mm.

och varit ﬂera år i Sverige, kan bedömas som långt
från arbetsmarknaden, där längden till arbetsmarknaden inte avgörs av bristande kvaliﬁkationer utan av
svårigheten att överbrygga stereotypa föreställningar
hos dem som anställer.
I det senaste regleringsbrevet anges att all statistik
ska redovisas separat för inrikes och utrikes födda.
Det skulle kunna innebära att fördelningen av utrikes och inrikes födda blir mer överskådlig än vad som
hittills varit fallet. I vilken mån denna överskådlighet kan motverka de målkonﬂikter som ﬁnns mellan
effektivitet och prioritering av utrikes födda återstår
att se.

Framväxten av den nya
kommunala arbetsmarknadspolitiken under -talet
Rollfördelningen mellan stat och kommun har varierat över tiden när det gäller arbetsmarknadspolitik i
vid mening. Kommunerna har alltid haft ansvaret för
försörjningen av de kommuninvånare som av olika
anledningar inte kunnat arbeta. Fram till början av
-talet hade kommunerna även ansvaret för att
försörja dem som kunde men inte ﬁck arbeta, det vill
säga de arbetslösa. I den kommunala fattigvårdspolitiken för de »hjälpsökande« arbetslösa ingick olika
typer av offentliga arbeten för de arbetslösa (Schröder ).
I och med inrättandet av Statens arbetslöshetskommission tog staten redan år  över delar av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom
statliga nödhjälpsarbeten. Dessa arbeten hade två
syften, nämligen att lindra de arbetslösas nöd och att
vara en prövosten för arbetsvilligheten hos de understödskrävande (Schröder ).
Utvecklingen under tiden därefter innebar en successiv överföring av ansvaret för arbetslöshets- och
arbetsmarknadspolitiken från kommunerna till
staten, framför allt genom krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet år 
och den nya arbetsmarknadspolitiken i enlighet med
Rehn-Meidners modell på -talet. Arbetsmarknadspolitiken hade då genomgått en förvandling från
socialpolitik till ett ekonomisk-politiskt instrument
(Schröder ).
Den djupa sysselsättningskrisen under början av
-talet innebar att en del av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken gick tillbaka till kommunerna.
Arbetslösheten medförde en kraftig ökning av kom Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ()
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



munernas kostnader för försörjningsstöd. Under
hela -talet växte de kommunala kostnaderna för
arbetsmarknadsåtgärder och ﬂer och ﬂer kommuner
inrättade arbetsmarknadsenheter för att kunna hantera sina arbetsmarknadspolitiska program. I och
med att socialtjänstlagen ändrades  ﬁck också
kommunerna större möjligheter att ställa krav på
dem som ﬁck försörjningsstöd.
Kommunerna har alltid varit inblandade i den statliga arbetsmarknadspolitiken som huvudmän för ett
antal nationella arbetsmarknadspolitiska program, till
exempel kommunala beredskapsarbeten och kommunala ungdomsplatser. Den förändring som inträffade
under -talet bestod i att kommunerna alltmer i
egen regi anordnar särskilda arbetsmarknadspolitiska
program, där någon form av arbete eller annan aktivitet krävs som motprestation för att få försörjningsstöd. Skillnaderna mellan de statliga och kommunala
arbetsmarknadspolitiska programmen är i korthet
följande:
• Kommunerna står för hela kostnaden i de kommunala programmen. I de statliga programmen står
staten för hela eller delar av kostnaden.
• Deltagarna i de kommunala programmen har
behovsprövade försörjningsstöd. I de statliga programmen får de olika typer av icke behovsprövade
ersättningar.
• Kommunerna har vanligen endast ett fåtal arbetsmarknadsprogram med lokal inriktning, medan
den statliga arbetsmarknadspolitiken har en mängd
olika typer av program (platsförmedling, utbildning, stöd till start av näringsverksamhet, subventioner till ordinarie arbete, ﬂyttstöd och diverse
projekt och andra aktiviteter) med nationell räckvidd.
• Målen för den kommunala och den statliga arbetsmarknadspolitiken skiljer sig åt (se nedan).

Vilka och hur många omfattas av den
kommunala arbetsmarknadspolitiken?
Det förs inga nationella register över deltagarna i de
kommunala arbetsmarknadsprogrammen. Inte heller
görs någon central insamling på basis av eventuella
kommunala register. Många kommuner saknar uppgifter om hur många av deras försörjningsmottagare
som är arbetslösa, och ännu ﬂer kommuner saknar
uppgifter om vilka som deltar i några kommunala
arbetsmarknadspolitiska program. De enda samlade
uppgifter som ﬁnns bygger på en enda specialundersökning (Salonen & Ulmestig ). På basis av en
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ().


  

enkätundersökning till samtliga kommuner uppskattas antalet deltagare i de rent kommunala arbetsmarknadsprogrammen till ca   personer år ,
vilket motsvarar ungefär  procent av deltagarna i de
nationella programmen i AMS regi. Bakom denna
genomsnittssiffra döljer sig dock mycket stora variationer mellan de enskilda kommunerna.
De kommunala programmen riktar sig till personer
som har försörjningsstöd. De ﬂesta ﬁnns registrerade
på en Arbetsförmedling, men bedöms av olika anledningar inte stå till arbetsmarknadens förfogande, det
vill säga de är registrerade i den övrigkategori  som
behandlats ovan. Det ﬁnns tendenser till en uppdelning mellan kommun och Arbetsförmedling, där
Arbetsförmedlingen prioriterar dem som har arbetslöshetsunderstöd och hänvisar försörjningsstödsmottagare till kommunen. Enligt en enkätundersökning
av Sveriges kommuner och landsting () uppger
 procent av kommunerna att arbetslösa försörjningsstödsmottagare inte har möjlighet att delta i den
statliga aktivitetsgarantin, som särskilt inrättats för
att stärka de mest utsatta gruppernas möjligheter att
komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. I praktiken har dock aktivitetsgarantin fått en stark koppling till arbetslöshetsförsäkringen och används för att
förhindra utförsäkring.
Eftersom utrikes födda har försörjningsstöd i
större utsträckning än inrikes födda, är de sannolikt
överrepresenterade bland dem som deltar i de kommunala programmen. Denna överrepresentation
framkommer också i de undersökningar som gjorts
i enskilda kommuner. Även Salonen och Ulmestigs
() undersökning av samtliga kommuner visar att
i nästan hälften av de kommunala arbetsmarknadsprogrammen ingår »invandrare« i målgruppen och
att i  procent av programmen riktar sig programmet uteslutande till »invandrare«. Den kommunala
arbetsmarknadspolitiken är således även en integrationspolitisk fråga.

Vilka är målen för den kommunala
arbetsmarknadspolitiken?
Enligt den nya socialtjänstlagen ska kommunala
arbetsmarknadsprogram syfta till att utveckla den
enskildes möjligheter att försörja sig själv och stärka
hans eller hennes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller på en fortsatt utbildning (SFS
 Bortfallet var  procent av kommunerna. Enligt bortfallsanalysen avviker inte bortfallet från de svarande kommunerna när det gäller kommuntyp och sysselsättningssituation.
 (http://www.ams.se/RDFS.asp?A=&L=).

 
Arbetsförmedlarnas och de kommunala tjänstemännens mål för arbetsmarknadsinsatser
(procentuell andel som anger att ett visst mål ges mycket hög eller
hög prioritet inom deras organisation).
Mål
Att uppnå de nationella målen från AMS
Att följa regeringens regler och föreskrifter
Att kontrollera klienterna
Att förbättra matchningen mellan
lediga jobb och arbetslösa
Att överföra klienterna från subventionerat till
osubventionerat arbete
Att se till att det ﬁnns arbetsmarknadspolitiska
program för arbetslösa med svåra problem
på arbetsmarknaden
Att se till att det ﬁnns arbetsmarknadspolitiska
program för ungdomar under 25 år
Att minska arbetslösheten
Att ta hänsyn till klienternas egna krav och behov
Att förbättra servicen för den lokala befolkningen
Att aktivera arbetslösa försörjningsstödsmottagare
i arbetsmarknadspoltiska program
Att öka eller bibehålla det lokala invånarantalet
Att minska utgifterna för försörjningsstöd

Arbetsförmedlare
97
98
91

Kommunala
tjänstemän
37
58
53

Skillnad

97

70

27

72

52

20

94

80

14

98
91
61
12

92
89
82
49

6
2
-20
-38

29
16
6

79
68
83

-50
-52
-77

60
40
38

: Lundin (), tabell , Integrationsverkets översättning.

:). För att få en samlad blick över hur dessa
övergripande mål omsätts i landets kommuner krävs
specialundersökningar. En sådan är Lundin (),
som bygger på postenkäter till drygt  ledande
tjänstemän på arbetsförmedlingar och kommunala
arbetsmarknadsenheter.
De största skillnaderna mellan arbetsförmedlingarna och kommunerna är att arbetsförmedlarnas
verksamhet i hög grad är styrd av regler och nationella
mål, medan kommunerna prioriterar att få ned kostnaderna för försörjningsstöd och även att förbättra
servicen till kommuninvånarna. En annan skillnad är
att kommunernas arbetsmarknadspolitiska verksamhet i stor utsträckning saknar ett arbetsmarknadsperspektiv. Nästan hälften av de kommunala tjänstemännen anser inte att det är viktigt att överföra personer
från subventionerad sysselsättning till jobb på den
ordinarie arbetsmarknaden och nästan en tredjedel
tycker inte att det är viktigt att förbättra matchningen
mellan arbetslösa och lediga jobb. Den låga kommunala prioriteringen av att få in arbetslösa i ordinarie
jobb kan eventuellt bero på frågans formulering. Det
 Svarsfrekvensen var  procent bland arbetsförmedlarna
och  procent bland de kommunala tjänstemännen. Bortfallsanalysen visade inga systematiska skillnader mellan
svarande och icke-svarande.

är inte självklart att de kommunala tjänstemännen
uppfattar sin arbetsmarknadspolitiska verksamhet
som subventionerade arbeten. Men samma tendens
framkommer i en annan enkätundersökning (Sveriges kommuner och landsting ), där endast 
procent uppger att målet med den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är att deltagarna ska få ett
arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
På basis av litteraturstudier och djupstudier i tre
kommuner (Eslöv, Hässleholm och Höganäs) har
Ulmestig () kommit fram till liknande resultat.
Målen för den kommunala arbetsmarknadspolitiken
handlar i stor utsträckning om att minska kommunens utgifter, framför allt för försörjningsstöd. Detta
kan ske genom att mobilisera resurser från Försäkringskassan och arbetsförmedlingarna. Genom de
kommunala programmen går det att visa att den som
får försörjningsstöd är för sjuk för att arbeta och därmed berättigad till stöd från Försäkringskassan i form
av försörjning och rehabilitering. Eller också gäller det
motsatta. Kommunen vill visa att den som får försörjningsstöd kan arbeta och således står till arbetsmarknadens förfogande och bör få delta i arbetsförmedlingarnas olika program. En annan form av besparing
 En lika stor andel anger att målet är att stärka deltagarnas
kompetens så att de står till arbetsmarknadens förfogande.
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



uppstår genom att de arbetslösa utför viktiga kommunala arbetsuppgifter till en låg kostnad. Slutligen
ﬁnns också det normativa målet att kräva motprestationer av dem som får försörjningsstöd. Eftersom
kraven på motprestation i många fall anses fungera
preventivt, uppstår en besparing genom att ansökningarna om försörjningsstöd minskar.

Särbehandlas utrikes födda inom den
kommunala arbetsmarknadspolitiken?
På grund av bristen på samlad statistik går det inte
heller att utröna vilken typ av aktiviteter som ingår i
de kommunala programmen och vilka som deltar i de
olika aktiviteterna. En bearbetning av drygt  redogörelser för kommunala arbetsmarknadsprogram ger
dock vissa indikationer. I dessa redogörelser går det
att skilja program där invandrare ingår i målgruppen
och sådana där invandrare inte ingår. Skillnaderna
mellan programmen måste tolkas med mycket stor
försiktighet, eftersom det inte går att särskilja introduktionsprogrammen för nyanlända invandrare från
andra kommunala arbetsmarknadsprogram.
Av jämförelsen framgår att program där invandrare ingår i målgruppen är överrepresenterade bland
dem som enbart har kommunen, och i synnerhet
socialtjänsten, som huvudman. Försäkringskassan
och arbetsförmedlingarna är å andra sidan i högre
utsträckning engagerade i program som inte har
invandrare som målgrupp.
När det gäller innehållet så är praktisk och teoretisk utbildning, men också arbetsplatsförlagd praktik
och söka-jobb-träning, betydligt vanligare i programmen med invandrare i målgruppen, vilket kanske kan
förklaras av att introduktionsprogrammen ingår i
översikten. Slutligen så är det mindre vanligt att det
betalas ut ﬂitpeng i de program som har invandrare
i målgruppen. I de program där ﬂitpeng utbetalas är
beloppet (medianen) signiﬁkant lägre i de program
med invandrare i målgruppen.

Hur utvärderas kommunala
arbetsmarknadsprogram?
Med tanke på att de kommunala programmen har
en stor omfattning är det angeläget att de utvärderas
 Avsnittet bygger helt på Ulmestig ().
 Flitpeng är beteckning för en extra ersättning som den
arbetslöse får när han eller hon är aktiv. Alltså en extra
belöning utöver ordinarie försörjning för att man deltar.
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ().


  

på ett sådant sätt att det går att få en uppfattning om
hur resultaten ser ut. En svårighet härvidlag kan vara
att målen för verksamheten inte alltid är tydligt uttalade och att den statistiska redovisningen är bristfällig i många kommuner. I likhet med vad som gäller
för andra aspekter av den nya kommunala arbetsmarknadspolitiken ﬁnns ingen samlad redovisning
av resultaten från utvärderingar. Vi är därför återigen
hänvisade till resultaten från specialunderökningar.
I en undersökning från Sveriges kommuner och
landsting () uppger nästan hälften ( procent)
av kommunerna att de sällan eller aldrig gör uppföljningar av sina arbetsmarknadspolitiska program. I
vilken mån de uppföljningar som görs kan karaktäriseras som någon form av utvärdering framgår dock
inte. Under arbetet med studien Nedersta trappsteget
(Salonen & Ulmestig ) ombads samtliga svenska
kommuner att skicka in allt utvärderingsmaterial som
de hade om sina arbetsmarknadsprogram. Endast 
procent av kommunerna deltog i undersökningen
och det är inte säkert att de kommuner som deltog
skickade in alla utvärderingar de genomfört. Det ﬁnns
därför säkert en mängd utvärderingar som inte ingår
i detta material. Trots dessa brister är denna undersökning den enda som har en någorlunda samlad bild
av hur de kommunala arbetsmarknadsprogrammen
utvärderas.
Trots dessa reservationer är resultatet nedslående.
Med en mycket generös deﬁnition av begreppet utvärdering inkom från samtliga tillfrågade kommuner
endast  stycken utvärderingar eller andra skrifter med en utvärderande ansats. I endast  av dessa
skrifter kan slutsatserna bedömas vara underbyggda
av de data och metoder som använts.
Inte heller i litteraturöversikten eller i djupstudien
av de tre skånska kommunerna har det framkommit att utvärdering av de kommunala arbetsmarknadsprogrammen bedöms som en viktig angelägenhet. Det förefaller således rimligt att anta att många
av kommunerna har mycket grunda kunskaper om
effekterna av sina arbetsmarknadspolitiska program.

Sammanfattning och slutsatser
Vilka kunskaper har vi om arbetsmarknadspolitikens effekter för personer som är födda utomlands?
Används dessa kunskaper för att utforma politiken
och i så fall på vilket sätt? Svaret är att kunskaperna
har ökat på senare tid men att vi fortfarande vet
för litet om effekterna. Och det vi vet ger inte fullt
genomslag i praktiken.

Positiv utveckling
–men fortfarande stora kunskapsluckor
När det gäller effekterna av de nationella arbetsmarknadspolitiska programmen har det skett en
positiv utveckling under de senaste åren, framför allt
på grund av att IFAU i ökad utsträckning uppmärksammat integrationsfrågorna på arbetsmarknaden.
På senare år har också integrationspolitiken följt i
jämställdhetspolitikens spår. Där tidigare endast jämställdhetsaspekten nämndes i olika styrdokument
uppmärksammas nu också det integrationspolitiska
perspektivet.
Denna positiva utveckling gäller dock bara en del
av de program som ges i Arbetsmarknadsverkets regi
och det tidigare Kunskapslyftet. Kunskaperna om
projekt med andra huvudmän måste betecknas som
mycket bristfälliga. De positiva eller negativa effekterna av sådana projekt har därför inte tagits till vara
inom den generella arbetsmarknadspolitiken.
Resultaten från effektutvärderingar av de program
som ges i Arbetsmarknadsverkets regi visar entydigt
att ju mer ett arbetsmarknadspolitiskt program liknar
ett ordinarie arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, desto positivare är effekten för individens framtida arbetsmarknadssituation. Även stöd till start av
näringsverksamhet och intensiﬁerad arbetsförmedling ger positiva effekter. Detta gäller både för utrikes
och inrikes födda. Om de generellt framgångsrika
programmen har särskilt positiva effekter för utrikes
födda går inte att avgöra på basis av var forskningen
står i dag. Det är alltför få utvärderingar som analyserar effekterna för utrikes och inrikes födda separat.

Genomslag i praktiken
Två utgångspunkter ligger bakom vår analys av
arbetsmarknadspolitikens utformning i praktiken.
Den första är det individuella perspektivet. Varje person som besöker en arbetsförmedling ska självklart få
den service och tillgång till de program som är bäst
lämpade för att förbättra chanserna på arbetsmarknaden för just denna person.
Den andra utgångspunkten är att många av dem
som är födda utomlands möts av speciella hinder på
arbetsmarknaden. Diskriminering i samband med
rekrytering är ett sådant hinder. Ett annat är att de
ﬂesta jobb tillsätts genom personliga kontakter och
att många utrikes födda saknar sådana kontakter. De
program som utvärderingsforskningen funnit vara de
mest effektiva skulle därför också kunna fungera som
bryggor över de hinder som särskilt möter utrikes
födda.

Även här har det i viss mån skett en positiv utveckling. Anställningsstöd är ett sådant arbetsliknande
program som forskningen visat ger positiva resultat
för den enskilde individen. Efter att tidigare ha varit
underrepresenterade i anställningsstöd har utrikes
födda under de senaste åren fått tillgång till dessa
program i ungefär samma utsträckning som inrikes
födda. Detta gäller dock inte stöd till start av näringsverksamhet.
Däremot är utrikes födda starkt överrepresenterade
inom två av arbetsförmedlingarnas sökandekategorier. Den första är en kategori övriga, där de som är
inskrivna inte räknas in bland de arbetslösa och inte
heller får någon service från Arbetsförmedlingen.
De nästan   utrikes födda som i december år
 var inskrivna i övrigkategorin utgjorde mer än
 procent av samtliga personer i denna kategori. En
jämförelse mellan utrikes och inrikes födda i denna
kategori visar att de utrikes födda i betydligt högre
utsträckning har en akademisk utbildning och är i
den ålder som anses vara mest fördelaktig på arbetsmarknaden.
Den andra kategorin med en stark överrepresentation av utrikes födda är förberedande utbildning,
där även funktionshindrade är överrepresenterade.
De nästan   utrikes födda som gick i förberedande utbildning i december år  utgör mer än en
tredjedel av samtliga. Förberedande utbildning är ett
program som kan innehålla litet av varje: men övergången till arbete är mycket låg. Skillnaderna mellan
utrikes och inrikes födda i förberedande utbildning
är desamma som för övrigkategorin: de utrikes födda
har i betydligt större utsträckning en akademisk
utbildning och är i den ålder som anses vara mest
fördelaktig på arbetsmarknaden.
I december år  fanns i kategorierna övriga
och förberedande utbildning sammanlagt drygt  
utrikes födda akademiker som varit i Sverige i två år
eller längre.

Oklara effekter av den kommunala
arbetsmarknadspolitiken
Sedan sysselsättningskrisen i början av -talet har
kommunerna fått en allt större arbetsmarknadspolitisk roll. En av drivkrafterna har varit att minska
kommunens kostnader för försörjningsstöd. Många
arbetslösa bland de utrikes födda är inte berättigade
till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och
därför beroende av försörjningsstöd. Hur den kom Sökandekategori .
 Sökandekategori .
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



munala arbetsmarknadspolitiken fungerar har därför
också ett integrationsperspektiv.
Kunskaperna om effekterna av de kommunala
arbetsmarknadsprogrammen är mycket bristfälliga,
för att inte säga obeﬁntliga. Orsaken är att de ﬂesta
kommuner inte har byggt ut några statistiksystem för
att följa utvecklingen eller utvärdera effekter. Därtill
kommer att programmens effekter på deltagarnas
framtida chanser på arbetsmarknaden inte ses som en
viktigt angelägenhet i många kommuner. Det saknas
därför till och med kunskaper om hur många personer som berörs av dessa program. I den mån utvärderingar görs ﬁnns ingen central instans som samlar in
resultaten och utvecklar programmens innehåll och
utformning.

Samband mellan nationell och
kommunal arbetsmarknadspolitik
Det ﬁnns ﬂera beröringspunkter mellan den nationella och den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det
ﬁnns också ekonomiska drivkrafter som påverkar
vilka arbetsmarknadspolitiska program som är tillgängliga för olika grupper av arbetslösa.
En beröringspunkt ﬁnns genom de olika ersättningssystemen. De arbetslösa som har kommit in i
arbetslöshetsförsäkringssystemet har tillgång till den
nationella arbetsmarknadspolitiken i högre grad än
de arbetslösa som får försörjningsstöd. Så kan till
exempel den som har arbetslöshetsförsäkring inte
registreras i AMS kategori övriga.
Denna kategori är till för de personer som står så
långt från arbetsmarknaden att de behöver andra
typer av stöd än de som arbetsförmedlingarna förfogar över. Av de   utrikes födda i AMS kategori
övriga ﬁnns säkerligen många som går i de kommunala introduktionsprogrammen. Med tanke på att
mer än hälften dock varit i Sverige i mer än två år
ﬁnns här förmodligen många personer som går i de
kommunala arbetsmarknadsprogrammen eller i den
grundläggande vuxentutbildningen.
Varför så många utrikes födda akademiker ﬁnns
inskrivna i kategorin övriga kan hänga samman med
brister i systemen för att erkänna kompetens som är
förvärvad utomlands. Som framgår av kapitlet om
grundläggande vuxenutbildning i denna rapport så
krävs det ibland ﬂera års studier på grundskolenivå
innan en utrikes född akademiker anses tillräckligt
rustad för att träda ut på arbetsmarknaden. Men det
ﬁnns också drivkrafter hos arbetsförmedlarna att
få bort personer som möter särskilt stora hinder på
arbetsmarknaden från statistiken över arbetslösa,
långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna.
I den mån de särskilt stora hindren består av dis

  

kriminering på arbetsmarknaden av utrikes födda, så
ﬁnns det således inom arbetsmarknadspolitiken incitament som kan skapa ytterligare diskriminerande
strukturer. Själva risken att en person kan bli diskriminerad påverkar arbetsförmedlarnas bedömning av
hur svår han eller hon är att placera på den ordinarie
arbetsmarknaden. Denna bedömning från arbetsförmedlarna kan i sin tur förlänga tiden i de kommunala
arbetsmarknads- och utbildningsprogrammen, vars
effekter sällan eller aldrig är utvärderade. Samma typ
av bedömning kan också innebära placering i arbetsförmedlingarnas förberedande utbildning i stället för
i den arbetsmarknadsutbildning som ger större chanser till jobb.
Det övergripande målet för de kommunala arbetsmarknadsprogrammen är att minska kostnaderna
för försörjningsstöd. Här ﬁnns incitament som inte
nödvändigtvis leder till att programmen i första hand
inriktas mot att stärka möjligheterna till ett arbete
på den ordinarie arbetsmarknaden. Kostnaderna för
försörjningsstöd kan också minskas genom att programmen används till att övertyga Försäkringskassan
att den arbetslöse är så sjuk att han eller hon borde
vara berättigad till sjukpenning eller förtidspension.
Ett annat sätt att minska de kommunala kostnaderna
är att med hjälp av programmen övertyga arbetsförmedlingen att den arbetslöse står så nära arbetsmarknaden att han eller hon skulle kunna ha nytta av
något av alla de program som ﬁnansieras via arbetsförmedlingen.

Slutsatser
Arbetsmarknadspolitikens utformning måste grundas
på gedigna utvärderingar av hur de arbetsmarknadspolitiska programmen tillämpas och av deras effekter
på individens framtida situation på arbetsmarknaden. I dag ﬁnns inget genomtänkt integrationsperspektiv på utvärderingsverksamheten och inte heller
någon systematisk utvärderingsstrategi. Det saknas
ett samlat ansvar för att beställa utvärderingar, ta
emot utvärderingarnas resultat och omsätta resultaten för att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken ur
ett integrationsperspektiv. Detta gäller den nationella
arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet alla de projekt som inte har Arbetsmarknadsverket som huvudman samt den kommunala arbetsmarknadspolitiken.
Orsaken är sannolikt att integrationsfrågorna, förutom att de är sektorsövergripande, också är delade
mellan stat och kommun.
Det är angeläget att få till stånd ett sammanhållet
ansvar för en systematisk utvärderingsstrategi och ett
tydligt utpekande av vilken myndighet som har detta
ansvar. I IFAU:s uppdrag ingår att analysera de sam-

lade effekterna av arbetsmarknadspolitiken för individ och samhälle. Utvärderingarna ska belysa jämställdhets-, ålders- och etnicitetsaspekter. IFAU har
dock inget ansvar för att analysera de samlade effekterna ur ett integrationsperspektiv och inte heller för
att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken ur ett
integrationsperspektiv. Integrationsverket har bland
annat till uppgift följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv, men
inget uppdrag att initiera utvärderingar.
Det behövs också en översyn av de integrationspolitiska effekterna av mål- och resultatstyrningen
av Arbetsmarknadsverket. De kvantitativa målen bör
vara tydliga och svåra att manipulera. De integrationspolitiska målen är i dag tydliga på ett övergripande plan, men inte bara otydliga utan helt osynliga
när de omsätts i kvantitativa termer i den konkreta
verkligheten på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar.
En viktig fråga är om mål- och resultatstyrningen,

i sin nuvarande utformning, fungerar som styrmedel
i ett integrationspolitiskt perspektiv? Ger styrningen
incitament som leder till att arbetsmarknadspolitiken
i praktiken är effektiv i ett integrationsperspektiv?
En sådan översyn skulle kunna samordnas med en
utveckling av de mål och indikatorer för integrationspolitiken som slagits fast i den senaste budgetpropositionen. För Arbetsmarknadsverket ﬁnns där enbart
mål för nyanlända invandrare, men inga mål för de
dryga  procent av de utrikes födda som är inskrivna
vid en arbetsförmedling och som varit i Sverige i mer
än två år.
Slutligen är det viktigt att se över vilken roll de olika
försörjningssystemen har för den enskildes möjligheter att få tillgång till de arbetsmarknadspolitiska program som kan bedömas ha de bästa effekterna för just
henne eller honom. Det ﬁnns tendenser att de som
inte kvaliﬁcerat sig för arbetslöshetsförsäkring styrs
över till kommunala verksamheter eller till mindre
effektiva nationella arbetsmarknadspolitiska program.

fungerar arbetsmarknadspolitiken...



  

Vägen in i arbetslivet är en
långdragen process
Övergången från skola till arbetsmarknad kännetecknas för många ungdomar av perioder med tillfälliga
jobb, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska program,
fortsatta studier och andra aktiviteter utanför arbetsmarknaden. Inträdet på arbetsmarknaden är därför
sällan en enskild händelse, som markerar att skolan är
avslutad och arbetslivet har börjat, utan det är ofta en
långdragen process. Hur lång och hur besvärlig den
blir påverkas av många omständigheter. Konjunkturläget har mycket stor betydelse. Om arbetslösheten
är hög drabbas ungdomar i betydligt högre utsträckning än vuxna. I tider med hög arbetslöshet har ungdomarnas situation på arbetsmarknaden alltid väckt
ett stort intresse. Bakom detta ligger att arbetslöshet
under de första åren på arbetsmarknaden kan vara ett
särskilt allvarligt problem. Den som är ﬂygfärdig men
inte får pröva sina vingar kanske aldrig blir en mästare på att ﬂyga.
Ungdomarnas situation under svåra tider på
arbetsmarknaden uppmärksammades redan på talet och ledde fram till ett antal utredningar och det
första särskilda arbetsmarknadsprogrammet för ungdomar.
... ett av de mest beklämmande dragen i bilden av det
nuvarande arbetslöshetstillståndet utgöres av läget för
de unga, som uppnått arbetsför ålder men ännu inte
lyckats få fast anställning i något yrke. Arbetslöshetens
skadeverkningar kunde för dessa grupper av arbetslösa
sträcka sig över hela deras liv, i det att de aldrig få tillfälle att förvärva erforderlig yrkesskicklighet samt ofta
komma att lida av de skador i psykiskt hänseende, som


  

den tvungna sysslolösheten medför. (Statsrådet och
chefen för socialdepartementet, Gustav Möller (s), proposition :.)

Under de senaste  åren har ungdomarnas situation
på arbetsmarknaden förvärrats. Ett sätt att sammanfatta denna försämring är att redovisa hur arbetslösheten för unga har förändrats i förhållande till
arbetslösheten för vuxna. Diagram  visar att varje
lågkonjunktur har inneburit högre arbetslöshet än
vad som var fallet vid den tidigare lågkonjunkturen.
Krisen i början av -talet medförde en dramatisk uppgång av arbetslösheten, i synnerhet för ungdomar. Trots att många ungdomar började studera,
steg arbetslösheten för de unga till nivåer som vi inte
sett sedan Gustaf Möller beskrev den »beklämmande«
situationen på -talet. Efter en viss förbättring
i mitten av -talet stiger återigen ungdomarnas
arbetslöshet kraftigt (se diagram ) . Förhoppningsvis kommer dock inte dagens stigande arbetslöshet
för ungdomar att överträffa toppen i början av talet.
Inträdet på arbetsmarknaden påverkas också av en
rad strukturella faktorer, som sammantaget har inneburit att inträdesprocessen fortsätter allt längre upp i
åldrarna. Den försämrade situationen för ungdomar
är ett internationellt fenomen. I de ﬂesta av OECDländerna har ungdomars arbetslöshet stigit i förhållande till de vuxnas eller så har ungdomars löner
 Vi redovisar endast statistik för ungdomar – år. De
som är yngre går i skolan i så stor utsträckning att statistiken över arbetslösa och sysselsatta blir svårtolkad.
 Se Ungdomsstyrelsen  för en utmärkt sammanfattning
av kunskapsläget.
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sjunkit i förhållande till vuxnas löner. I många av länderna påbörjades denna försämring redan i mitten
av -talet (OECD , Blanchﬂower & Freeman
). Denna försämring av ungdomarnas situation
har ägnats ett stort intresse inom forskningen. Möjliga förklaringar har sökts genom att analysera ungdomarnas lönenivåer, arbetsmarknadens ﬂexibilitet,
ökade krav på kvaliﬁkationer i form av arbetslivserfarenhet och skolsystemens utformning. Trots ett
stort antal studier ﬁnns ingen samstämmig uppfattning om vad som kan förklara att ungdomars situation har försämrats.

Ungdomar med
utländsk bakgrund
Det ﬁnns inga statistiska serier som kan beskriva vilka
förändringar på arbetsmarknaden som skett över en
längre tidsperiod för ungdomar med utländsk bakgrund. SCB:s arbetskraftsundersökningar har alldeles för få observationer för att det ska vara möjligt att
göra ﬁnare uppdelningar på ålder, kön och utländsk
bakgrund. Vi kan därför bara redovisa utvecklingen
under de senaste åren (–) på basis av Integrationsverkets databas STATIV. I diagram  visas
andelen sysselsatta i befolkningen för åldersgruppen
– år.
 Se Schröder () för en översikt av ett femtiotal forskningsrapporter.

Många icke sysselsatta ungdomar studerar, vilket kan leda till bättre chanser på arbetsmarknaden
i framtiden. Andelen studerande varierar mellan
ﬂickor och pojkar och mellan ungdomar med svensk
och utländsk bakgrund. All statistik över sysselsättningen för ungdomar måste därför tolkas med en viss
försiktighet.

Största skillnaden mellan ungdomar med svensk
bakgrund och nyligen invandrade ungdomar
Med denna reservation kan dock konstateras att ungdomar med utländsk bakgrund har haft lägre sysselsättning än ungdomar med svensk bakgrund under
perioden –. Det största sysselsättningsgapet
ﬁnns mellan ungdomar med svensk bakgrund och
ungdomar som invandrat, i synnerhet om de varit
ganska kort tid i Sverige. Men även bland infödda
ungdomar ﬁnns det sysselsättningsskillnader mellan
dem vars föräldrar är födda i Sverige och dem vars
föräldrar är födda utomlands. Några påtagliga förändringar i dessa sysselsättningsskillnader har inte
skett under perioden.
För alla åren gäller att unga män har högre andel
sysselsatta än unga kvinnor. Skillnaderna mellan män
och kvinnor är störst för utrikes födda ungdomar
som varit kort tid i Sverige. Den näst största skillnaden ﬁnns mellan unga män och kvinnor med svensk
bakgrund.
Som vi sett i tidigare avsnitt, började sysselsättningsgraden minska i hela befolkningen i början
ungdomars etablering på...
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av -talet. Denna nedgång gäller också för unga
män. För de unga kvinnornas del ﬁnns dock ett något
annorlunda mönster. Deras sysselsättning ökar ända
fram till år  (med en tillfällig nedgång för infödda
kvinnor år ).
Det ﬁnns också ett stort antal forskningsrapporter
som visar att ungdomar med utländsk bakgrund har
större svårigheter på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. I de ﬂesta av dessa ingår
utländsk bakgrund endast som en förklarande bakgrundsfaktor som så gott som alltid innebär lägre
lön, lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än för
ungdomar med svensk bakgrund. Begreppet utländsk
bakgrund säger dock inte särskilt mycket om hur
situationen ser ut. Det är viktigt att skilja mellan ungdomar som är födda utomlands och bara varit några
år i Sverige och de som kommit hit innan de började
skolan eller är födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar.
En sammanfattning av det fåtal studier som specialgranskat hur inträdet på arbetsmarknaden ter sig
för ungdomar med utländsk bakgrund gavs i Rapport
Integration  (s. –). Dessa studier visade att de
ungdomar som själva invandrat har svårigheter på
arbetsmarknaden och att problemet är större ju äldre
ungdomarna var när de kom till Sverige. Men även
de som kom till Sverige innan de fyllt sju år och gått
i svensk skola hela sitt liv har högre arbetslöshet än
ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller i synnerhet ungdomar vars föräldrar är födda i ett land i
Afrika, Asien eller Latinamerika.


  

När det gäller ungdomar som själva är födda i Sverige visade forskningen länge att det inte var några
skillnader på arbetsmarknaden mellan dem med
svensk och med utländsk bakgrund, åtminstone inte
i de studier som tar hänsyn till föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Dessa resultat avspeglade
att tills nyligen har infödda ungdomar med utländsk
bakgrund till största delen varit barn till de arbetskraftsinvandrare som rekryterades till industrin
under - och -talen från framför allt Finland
och södra Europa. Barnen till dessa arbetskraftsinvandrare hade ungefär samma situation på arbetsmarknaden som andra arbetarklassbarn.

Onda cirklar
På de senaste åren har det dock kommit några studier som visar att en viss grupp infödda ungdomar
har större svårigheter på arbetsmarknaden än andra,
nämligen ungdomar med utomeuropeisk bakgrund
(Österberg , Lund m.ﬂ. , Vilhemsson ,
Hammarstedt , Hammarstedt & Palme , Arai
m.ﬂ. , Behtoui , Nilsson ). Alla utom
Hammarstedt () och Hammarstedt & Palme
() jämför personer som har samma utbildnings Alla utom Vilhemsson (), Arai m.ﬂ. () och Behtoui () behandlar samtliga inrikes födda med utländsk
bakgrund, det vill säga inte enbart ungdomar. Eftersom
barn till föräldrar födda i länder utanför Europa är unga,
så är resultaten dock tillämpliga för gruppen infödda ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.

nivå från det svenska skolsystemet. Två av studierna
(Vilhemsson  och Arai m.ﬂ. ) jämför dessutom ungdomar med samma betyg i svenska och betyg
i genomsnitt från grundskolan. Samtliga studier ﬁnner att infödda ungdomar med utomeuropeisk bakgrund har lägre sysselsättning, lägre inkomster eller
högre arbetslöshet än infödda ungdomar med svensk
bakgrund. Nästan alla forskarna drar samma slutsatser som i Rapport Integration , nämligen att den
mest troliga förklaringen till dessa resultat är att ungdomar med utomeuropeisk bakgrund diskrimineras
på arbetsmarknaden.
Resultaten antyder också förekomsten av onda
cirklar. Om föräldrarna har det besvärligt på arbetsmarknaden ökar risken att även deras barn får svårigheter. Föräldrarna till ungdomar med utländsk bakgrund är utan arbete i större utsträckning än andra
föräldrar. De onda cirklarnas sociala dimension förstärks därmed av de hinder som möter utrikes födda
och deras barn på arbetsmarknaden.

Tillfälliga eller
bestående svårigheter?
En viktig fråga är om de svårigheter som många ungdomar möter under de första åren på arbetsmarknaden är tillfälliga problem under själva övergången
från skola till arbetsmarknad eller om svårigheterna
ﬁnns kvar efter lång tid. De unga personer som i dag
är i -årsåldern gjorde sin debut på arbetsmarknaden under första hälften av -talet, när arbetslösheten för ungdomar var extremt hög ( procent för
ungdomar – år ). Har deras erfarenheter av
arbetslöshet under de första åren på arbetsmarknaden bestående negativa effekter? Kvarstår de skillnader som vi kunnat observera mellan ungdomar med
svensk och med utländsk bakgrund även när ungdomarna blivit några år äldre? Under senare år ökar
ungdomsarbetslösheten igen, även om den inte nått
upp till nivåerna under början av -talet. Det är
därför angeläget att studera hur det gick för de ungdomar som gjorde sin debut på arbetsmarknaden
förra gången ungdomsarbetslösheten var hög.

Arbetslöshet efter skolan
Trots att ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden
alltid väckt stor uppmärksamhet, vet vi förvånansvärt
litet om huruvida arbetslöshet vid inträdet på arbetsmarknaden är ett övergående problem eller om det
får långsiktiga konsekvenser. Ungdomar har ﬂer men
kortare arbetslöshetshetsperioder än vuxna, vilket

skulle kunna tänkas ha mindre negativa konsekvenser
än långa arbetslöshetsperioder. Det har också hävdats
att arbetslöshet vid inträdet på arbetsmarknaden är
ett naturligt inslag i en process där ungdomarna prövar sig fram tills de hittar ett jobb de trivs med och
där de får användning för sina kunskaper (den s.k.
job shopping-teorin, Johnson ).
Men det är möjligt att arbetslöshet under de första
åren på arbetsmarknaden kan ge en ung person en
känsla av att inte vara behövd och att vara utanför,
samtidigt som presumtiva arbetsgivare kan uppfatta
tidigare arbetslöshet som tecken på att »det är något
fel«.
Anledningen till de bristande kunskaperna inom
området är att det är svårt att empiriskt studera
effekterna av arbetslöshet. Det kan ju vara så att den
arbetslöse har speciella egenskaper som förklarar inte
bara det första arbetslöshetstillfället utan också senare
svårigheter på arbetsmarknaden.

Tidig arbetslöshet ökar
risken för fortsatt arbetslöshet
Nordström Skans () har följt ungdomar som
slutade någon av gymnasiets tvååriga linjer åren –
, det vill säga under en period med mycket hög
arbetslöshet. Dessa ungdomar följs fram till år ,
alltså under en period där arbetsmarknaden förbättrades.
Nästan hälften av ungdomarna var arbetslösa
åtminstone en dag direkt efter gymnasiet och nästan en fjärdedel arbetslösa i minst  dagar. För att
så långt som möjligt renodla effekterna av själva
den inledande arbetslösheten använder Nordström
Skans ett datamaterial med en mycket stor mängd
bakgrundsinformation om ungdomarna och deras
föräldrar. En innovation i denna studie är att syskonpar används för att så långt möjligt ta bort effekter av individuella egenskaper och omständigheter
som inte kunnat observeras i data. Resultaten visar
att arbetslöshet direkt efter gymnasiet ökar risken att
vara arbetslös under åtminstone de följande fem åren.
Den negativa effekten av att ha varit arbetslös klingar
av med åren, men en längre inledande arbetslöshetsperiod (över  dagar) har bestående negativa effekter
så länge ungdomarna följs på arbetsmarknaden, det
vill säga i tio år.
En tredjedel av ungdomarna i datamaterialet har
utländsk bakgrund. Över hela den studerade tidsperioden har ungdomar med utländsk bakgrund lägre
chans att ha ett jobb och större risk att vara arbetslösa, trots att de alla gått ut gymnasieskolan i Sverige
och skattningarna tar hänsyn till eventuella skillnader
ungdomars etablering på...



i betyg, linje på gymnasiet, föräldrarnas utbildning
och inkomster. Detta gäller både för ungdomar som
själva invandrat och för de infödda ungdomar som
har en far eller en mor född utomlands. Däremot
ﬁnns det inga skillnader när det gäller de långsiktiga
effekterna av inledande arbetslöshet. Tidig arbetslöshet har samma negativa effekter för ungdomar med
utländsk bakgrund som för andra ungdomar, men de
med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland
dem med tidig arbetslöshet.

Sysselsättning och inkomster
tolv år efter gymnasiet

Inrikes födda:
• bägge föräldrarna födda i Sverige (jämförelsealternativ)
• bägge föräldrarna födda i ett västland
• bägge föräldrarna födda i ett icke-västland
• en förälder född i ett västland, en i Sverige
• en förälder född i ett icke-västland, en i Sverige
Utrikes födda (och invandrat före skolstart):
• bägge föräldrarna födda i ett västland
• bägge föräldrarna födda i ett icke-västland

Lägst sysselsättning för utrikes födda med båda
föräldrarna från ett icke västlig land

För Rapport Integrations räkning har vi beställt två
studier över ungdomars sysselsättning och inkomster
upp till tio år efter att de slutade gymnasiet (Behtoui
 och Nekby & Özcan ). Anledningen till
att vi beställt två olika studier är att forskningsresultat alltid är beroende av vilka metoder som används,
vilket datamaterial som utgör underlag, vilka klassiﬁceringar av centrala begrepp (t.ex. ung, utländsk bakgrund, sysselsatt) som forskarna gör och inte minst
vilka hypoteser forskarna anser vara centrala. För att
få en någorlunda säker uppfattning av hur situationen verkligen ser ut behövs således ett omfattande
forskningsunderlag.
Båda studierna använder datamaterial som omfattar ungdomar som slutade gymnasieskolan i början
av -talet. Även i dessa studier gjorde ungdomarna således sitt inträde på arbetsmarknaden under
den djupa sysselsättningskrisen i början av -talet.
Behtoui studerar deras inkomster och sysselsättning
drygt tio år senare, år , medan Nekby & Özcan
studerar utvecklingen av inkomster och sysselsättning
varje enskilt år –. I båda studierna avser således arbetsmarknadsutfallet en period där konjunkturen förbättrats i förhållande till den svåra situationen
under ungdomarnas inträdesperiod. En annan likhet
mellan de två studierna är att de endast har med ungdomar som har hela sin utbildning i det svenska skolsystemet. Utrikesfödda ungdomar som kom till Sverige efter att de fyllt sex år ingår inte i dataunderlaget.
Båda studierna delar in ungdomarna efter en tidsdimension (född i Sverige eller född utomlands) och
en etnisk dimension (vilken del av världen ungdomarna själva eller deras föräldrar är födda).
I Behtouis studie är ungdomarna indelade i sju
grupper:

Tolv år efter att ungdomarna slutade gymnasiet
visar Behtouis resultat att samtliga ungdomar med
utländsk bakgrund har lägre sysselsättning än jämförelsegruppen infödda ungdomar med två föräldrar födda i Sverige. Det datamaterial som Behtoui
använder gör det möjligt att jämföra ungdomar med
samma, kön, ålder, utbildningsnivå, betyg i svenska,
civilstånd, antal barn under  år och vars föräldrar
har samma utbildning, socio-ekonomiska position
och utbildning. Resultaten visas i diagram  i form
av oddskvoter.
I diagram  är värdena för jämförelsegruppen
angivna som . Alla värden lägre än  betyder att
chansen att vara sysselsatt är lägre än för jämförelsegruppen. Av diagrammet framgår att chansen att vara
sysselsatt är lägst för utrikes födda ungdomar vars
båda föräldrar är födda i ett icke-västligt land. Diagrammet visar att ungdomarnas sysselsättningschanser hänger samman med både var deras föräldrar är
födda (väst eller icke-väst) och med om ungdomarna
själva är födda i Sverige eller utomlands. Lägsta chansen att vara sysselsatt har ungdomar som själva är
födda utomlands och vars bägge föräldrar är födda
i ett icke-västligt land. Diagrammet visar också att
dimensionen väst kontra icke-väst har stort genomslag: infödda ungdomar med bägge föräldrarna från
ett icke-västland har lägre sysselsättningschanser än
utrikes födda ungdomar med bägge föräldrarna från
ett västland.
Nekby & Özcan analyserar chansen att vara sysselsatt någon gång under perioden –. Som i
Behtoui delas ungdomarna in efter två dimensioner.
Den ena dimensionen är etnisk bakgrund och baseras på bägge föräldrarnas födelseregion, som delas

 Behtoui: alla ungdomar som avslutade gymnasiet år 
(  individer), Nekby & Özcan: ett urval av ungdomar
som slutade grundskolan år  (drygt   individer).

 Västländer är länder i EU/EES och Japan, USA, Kanada
och Australien.
 Så gott som samtliga ungdomar har betyg i »vanlig
svenska«. Betygen från svenska  har åsatts lägre värden.
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Alla värden i diagrammet är statistiskt säkerställda på -procentsnivå.

in i Sverige, övriga Norden, övriga Europa, utanför
Europa och blandad. Till detta läggs kategorin en
infödd förälder för de ungdomar som har en förälder
född i Sverige och en förälder född utomlands. Den
andra dimensionen betonar vistelsetidens betydelse
och grupperar ungdomarna efter om individen själv
eller hennes föräldrar är födda i Sverige eller utomlands.
Separata analyser görs för de två grupperingarna. I denna redovisning används huvudsakligen
den etniska grupperingen. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund består till  procent av ungdomar som själva invandrat, medan de med nordisk bakgrund till  procent är födda i Sverige. För
att ta hänsyn till dessa skillnader mellan grupperna
används därför alltid inrikes eller utrikes född som
kontrollvariabel.
De bakgrundsegenskaper som analyserna tar hänsyn till är i viss mån annorlunda än dem som Behtoui
använder. Nekby & Özcan jämför ungdomar med
samma kön, utbildningsnivå, inriktning på gymnasieutbildning (teoretisk eller yrkesinriktad), kunskaper i svenska, civilstånd, förekomst av barn under
 år, boende i storstad och vars föräldrar har samma
socio-ekonomiska position.
Trots dessa skillnader mellan Behtoui och Nekby
& Özcan är resultaten snarlika. Alla ungdomar med

utländsk bakgrund har lägre sysselsättningschanser
och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund har de
allra sämsta chanserna. Även i denna studie är sysselsättningschansen omkring  procent lägre för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund, jämfört med
ungdomar med svensk bakgrund.
För att ytterligare kontrollera sina resultat, har
Nekby & Özcan också prövat att lägga in betyg, en
mer ﬁnfördelad utbildningsskala ( kategorier),
utbildningens inriktning ( olika inriktningar) och
 olika branscher i sina modeller. Resultaten förblir
dock i stort sett oförändrade.
När ungdomarna delas in i kvinnor och män
framgår att sysselsättningsgapet mellan ungdomar
med svensk och med utländsk bakgrund är mindre
för kvinnor än för män. De redovisar därmed samma
tendens som kunde skönjas i det inledande enkla statistiska diagrammet .
Rangordningen när det gäller sysselsättningsgapet ﬁnns också när Nekby & Özcan studerar sysselsättningschanserna för varje enskilt år. Däremot är
utvecklingen över tid mer osäker. Det ﬁnns dock en
tendens till att sysselsättningsgapet är störst under de
första åren på arbetsmarknaden för ungdomar med
nordisk bakgrund. Någon sådan tendens till förbättring över tiden går dock inte att urskilja för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.

 Uppgifterna om kunskaper i svenska är hämtade från enkäter, där ungdomarna själva värderat sina kunskaper.

 Avser chansen att vara sysselsatt någon gång under perioden –.
ungdomars etablering på...
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Arbetsinkomster
Behtoui, liksom Nekby & Özcan, analyserar arbetsinkomsterna för dem som har ett arbete. För att ta
bort effekter av skillnader i utbildning, föräldrarnas
socio-ekonomiska ställning m.m. används samma
bakgrundsvariabler som i sysselsättningsanalyserna.
Även här är resultaten någorlunda samstämmiga.
För år  ﬁnner Behtoui inga statistiskt säkerställda
skillnader i arbetsinkomster mellan barn till utrikes
födda och barn till inrikes födda. Behtouis slutsats är
att det inte är lönediskriminering utan utestängning
från arbetsmarknaden som är det huvudsakliga problemet för ungdomar med utländsk bakgrund.
Stora skillnader under
de första åren på arbetsmarknaden
Nekby & Özcan analyserar arbetsinkomsterna för
varje enskilt år under perioden –. Deras tidsserier visar att inkomstskillnaderna är stora under de
första åren på arbetsmarknaden. I början på perioden,
år , hade alla ungdomar med utländsk bakgrund
lägre inkomster än ungdomar med svensk bakgrund.
Rangordningen är densamma som i tidigare analyser.
Det största inkomstgapet fanns mellan ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund och ungdomar med
svensk bakgrund. Arbetsinkomsterna för ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund var drygt  procent
lägre och för dem med europeisk bakgrund  procent lägre. Ungdomar med nordisk bakgrund hade 
procent lägre inkomst.
Inkomstgapet minskar dock avsevärt med åren, i


  

synnerhet för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund. År  fanns inga statistiskt säkerställda
skillnader i arbetsinkomst mellan ungdomar med
utländsk och med svensk bakgrund.
Utvecklingen över tid visar en ljusare bild än vad
som framkommit i tidigare resultat. Åtminstone för
de ungdomar som har någon form av arbete sker det
en utjämning av arbetsinkomsterna med åren. Vad
som ligger bakom denna utjämning går dock inte att
säga med hjälp av de data som används. Det kan vara
att ungdomarna har fått högre löner men också att de
gått från deltid till heltid eller från tillfälliga till fasta
jobb.

Vad kan förklara dessa skillnader?
Trots vissa ljuspunkter är det dock en nedslående
bild som framkommer från de studier som redovisats
ovan. I synnerhet gäller detta studierna av Behtoui
och av Nekby & Özcan, som båda avser ungdomar
som antingen är födda i Sverige eller kom hit innan
de började grundskolan. En viktig fråga är vad som
kan förklara dessa skillnader.

Utbildning
Utbildning har stor betydelse för individens framgångar på arbetsmarknaden. För ungdomar som
många gånger saknar arbetslivserfarenhet och referenser från tidigare arbetsgivare har utbildningen en
särskilt stor betydelse. Det är också möjligt att utbildning kan ha ännu större betydelse för ungdomar med
utländsk bakgrund. Potentiella arbetsgivare kan ha
förutfattade meningar som baserar sig på de arbetssökandes namn eller utseende, till exempel att ungdomar med utländsk bakgrund inte behärskar svenska
språket. Betyg kan därför vara ett medel för att övervinna sådana förutfattade meningar.
En av orsakerna till skillnaderna på arbetsmarknaden går därför att söka i skolsystemet. I den statistiska
presentationen av skolresultat i kapitlet om skolan
i denna Rapport Integration framkommer att ungdomar med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller
både för ungdomar som själva invandrat och de som
är födda i Sverige av invandrade föräldrar.

Lönar sig utbildning?
De skillnader vi redovisat i arbetslöshet, sysselsättning
och arbetsinkomster mellan ungdomar med svensk
och utländsk bakgrund (i synnerhet utomeuropeisk)
gäller ungdomar där man tagit hänsyn till skillnader

i utbildningsnivå och betyg. Detta väcker frågan om
utbildning verkligen lönar sig för alla och i så fall lika
mycket för alla?
I intervjuundersökningar med ungdomar med
utländsk bakgrund har framkommit olika åsikter
om det meningsfulla i att satsa på utbildning (Lundqvist ). En del menar att det inte är någon idé
att utbilda sig, eftersom de ändå inte kommer att få
något kvaliﬁcerat arbete, medan andra anser att de
måste satsa hårdare på utbildning än ungdomar med
svensk bakgrund för att lyckas.

Ungdomar med utländsk
bakgrund satsar mest på studier
Behtouis () studie visar dock att bland ungdomar som gick ut gymnasiet år  satsade de med
utländsk bakgrund mer på att utbilda sig än de med
svensk bakgrund. Som tidigare blir det skilda resultat om de statistiska beräkningarna tar hänsyn till
egenskaper hos ungdomarnas föräldrar eller inte.
När ingen sådan hänsyn tas går ungdomar med
utländsk bakgrund till teoretiskt gymnasium i mindre utsträckning än ungdomar med svensk bakgrund.
Samma sak gäller ungdomarnas totala antal formella
utbildningsår (det vill säga inklusive postgymnasiala
studier).
Men när beräkningarna tar hänsyn till skillnader i
föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden blir förhållandet det motsatta. Ungdomar
med utländsk bakgrund satsar mer på studier. De har
högre sannolikhet att läsa teoretiska linjer på gymnasiet och vid ca  års ålder ett högre antal formella
utbildningsår. Ett undantag ﬁnns här: barn till föräldrar födda i länder i nordväst har utbildat sig i mindre
utsträckning än barn till infödda.
Ett annat stöd för att ungdomar med utländsk bakgrund är mer studiemotiverade än andra ungdomar
ﬁnns i en av rapporterna från Kommittén välfärdsbokslut (Jonsson ). Där redovisas uppgifter från
den levnadsnivåundersökning som utökats med uppgifter om barn och ungdomar. Barn till utrikes födda
föräldrar bedömer att universitetsstudier är viktiga i
betydligt större utsträckning än barn till inrikes födda
föräldrar ( procent jämfört med  procent). Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Hög utbildning jämnar ut skillnaderna
Har då utbildning lönat sig för de ungdomar som
gick ut på arbetsmarknaden i början av -talet?
Nekby & Özcan () ger ett svar på denna fråga
genom att dela upp sitt datamaterial på låg- och högutbildade ungdomar. Lågutbildade ungdomar har

högst gymnasieutbildning medan högutbildade ungdomar har eftergymnasial utbildning.
I diagram  redovisas sysselsättningsutvecklingen
för lågutbildade ungdomar. Sysselsättningsgapet för
lågutbildade ungdomar med utomeuropeisk bakgrund kvarstår under alla år, även om storleken i
skillnaden avtar med tid.
Bilden ser dock annorlunda ut för högutbildade
(diagram ). Sysselsättningsskillnaderna mellan
grupperna är obetydliga och försvinner helt efterhand.
Samma mönster framträder när Nekby & Özcan
studerar hur inkomsterna har utvecklats åren –
. Lågutbildade elever med utomeuropeisk bakgrund har signiﬁkant lägre inkomstnivåer under alla
år jämfört med lågutbildade elever med annan etnisk
bakgrund och i synnerhet i jämförelse med elever
med svensk bakgrund. För högutbildade ﬁnns inga
signiﬁkanta skillnader i genomsnittsinkomster per år
mellan grupperna.
Ovanstående resultat tar inte hänsyn till eventuella
skillnader mellan ungdomarna i andra bakgrundsegenskaper än »låg« respektive »hög« utbildning. När
Nekby & Özcan inför en mängd andra bakgrundsvariabler i de statistiska beräkningarna för åren  och
 framkommer inget som ändrar bilden i diagrammen  och . Resultaten är dock inte alltid statistiskt
säkerställda.
Nekby & Özcans resultat ger ett visst stöd för att
eftergymnasial utbildning lönar sig på samma sätt för
ungdomar med utländsk bakgrund som för dem med
svensk bakgrund. Detta gäller i synnerhet för de ungdomar som har utomeuropeisk bakgrund.
Även Högskoleverket har i en rapport visat att
bland infödda högskoleutbildade ungdomar har föräldrarnas födelseland ingen betydelse för deras barns
etablering på arbetsmarknaden. Rapporten redovisar
resultat från en registerstudie över etableringen på
arbetsmarknaden för dem som examinerades från
högskolan läsåret /. Etableringen avser år ,
det vill säga ca – år efter att de slutade högskolan.
Deﬁnitionen av etablering är att vara sysselsatt minst
en timme i november månad samt ha en arbetsinkomst som överstiger   kronor (Högskoleverket ).
Av uppgifterna framgår att infödda ungdomar
med utländsk bakgrund, jämfört med ungdomar
med svensk bakgrund, har högre etableringsgrad för
ingenjörer, lärare, läkare, sjuksköterskor, socionomer och jurister. Totalt för samtliga högskolelinjer är
etableringsgraden  procent för infödda ungdomar
med utländsk bakgrund och  procent för dem med
svensk bakgrund.
ungdomars etablering på...
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Men bilden är annorlunda för ungdomar som
själva är födda utomlands. Dessa ungdomar har lägre
etableringsgrad för samtliga utbildningskategorier
med undantag för sjukgymnaster, sjuksköterskor och
socionomer. Totalt för alla högskolelinjer är etableringsgraden  procent.
Av studien framkommer också att andelen »med
svag ställning på arbetsmarknaden« är högst för utrikes födda ungdomar ( procent), lägre för infödda
ungdomar med utländsk bakgrund ( procent) och
lägst för dem med svensk bakgrund ( procent).
Högskoleverket bedömer att den mest troliga förklaringen till dessa skillnader är diskriminering på
den svenska arbetsmarknaden, eftersom samtliga personer har genomgått samma utbildning.

Praktik under skoltiden
I det tidigare avsnittet »Utvecklingen på arbetsmarknaden« har vi visat att en mycket stor del av de lediga
jobben tillsätts genom förmedling av släktingar, vänner och bekanta. Att jobben förmedlas via informella
kanaler är särskilt vanligt när det gäller ungdomar
(Behtoui a). För de ungdomar som inte har
informella kanaler till arbetsmarknaden kan praktik
under skoltiden vara särskilt viktigt för att få kontakter och referenser.
På gymnasieskolans yrkesprogram ﬁnns praktik
i form av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) som
ska omfatta minst  veckor. Trots att samtliga elever
ska genomgå APU har det visat sig svårt att ordna
platser åt samtliga. I en undersökning riktad till skolledare har Skolverket funnit att nästan  procent av
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eleverna inte har fått möjlighet att delta i APU. I en
annan undersökning riktad till eleverna själva redovisas ännu högre siffror:  procent av eleverna uppger
att de inte haft APU i minst  veckor (Arnell Gustafsson ).
Utrikes födda pojkar får mindre ofta praktikplats
Tillgången till APU beror i första hand på vilket
yrkesprogram det gäller och på den lokala arbetsmarknadssituationen. Men det förefaller också vara
så att utrikes födda elever har svårare att få tillgång
till APU än inrikes födda elever. Ulla Arnell Gustafsson () har gjort specialbearbetningar av SCB:s
uppföljning år  av de   elever som avslutade
gymnasieskolans yrkesprogram cirka två år tidigare.
I hennes beräkningar jämförs chansen att ha deltagit
i minst  veckors APU och hon tar hänsyn till skillnader mellan eleverna när det gäller typ av yrkesprogram, föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden och
arbetslöshetsnivån i kommunen. Chansen att ha fått
APU är då mer än dubbelt så hög för inrikes födda
pojkar som för utrikes födda pojkar. Samma mönster
ﬁnns för ﬂickor, men där är skillnaderna inte statistiskt säkerställda.

Diskriminering på arbetsmarknaden
Skillnaderna i sysselsättning mellan ungdomar med
utländsk och med svensk bakgrund är anmärkningsvärt stora i de studier vi här har redovisat. Jämförelserna gäller ungdomar som antingen är födda i
Sverige eller kommit hit innan de fyllt sju år och författarna tar hänsyn till skillnader i bland annat betyg

i svenska, genomsnittsbetyg och föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. En trolig förklaring till de kvarstående skillnaderna är att ungdomarna blir diskriminerade när lediga platser tillsätts.
Infödd mor ger högre betyg i svenska
Behtoui () har särskilt analyserat de ungdomar
som har en förälder född i Sverige och en förälder
född utomlands (ca   individer). Hans hypotes är att skillnader i ungdomarnas skolresultat och
arbetsmarknadsframgångar kan hänga samman med
om det är modern eller fadern som är född i Sverige.
Behtoui hänvisar till tidigare forskning och antar att
moderns inﬂytande är större än faderns när det gäller
att överföra kunskaper om språk och kultur till nästa
generation. Hans data stöder denna hypotes: ungdomar med en infödd mor har högre betyg i svenska
språket och litteraturen än ungdomar med en infödd
far. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
Infödd far ger bättre jobbchanser
I nästa steg formulerar Behtoui två kontrasterande
hypoteser när det gäller arbetsmarknaden för ungdomar med utländsk bakgrund. Den ena hypotesen
bygger på antagandet att det är kunskaper i svenska
språket och kännedom om svensk kultur som har
störst betydelse för framgångarna på arbetsmarknaden. Om så är fallet bör det vara mer fördelaktigt
även på arbetsmarknaden att ha en infödd mor.
Den konkurrerande hypotesen är att det inte är
språk och kultur som är avgörande utan tillgång till
nätverk och diskriminering på arbetsmarknaden.
Med hänvisning till den könssegregerade arbetsmarknaden är den alternativa hypotesen att det ur
arbetsmarknadssynpunkt är mer fördelaktigt att ha
en infödd far än en infödd mor. Argumentet förstärks
av att det är mer sannolikt att barn till infödda fäder
har svenskklingande namn. Den senare hypotesen får
stöd i hans data. Barn till en infödd far har högre sannolikhet att vara sysselsatta och högre arbetsinkomster är barn till en infödd mor. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
Behtouis slutsats är att det inte är brist på Sverigespeciﬁkt humankapital utan avsaknad av värdefulla
sociala nätverk samt diskriminering som är de viktigaste orsakerna till svårigheterna på arbetsmarknaden
för ungdomar med utländsk bakgrund.

Övergångsmekanismer
Det ﬁnns en mängd hinder när ungdomar lämnar
skolan och ska träda in i arbetslivet. Dessa hinder
innebär att ungdomars arbetslöshet alltid är högre

än vuxnas och betydligt högre under lågkonjunkturer när konkurrensen om de lediga jobben är hårdare.
Eftersom det inte är några större skillnader mellan
ungdomars och vuxnas löner, gäller det för ungdomarna att kunna visa att de är minst lika lönsamma
att anställa som vuxna. Jämfört med vuxna har ungdomar visserligen en modern och aktuell utbildning,
men de måste kunna visa att de är minst lika duktiga på att utföra arbetsuppgifterna och är punktliga,
lojala och samarbetsvilliga. När det gäller alla dessa
osynliga egenskaper har vuxna fördelen att de kan
visa upp referenser från tidigare anställningar. Många
ungdomar beﬁnner sig däremot i en moment-situation där de inte kan få ett jobb, eftersom de aldrig haft ett jobb.

Rätt föräldrar, rätt utbildning och bra nätverk
Vad kan då underlätta en smidig övergång från skola
till arbete?
För det första gäller det att ha rätt föräldrar. Forskningen visar entydigt att framgångar på arbetsmarknaden (liksom i skolan) har ett starkt samband med
föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det går bättre för ungdomar med välutbildade föräldrar med bra jobb än för ungdomar med
lågt utbildade arbetslösa föräldrar. Oavsett utbildningsnivå har föräldrar till ungdomar med utländsk
bakgrund i genomsnitt en svagare ställning på arbetsmarknaden än föräldrar till ungdomar med svensk
bakgrund.
För det andra tillsätts de ﬂesta jobb genom informella kontakter, det vill säga arbetsgivare tar direkt
kontakt med personer som han eller hon känner
till eller så förmedlas jobben via släktingar, grannar
eller vänner. Som vi visat i tidigare avsnitt har utrikes födda personer inte samma kanaler in på arbetsmarknaden som inrikes födda via personliga nätverk.
Föräldrarna till ungdomar med utländsk bakgrund
har därför inte samma möjligheter att ordna sommarjobb, vikariat och provanställningar som föräldrar till ungdomar med svensk bakgrund. Det förefaller också vara så att åtminstone utrikes födda pojkar
har svårare att få tillgång till den arbetsplatsförlagda
utbildning (APU) som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram.
Hög utbildning med rätt inriktning är en tredje
faktor som underlättar inträdet på arbetsmarknaden.
Kapitlet om skolan i denna rapport visar tydligt att
ungdomar med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än andra ungdomar. För de ungdomar som är
födda i Sverige eller kommit hit före skolåldern förklaras visserligen de sämre skolresultaten till största
delen av föräldrarnas sociala bakgrund. Men de som
ungdomars etablering på...



rekryterar tittar på de verkliga betygen, inte på skolresultat som med statistiska metoder eliminerat effekterna av föräldrarnas sociala bakgrund.
De ungdomar som har rätt föräldrar, många vänner och bekanta med kvaliﬁcerade jobb och själva har
rätt utbildning har stora möjligheter att få en ganska
smärtfri övergång från skola till arbetsmarknad. För
andra ungdomar kan processen bli utdragen och kanske aldrig leda fram till ett arbete efter kvaliﬁkation
inom ett önskat område. Som har framgått ovan tillhör ungdomar med utländsk bakgrund denna grupp
i större utsträckning än andra ungdomar.

Riktlinjer för förändring
All politik som river ner hindren för utrikes födda
på svensk arbetsmarknad i allmänhet kommer även
att ha stor betydelse för ungdomar med utländsk
bakgrund, dels genom att ungdomarna själva direkt
berörs, dels genom den stora betydelse föräldrarnas
ställning på arbetsmarknaden har för deras barns
framgångar.
Inom skolans område gäller att all politik som syftar till att ge alla ungdomar likvärdiga chanser, oavsett social och etnisk bakgrund, kommer att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar med
utländsk bakgrund i särskilt hög grad. Skolresultaten
är viktiga, även om allt ﬂer jobb tillsätts genom personliga kontakter. Särskilt viktigt är att skolmyndigheterna ser till att ungdomar med utländsk bakgrund
får samma möjligheter till praktik under skoltiden
som andra ungdomar. Kontakter med arbetslivet och
referenser från arbetsgivare är särskilt viktiga för ungdomar med utländsk bakgrund, samtidigt som de
själva har svårare att ordna praktikplatserna.
Samma sak gäller sommarjobb under skolloven,
där stora ansträngningar måste göras så att alla ungdomar får likvärdiga chanser.
Arbetsförmedlare bör särskilt uppmärksamma att
ungdomar med utländsk bakgrund kanske inte har
samma kontakter ut i arbetslivet som andra ungdomar. Detta kan kompenseras med intensiﬁerad
arbetsförmedling, det vill säga ungdomarnas bristande kontaktnät ersätts med det kontaktnät som
arbetsförmedlarna har med arbetsgivare.
Olika modeller för övergången från skola till arbete
När det gäller arbetsmarknadspolitikens utformning
i stort kan en del lärdomar dras från andra länder.
Olika länder har utformat system för att underlätta
övergången från skola till arbete (se Schröder 
och  för en utförlig presentation). Med en mycket
grov förenkling kan man tala om tre olika modeller.
De engelsktalande länderna, och i synnerhet USA,


  

representerar en marknadsmodell, där ungdomarna
träder in på en arbetsmarknad med ﬂexibla löner
och lågt anställningsskydd. Ungdomar – i synnerhet
de som inte rekommenderas av andra anställda –
betraktas av arbetsgivare som osäkra kort. Men risken
att anställa en oprövad ungdom kompenseras av att
ungdomarna får lägre lön och att det inte ﬁnns någon
anställningstrygghet.
I de tysktalande länderna är förhållandena de motsatta. Ungdomslönerna är höga och arbetsmarknaderna hårt reglerade. Samtliga tysktalande länder
(och Danmark) har i stället omfattande lärlingssystem, där lärlingskontrakten är ett resultat av förhandlingar mellan utbildningsmyndigheter, fackföreningar
och arbetsgivarorganisationer. Denna förhandlingsmodell innebär mycket låga lärlingslöner, tillfälliga
anställningskontrakt under lärlingstiden samt ett
starkt inﬂytande från arbetsgivare och fackföreningar
över yrkesutbildningens innehåll.
En jämförelse av de länder som representerar dessa
två modeller visar att förhandlingsmodellen ger den
mest gynnsamma situationen under de första åren på
arbetsmarknaden i bemärkelsen låg arbetslöshet och
hög överensstämmelse mellan yrke och utbildning.
Den minst fördelaktiga situationen ﬁnns i länder
som saknar formaliserade länkar till arbetsmarknaden
i form av lärlingssystem och som dessutom har höga
ungdomslöner och hårt reglerade arbetsmarknader.
Exempel på sådana länder är Sverige och Frankrike,
där arbetsmarknadspolitikmodellen växt fram för att
underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden,
främst genom subventioner av lönekostnaderna i
tillfälliga anställningar. I Sverige har arbetsmarknadspolitiken för ungdomar främst haft en utformning
som syftar till att förhindra långvarig öppen arbetslöshet. Ungdomsåtgärderna saknar mekanismer som
kan garantera att inlärning och träning på subventionerade arbetsplatser verkligen äger rum och – i de
fall den äger rum – att det ﬁnns en koppling mellan
arbetsplatsträningen och ungdomarnas utbildning
och yrkesplaner. Sådana mekanismer ﬁnns i ett ﬂertal
andra länder (t.ex. Frankrike), där ungdomars löner
subventioneras på villkor att utbildningsplaner har
fastställts och att det ﬁnns överenskommelser med
arbetsgivaren om handledningens och arbetsträningens innehåll.
All förändring av innehållet i ungdomsåtgärderna,
som innebär att ungdomarna verkligen får träning
och handledning under sin praktik och att de får
praktikplatser inom områden som hänger samman
med deras utbildning och yrkesplaner, kan innebära
en kompensation för brist på informella kanaler ut
på arbetsmarknaden och motverka diskriminering.

Sådana reformer kommer därför sannolikt att särskilt
gynna ungdomar med utländsk bakgrund. Om de
inte kan genomföras är det dock viktigt att se till att
ungdomar med utländsk bakgrund inte nedprioriteras inom de ungdomsåtgärder som i största möjliga
utsträckning påminner om riktiga jobb.

Sammanfattning och slutsatser
Ungdomar med utländsk bakgrund har högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än ungdomar med
svensk bakgrund. Skillnaderna är störst för ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund. Särskilt bekymmersamt är att dessa skillnader även gäller för ungdomar
som gått igenom hela det svenska skolsystemet. Bland
dem som jobbar är inkomsterna lägre för ungdomar
med utländsk bakgrund än för dem med svensk bakgrund, men här är skillnaderna inte lika stora.
En trolig förklaring till detta mönster är att ungdomar med utländsk bakgrund drabbas av diskriminering i samband med rekrytering till lediga jobb men
att de som lyckats få och behålla ett jobb har ungefär
samma inkomstutveckling oavsett bakgrund.
Det ﬁnns också vissa tecken på att det främst är
unga män med utländsk bakgrund som har svårigheter på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan ungdomar med utländsk och med svensk bakgrund är
större för unga män än för unga kvinnor.
En viktig fråga är om erfarenheterna under de första åren på arbetsmarknaden får långsiktiga konsekvenser. Forskning om ungdomar som slutade gymnasiet i början av -talet visar att tidig arbetslöshet
har negativa konsekvenser även tio år senare. Detta
gäller i synnerhet om den inledande arbetslösheten
sträckte sig över en längre period.
Ett positivt resultat är att universitets- och högskoleutbildning lönar sig för ungdomar med utländsk
bakgrund. Bland dessa högt utbildade ungdomar försvinner skillnaderna i sysselsättning och inkomster
efter ett antal år på arbetsmarknaden. Baksidan på
detta mynt är att skillnaderna består för de ungdomar
som inte fortsatte att studera efter gymnasiet.
Dessa resultat framkommer i ett ﬂertal studier
som med statistiska metoder tagit hänsyn till eventuella skillnader i bland annat ungdomarnas betyg och
utbildningsnivå och i deras föräldrars utbildning och
yrke. Utan dessa statistiska kontroller är skillnaderna
ännu större mellan ungdomar med utländsk som
med svensk bakgrund.
För alla ungdomar gäller att deras första år på
arbetsmarknaden (och deras skolresultat) har ett
starkt samband med deras föräldrars utbildning och
yrken. Föräldrar till ungdomar med utländsk bak-

grund har i genomsnitt en svagare ställning på arbetsmarknaden än föräldrar till ungdomar med svensk
bakgrund. Ungdomar med utländsk bakgrund riskerar därför inte enbart att mötas av diskriminering när
de söker jobb eller praktikplatser. De utsätts också i
större omfattning för den skiktning efter social bakgrund som sker både i skolan och på arbetsmarknaden.
Slutsatser
För att förhindra att denna typ av onda cirklar förstärks behövs insatser på en rad områden.
All politik som river ner hindren för utrikes födda
på svensk arbetsmarknad i allmänhet kommer att ha
särskilt stor betydelse för ungdomar med utländsk
bakgrund, dels genom att ungdomarna själva direkt
berörs, dels genom att föräldrarnas ställning på
arbetsmarknaden har stor betydelse för deras barns
framgångar.
Även skolresultaten är viktiga, trots att många jobb
tillsätts genom personliga kontakter. Särskilt viktigt
är att skolmyndigheterna ser till att ungdomar med
utländsk bakgrund får möjligheter till praktik under
skoltiden.
När det gäller arbetsmarknadspolitik är det viktigt
att de särskilda ungdomsåtgärderna får en inriktning
som innebär att ungdomarna verkligen får träning
och handledning under sin praktik. En praktikplats
inom ett yrke som hänger samman med ungdomarnas utbildning och yrkesplaner kan ge värdefulla
kontakter och referenser och därigenom motverka
diskriminering. Den typen av ungdomsåtgärder
kommer därför sannolikt att särskilt gynna ungdomar med utländsk bakgrund. Om inte sådana reformer kan genomföras, är det dock viktigt att se till att
ungdomar med utländsk bakgrund inte nedprioriteras inom de ungdomsåtgärder som i största möjliga
utsträckning påminner om riktiga jobb.
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