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Från asyl till arbete
Den här studien undersöker skillnader i flykting

FRÅN ASYL TILL ARBETE

ars arbetsmarknadsintegration mellan olika delar av
Sverige. Lite är känt om hur gruppens arbetsmarknads
integration fungerar utanför tillväxtkommunerna
och storstäderna och därför tittar vi på vad eventuella
skillnader runt om i landet kan bero på. Studien är unik
genom att titta på faktorer som påverkar flyktingars
arbetsmarknadsintegration på både individ- och kom
munnivå såväl som bostadsområdesnivå.
Hur skiljer sig tiden det tar för flyktingar att eta
blera sig på arbetsmarknaden mellan olika kommun
typer? Vilka faktorer påverkar då sannolikheten för
flyktingar att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden?
Dessa faktorer kan ligga till underlag för rådande och
kommande integrationsinsatser.
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Om Fores

Den gröna
och liberala
tankesmedjan
Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är

den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya
debatten i Sverige med tro på entreprenörskap och
människors möjligheter att själva forma sina liv.
Miljö och marknad, migration, företagande, civilsamhället, integritet, jämställdhet, global demokratisering och moderniserad välfärd – det är några av de
frågor vi jobbar med. Vi är en öppen och oberoende
mötesplats för samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare.
Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi
hitta lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar
som globaliseringen och klimathotet innebär. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare,
debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning. Fores producerar böcker och arrangerar seminarier och debatter.
Besök gärna vår webbplats www.fores.se.
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från Oskar Adenfelt, Gustav Wiigh och seminariedeltagare vid Linköpings Universitet.
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Förord

Den senaste tiden har flera röster höjts om att de

små kommunerna är flyktingkrisens förlorare. Vi
ser ofta en ensidig bild där alla mindre kommuner på
landsbygden pekas ut som förlorare i integrations
debatten, en bild som förtjänar att modereras. Denna
rapport visar nämligen att det går att lyckas med integrationen i alla olika typer av kommuner och att det
inte är befolkningstätheten eller befolkningsmängden
i en kommun som är avgörande för flyktingars1 arbetsmarknadsintegration.
Det går att lyckas med integrationen i kommuner
utanför storstadsområdena och mycket kan förklaras av just lokala faktorer. Med vår rapports unika
angreppssätt går det att se vilka faktorer som ökar
sannolikheten att komma i arbete, men också betydelsen av kommunala insatser, insatser av näringsliv och
1 I texten använder vi genomgående begreppet flyktingar för förståelsens skull. Här ingår
de standardiserade begreppen ”skyddsbehov”, ”humanitära grunder”, ”humanitära skäl/
synnerligen ömmande omständigheter” och ”flykting” (det vill säga kvotflykting) som
erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Därmed ingår inte personer som invandrat till andra
nordiska länder (som flyktingar eller av andra skäl) och sedan flyttar till Sverige.
xi

civilsamhälle, samt att samverkan mellan flera aktörer
är en viktig pusselbit i integrationsarbetet.
Fortsatta satsningar på att få så många som möjligt
att klara gymnasiet borde vara högt prioriterat. Vi ser
att den positiva effekten av en gymnasieutbildning
ökar sannolikheten för flyktingar att få jobb markant.
Generella satsningar för att stärka den lokala arbetsmarknaden och riktade arbetsmarknadsinsatser mot
offentlig sektor, främst vård och omsorg, hotell- och
restaurangnäringen samt bemanningsbolag rekommenderas. Dessa arbetsplatser är en viktig första
arbetsplats för många flyktingar och utgör det viktiga
inträdet på arbetsmarknaden. Insatser mot segregation bör även uppmuntras då vi ser att mycket segregerade områden har negativa effekter på flyktingars
arbetsmarknadsintegration.
Även andra insikter är viktiga att ta med sig från rapporten. Vi finner till exempel att flyktingar som flyttar
till en annan kommun på grund av släktingar gör ofta
detta på bekostnad av arbetsmarknadspotential.
Med rapportens slutsatser i ryggen vill vi peka på
vikten av välriktade insatser när det gäller att skapa
de bästa förutsättningar för flyktingar att komma i
arbete. Trots en medial bild av mindre kommuner som
förlorare så ser vi att det går att lyckas med integration
oavsett kommunstorlek.
xii

Sammanfattning

Den här studien undersöker skillnader i flyktingars

arbetsmarknadsintegration mellan olika delar av Sverige. Lite är känt om hur gruppens arbetsmarknadsintegration fungerar utanför tillväxtkommunerna och
storstäderna. Därför tittar vi på vad eventuella skillnader mellan olika typer av kommuner kan bero på.
Studien är unik genom att titta faktorer som påverkar
flyktingars arbetsmarknadsintegration både på individ- och kommunnivå såväl som på bostadsområdesnivå.
Studiens slutsatser innefattar bland annat att
befolkningsmängd och befolkningstäthet inte nämnvärt påverkar arbetsmarknadsintegration bland
flyktingar. Framgångsrik arbetsmarknadsintegration
finns att hitta bland alla kommuntyper, i växande såväl
som krympande kommuner. Därutöver är flyktingar
med gymnasieutbildning väsentligt mer sannolika att
komma i arbete än de utan, men skillnaden i sannolikxiv

het mellan de med gymnasieutbildning och högskoleutbildning är betydligt mindre. Utbildningsinsatser
bör därför ligga på att så många som möjligt ska klara
gymnasienivån. Som första arbetsplats är offentlig
sektor, främst vård och omsorg, bemanningsföretag,
och hotell-/ restaurangverksamhet framträdande.
Lokalt anpassade utbildningsinsatser mot dessa
sektorer anses därför fortsatt viktiga. Studien visar
slutligen på att ju högre andel inhemskt födda i ett
bosättningsområde desto större är sannolikhet att
de kommer i arbete. Samtidigt visar studien på att ett
bostadsområde med en inkomstnivå högre än rikssnittet endast påverkar sannolikheten för flyktingars
arbetsmarknadsintegration marginellt. Insatser för
att minska segregation kan därför ha positiva effekter
på flyktingars arbetsmarknadsintegration.
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Inledning

Många små och medelstora kommuner i Sverige

kämpar med minskande befolkning och demografiska
obalanser. För vissa kommuner har en lösning för att
motverka detta varit att aktivt försöka locka till sig nya
invånare med olika typer av kampanjer. Samtidigt har
flyktingströmmarna till Sverige varit rekordstora de
senaste åren, och många små och medelstora kommuner har tagit ett stort ansvar när det gäller att ta emot
asylsökande och flyktingar1. Forskningen om flyktingars arbetsmarknadsintegration har dock haft ett tydligt storstadsfokus, och förhållandevis lite är känt om
hur integrationen fungerar utanför tillväxtkommunerna. Existerande studier visar dock tämligen stora
skillnader i flyktingars arbetsmarknadsintegration
1 I texten använder vi genomgående begreppet flyktingar för förståelsens skull. Här ingår
de standardiserade begreppen ”skyddsbehov”, ”humanitära grunder”, ”humanitära skäl/
synnerligen ömmande omständigheter” och ”flykting” (det vill säga kvotflykting) som
erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Därmed ingår inte personer som invandrat till andra
nordiska länder (som flyktingar eller av andra skäl) och sedan flyttar till Sverige.
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mellan olika delar av landet. Hur ser dessa skillnader
ut, och vad beror de på?
Var i Sverige som flyktingar bosätter sig varierar
stort, främst på grund av att bosättningsmönster
tenderar att koncentreras till orter där det redan kommit många flyktingar från samma land eller region.
Forskningen har därför i hög utsträckning tolkat
skillnader i flyktingars arbetsmarknadsmönster mellan regioner som skillnader i kvalifikationer mellan de
flyktinggrupper som bosatt sig på dessa orter, snarare
än som skillnader i hur effektiva de lokala arbetsmarknaderna och myndigheterna i respektive region är i
att få nyanlända flyktingar i arbete. Den existerande
svenska forskningen kring den lokala miljöns effekter
på flyktingars inkomstutveckling och arbetskraftsdeltagande har därför sin grund i erfarenheter från den så
kallade Hela Sverige-strategin i flyktingmottagandet
(perioden 1985 – 1994), då flyktningar inte själva fick
välja i vilken kommun de skulle bo. Studierna har
utnyttjat detta som ett naturligt experiment för att
studera effekterna av att placeras i olika typer av kommuner. Studierna visar, måhända föga förvånande, på
negativa effekter för flyktingar som placerades i kommuner med hög arbetslöshet. En annan lärdom som
rör förhållandena på kommunnivå visar på betydelsen
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av att ingå i ett socialt nätverk i kommunen.
Efter att Hela Sverige-strategin övergivits är flyktingar i Sverige återigen fria att bosätta sig i vilken
kommun de önskar. I praktiken tenderar bosättningen
att koncentreras till områden där invandrare från
samma land tidigare bosatt sig, samt till de områden
där personerna i fråga tidigare varit placerade för
asylutredning. Flyktingar är således mer benägna än
andra grupper av invandrare att bosätta sig utanför
storstadskommunerna, vilket ger förutsättningar för
intressanta jämförelser mellan kommuner såväl som
mellan flyktingar som bor kvar respektive flyttar inom
Sverige efter uppehållstillstånd.
I denna studie beskrivs resultaten från en studie
av arbetsmarknadsintegration bland flyktingar som
invandrat till Sverige under perioden 2000 – 2012. I
studien har vi använt detaljerade longitudinella data
för att på statistisk väg undersöka vilka faktorer som
bäddar för lyckad integration på arbetsmarknaden. Vi
mäter ”arbetsmarknadsintegration” som tid till första
betalda arbetet, där samtliga individer har följts under
minst fem år från det att de fått uppehållstillstånd
i Sverige. Vi fokuserar på det första arbetet snarare
än lönesumma eller andra arbetsmarknadsutfall då
tidigare forskning, som redogörs för i det kommande
avsnittet, indikerar att den första arbetsgivarkontak3
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ten är en väg till en mer stabil anställning för flertalet
flyktingar.2
Flyktingar är en heterogen grupp i termer av härkomst, utbildning, och tillgång till sociala nätverk i
form av släktingar och kontakter från hemlandet som
tidigare invandrat till Sverige.3 Förutsättningarna för
att relativt snabbt komma in på arbetsmarknaden
skiljer sig därför starkt beroende dels på individens
egna resurser, och dels på den miljö hen bosätter sig
i. Dessa skillnader i förutsättningar bör så långt som
möjligt beaktas i den statistiska analysen. Vår studie
är förhållandevis unik i det att vi tittar på detaljerade
faktorer på såväl individnivå som kommunnivå, och
i robusthetstester även på bostadsområdesnivå.
Bostadsområdesnivån har annars i huvudsak studerats inom forskningen om grannskapseffekter, medan
arbetsmarknadsforskningen främst använt sig av
kommunen eller den lokala arbetsmarknadsregionen
som geografisk kontext.

2 Forslund m.fl. 2017
3 Rydgren 2004; Åslund 2005
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Bakgrund

Det är välkänt att många små och medelstora kom-

muner har minskande befolkningar och demografiska obalanser, och till följd av detta, svårigheter att
finansiera de kommunala åtagandena. Mindre känt
är dock att de demografiska förändringarna också tar
sig uttryck i en minskning av den inrikes födda befolkningen i många kommuner, medan den invandrade
befolkningen ökar. SCB:s statistik visar exempelvis
att under perioden 2007 – 2012 uppvisade en stor
del av Sveriges kommuner, 143 av 290, en totalt sett
minskande totalbefolkning, men en ökning i andelen
utlandsfödda i kommunen. I ytterligare 42 kommuner
ökade totalbefolkningen enbart som konsekvens av en
ökning av antalet utlandsfödda. Det är en mycket heterogen samling kommuner det rör sig om. Faktum är
att alla typer av kommuner (efter Sveriges Kommuner
och Landsting, SKL:s, indelning i kommungrupper)
förutom storstäder finns representerade bland dessa
5
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kommuner. Tillsammans samlar de ungefär 30 procent av Sveriges befolkning 2012.
Flertalet mindre kommuner har tagit, och tar, ett
stort ansvar när det gäller att ta emot asylsökande och
nyanlända flyktingar. Detta innebär kostnader på kortoch medellång sikt, men kan samtidigt ses som en
investering för att vända en vikande befolkningstrend.
Andelen invandrare är fortfarande större i storstäder
i förhållande till mindre städer och på landsbygden.
Detta faktum brukar förklaras med att chansen till
arbete och försörjning är större i storstäderna, samtidigt som redan etablerade bosättningsmönster i sig
tenderar att förstärkas när flyktingar söker sig till släktingar och landsmän för sitt första boende i Sverige.4
I vilken mån beror då chanserna till arbetsmarknads
integration på vilken del av Sverige man bosätter sig i?
Koncentrationen till de största städerna har också
inneburit att det finns begränsat med forskning som
mer specifikt studerar hur väl integrationen fungerar i
små och medelstora kommuner, och vilka faktorer som
underlättar en snabbare arbetsmarknadsintegration.
Mycket av det som är känt om mindre kommuners
arbetsmarknadsintegration härrör från den forskning
som gjorts om utfallet av den så kallade Hela Sverigestrategin som tillämpades 1985 – 1994, med syftet att
4 Andersson 2017; Åslund 2005
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sprida flyktingmottagandet över alla Sveriges kommuner. Med införandet av det egna bosättningsalternativet 1 juli 1994 (EBO-reformen) har tendensen varit att
fler invandrare sökt sig till de större städerna, med den
relativt sett största ökningen i Malmö, Helsingborg,
Linköping och Örebro.5 Forskare som intresserat sig
för hur väl själva spridningsmålet lyckades har kunnat
konstatera att många invandrade flyttade vidare till
storstäderna när väl introduktionsperioden var över.6
En första utmaning för kommuner som önskar stävja
befolkningsminskningar är därför bland annat att få de
invandrade att vilja bo kvar. En annan lärdom som rör
förhållandena på kommunnivå visar på betydelsen av
att ingå i ett socialt nätverk i kommunen. Spridningsstrategin innebar ofta att de nyanlända inte kunde förlita sig på stöd och hjälp i integrationen av släktingar
och landsmän, utan i stället blev beroende av kommunens socialtjänst och andra former av offentligt stöd.7
Efter att Hela Sverige-strategin övergivits är flyktingar
till Sverige återigen fria att bosätta sig i vilken kommun
de önskar. I praktiken tenderar bosättningen att koncentreras till områden dit invandrare från samma land
tidigare bosatt sig, samt till områden där flyktingarna
tidigare varit placerade i för asylutredning. Flyktingar
5 Andersson 2017
6 Andersson m.fl. 2010
7 SOU 1996:55
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är således mer benägna än andra grupper av invandrare
att bosätta sig utanför storstadskommunerna.8

Tidigare studier
Flera studier har också genomförts som rör effekterna
av att placeras i olika kommuner på de invandrades
inkomstutveckling och arbetskraftsdeltagande.9
Studierna visar, måhända föga förvånande, på negativa effekter för invandrare som placerades i kommuner med hög arbetslöshet. Genom att jämföra
invandrare som kom till Sverige i slutet av 1980-talet
(högkonjunktur) jämfört med 1990 – 1991 (vikande
konjunktur) kunde Åslund och Rooth10 identifiera
att effekten av att hamna i en arbetsmarknadsregion
med en procent högre arbetslöshetsnivå var förknippad med 13–17 procent lägre inkomster för flyktingar,
jämfört med liknande invandrare som hamnade i en
arbetsmarknadsregion med en procent lägre arbetslöshetsnivå. Huruvida dessa kom då Sverige var i en
hög- eller lågkonjuktur verkar dock ha större effekt på
arbetsmarknadsintegrationen än den lokala arbetslöshetsnivån.11
8 Statistics Sweden 2008
9 Edin m.fl. 2004; Husted m.fl. 2009; Åslund och Rooth 2007
10 Åslund och Rooth 2007
11 Åslund & Rooth, 2007
8
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En liknande studie undersökte ’regionala myndighetseffekter’ för arbetsmarknadsintegration
bland samtliga invandrare mellan 1999 – 2002 i Danmark med en liknande durationsmodell som denna
studie.12 Studien fokuserade på att uppskatta ’den
icke-förklarade skillnaden’ i tiden från invandrares
uppehållstillstånd till första anställning mellan olika
arbetsmarknadsregioner, och fann att merparten
av skillnaden förklarades av faktorer på individ- och
arbetsmarknadsnivå. Studien fann även en relativt
stor heterogenitet där vissa regioner lyckas tämligen
väl med arbetsmarknadsintegration trots hög lokal
arbetslöshet. Dock inskränkte sig studien till att skatta
storleken på denna heterogenitet snarare än att söka
förklara den – det vill säga de viktiga pusselbitarna till
varför olika regioner lyckas så olika bra med arbetsmarknadsintegrationen kvarstår.
I en nyutkommen rapport till Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi undersöks samtliga flyktingar
från Irak, Iran, Libanon, Etiopien, Eritrea, Somalia,
Syrien, forna Jugoslavien och Afghanistan som kom
till Sverige någon gång mellan 1996 – 2010 och var mellan 20 och 50 år gamla.13 Här framkommer att flyktingarna som bosatte sig i Stockholms, Jönköpings eller
12 Husted m.fl. 2009, vilka byggde sin studie på de första fem åren en invandrare var bosatt
i Danmark. Detta utgör en begränsning då flertalet flyktingar inte kommer att komma i
reguljär sysselsättning förrän efter mer än fem år.
13 Ruist 2018
9

Karl Wennberg, Emilie Videnord & Åsa Bråmå

Kronobergs län var de som hade högst chans att vara
sysselsatta fem år efter uppehållstillstånd, samt att de
som bosatte sig i Gotlands län eller Malmöregionen
(tidigare Malmöhus län) hade lägst chans, jämfört
med andra regioner i Sverige. Ruists analys visar också
på hög fluktuation över tid (vilket bara delvis beror på
den lokala arbetslöshetsnivån) samt mellan län. Joona
Andersson med flera studerade likväl bosättningsmönster och den så kallade etableringsreformen14
genom att jämföra flyktingar som kom till Sverige
mellan första december 2010 och sista december 2011
med de som kom tidigare under 2010. De fann att etableringsreformen varit tämligen framgångsrik genom
att den ökat sannolikheten att flyktingar var i arbete
två-tre år efter uppehållstillstånd, och även uppvisade
högre inkomster.15 16
I IFAU:s rapport ”Flykting-och anhöriginvandrades
etablering på den svenska arbetsmarknaden” analyseras samtliga förstagångsinvandrare mellan 20 och 50
år som fick uppehållstillstånd i Sverige under perioden
1990 – 2014. Rapporten fann att invandrares ”första
kontakt”17 såväl som ”etablering”18 på arbetsmark14 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
15 5,7 (7,5) procent högre sannolikhet att vara i arbete 2 (3) år efter ankomst och 20 (22)
procent högre inkomst 2 (3) år efter ankomst.
16 Andersson, m.fl. 2016
17 Mätt som ”Någon gång under året haft en arbetsinkomst”
18 Mätt som ”halva medianarbetsinkomsten för en 45-åring ett visst år”
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naden varierar med konjunkturläget, ursprungsland
och andra bakgrundsfaktorer såsom utbildning och
kön.19 Rapporten undersöker dock inte utfallet i olika
svenska regioner och särskiljer inte på flyktingar och
de som invandrat av andra skäl, vilket gör heterogeniteten i studien stor. En liknande studie av flyktingar i
Norge jämförde effekten av konjunkturläge (invandringsår och observationsår) med effekten av vistelse
tid i landet för sannolikheten att vara sysselsatt på
den reguljära arbetsmarknaden.20 Resultaten visade
tydligt på vistelsetid i landet som den viktigaste faktorn när bakgrundsfaktorer kontrollerats för. Studien
berörde dock inte alls eventuella regionala eller lokala
skillnader.
Det finns stöd i forskningen för att närvaron av
personer från samma land i kommunen haft en positiv
påverkan på flyktingars arbetsmarknadsintegration.21
Tidigare studier har dock främst jämfört faktorer
mellan kommuner. Detta gör att vi inte vet hur det ser
ut inuti kommuner, trots att det finns stora variationer
i etnisk och socioekonomisk sammansättning mellan
bostadsområden i kommuner. Det går inte att förutsätta
att förhållanden som är positiva på kommunnivå alltid är
det också på bostadsområdesnivå, och vice versa.
19 Forslund m.fl. 2017
20 Blom 2004
21 Edin m.fl. 2003
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Bostadsområdet är en viktig arena för socialisation
och nätverksbyggande, särskilt för personer som saknar fast anknytning till arbetsmarknaden. Våra data
tillåter oss att mer direkt än många tidigare studier
studera sådana sociala nätverk i närområdet. Inom
segregationsforskningen har det länge funnits ett
stort intresse för frågor som rör vilka effekter koncentrationen av socioekonomiskt svaga hushåll till vissa
bostadsområden har på livschanserna för de individer
som bor i sådana områden.22 Tyngdpunkten inom
den så kallade grannskapseffektforskningen (eng.
neighbourhood effects) har av tradition legat på den
socioekonomiska dimensionen av segregationen.23
Studier av svenska förhållanden har kunnat konstatera att individers risk för arbetslöshet ökar om många
i grannskapet är arbetslösa.24 Man har också specifikt
undersökt effekterna av bostadsområdets etniska och
socioekonomiska sammansättning för invandrades
inkomster och arbetskraftsdeltagande.25 Samtidigt
som att ingå i ett socialt nätverk av släktningar och
andra landsmän anses påverka arbetsmarknadsintegrationen positivt, hävdar många segregationsforskare att boende i ’invandrartäta’ bostadsområden är
22
23
24
25
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långsiktigt negativt för integration, eftersom möjligheterna till kontakter med medlemmar ur majoritetsbefolkningen minskar.26 En del av denna synbara paradox verkar kunna förklaras med att det är den karaktär
av social utsatthet som präglar många invandrartäta
bostadsområden som har negativa effekter snarare än
koncentrationer av invandrare.27 Det går dock inte att
utesluta att dessa resultat också har att göra med att
effekten av olika faktorer beror på vilken geografisk
skala man studerar, till exempel bostadsområdet eller
kommunen som helhet.
Det bör påpekas att forskningen om grannskapseffekter, liksom boendesegregationsforskningen i
stort, har ett tydligt storstadsfokus. I Sverige har få
försök gjorts att pröva om samma effekter återfinns
också utanför de tre storstadsregionerna. Artikeln
“What mix matters? Exploring the relationships between individuals’ incomes and different measures of
their neighbourhood context” är ett undantag.28 Den
undersöker effekten av olika bostadsområdeskontexter på individers inkomster, och finner i stort sett
samma effekter, men svagare, utanför storstäderna.
De använder sig dock enbart av en uppdelning mellan
storstäderna (Stockholm-, Göteborg- och Malmöre26 Laan Bouma-Doff 2007
27 Andersson m.fl. 2018
28 Andersson m.fl. 2007
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gionen) och resten av Sverige, och gör inga försök att
ytterligare bryta ner den mycket heterogena kategorin
’icke storstäder’, som omfattar allt från växande universitetsstäder till glesbygdskommuner. En uppföljningsstudie som undersökte alla i arbetsför ålder som
invandrade 1995 – 2004 från Irak, Iran och Somalia,
påvisade att ungefär en femtedel av variationen i sannolikheten att ha någon form av anställning sex år
efter uppehållstillstånd kunde härledas till effekter på
kommun-, arbetsmarknadsregion- och grannskapsnivå, resten beror på rent individspecifika egenskaper
såsom utbildning, ålder och kön. 29 På grannskapsnivå
finner man specifika mönster för män och kvinnor
där kvinnor är mindre sannolika att ha någon form
av anställning om koncentration av den egna etniska
gruppen i grannskapet är hög. För män påvisas bara
en negativ effekt om sysselsättningsnivån i den egna
gruppen var låg.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det
saknas kunskap om förutsättningarna för integration
på arbetsmarknaden för de flyktingar som bosätter sig
i kommuner med stagnerande eller minskande befolkning.
29 Andersson m.fl. 2018
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Frågeställningar,
metod och data
I studien har vi utgått ifrån, och försöker besvara,

följande frågeställningar:
(i) Hur skiljer sig tiden det tar för flyktingar
att etablera sig på arbetsmarknaden mellan
olika kommuner och kommuntyper?
(ii) Vilka faktorer på kommun-, bostadsområdes-, och individnivå påverkar sannolikheten för flyktingar att snabbt etablera sig på
arbetsmarknaden?
(iii) Skiljer sig faktorerna i (ii) mellan flyktingar som byter bostadskommun efter
uppehållstillstånd och dem som bor kvar i
samma kommun?
Som svar på våra forskningsfrågor presenterar vi
tabeller och figurer över de faktorer på olika analysnivåer som påverkar tiden till första betalda anställning
15
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(likt IFAU:s rapport ”Flykting-och anhöriginvandrades etablering på den svenska arbetsmarknaden”).30
Vi definierar första betalda anställning enligt SCB:s
standarddefinition, alltså att personen under november månad innevarande år rapporteras vara fast knuten och uppbära lön från en arbetsgivare. Olika form
av lönesubventioner och anställningsstöd såsom
’nystartsjobb’31 ingår även inom denna definition och
har förekommit under den aktuella tidsperioden, dock
med identisk utformning i hela Sverige vilket gör att
eventuella mätfel sannolikt är slumpmässiga vad gäller de geografiska variablerna. Liksom den danska
studien ”Labour market integration of immigrants:
estimating local authority effects”32 bygger studiens
tabeller på statistiska skattningar av durationsdata, en
vanlig modell i såväl epidemiologi som samhällsvetenskap.33 Till skillnad från studien av Husted m.fl. använder vi oss av flernivåanalys som hanterar det faktum
att olika kommuner har olika antal invandrare och att
typen av invandrare även skiljer sig mellan kommuner på grund av samlokalisering och andra faktorer.34
Modellerna tillåter oss att identifiera de faktorer som
30 Forslund m.fl. 2017
31 En utvärdering av den första perioden nystartsjobb 2007 – 2011 fann en tämligen stark
effekt för att korta tiden i arbetslöshet för de arbetslösa längre än ett år, men med starka
undanträngningseffekter.
32 Husted m.fl. 2009
33 Abbring m.fl. 2005; Lancaster 1992
34 Hox m.fl. 2017
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är förknippade med en högre (eller lägre) sannolikhet
att individen etablerar sig på arbetsmarknaden, och
hur lång tid detta tar.
Datamaterialet i projektet kommer från ett antal
longitudinella individbaserade databaser som satts
samman av SCB utifrån data ur flera svenska register,
till exempel Registret över totalbefolkningen (RTB),
LISA, Flergenerationsregistret och Migrationsverkets
register över grund för bosättning. Datamaterialet
omfattar alla individer som bott i Sverige någon gång
mellan 1990 – 2017, med detaljerade uppgifter om geografisk hemvist ner på bostadsområdesnivå (SAMSkod35, som också innehåller läns- och kommunkod).
Dessa data använder vi för att ta fram detaljerade
beskrivningar av situationen i kommuner och bostadsområden vid olika tidpunkter, samt för att följa individerna över tid. För den invandrade befolkningen kan
vi exempelvis se födelseland, invandringsår, grund för
uppehållstillstånd, första anhalt i Sverige och eventuella senare omflyttningar.
För att säkerställa giltigheten i våra analyser använder vi ett stort antal kontrollvariabler som tidigare
forskning visat är viktiga för individers sannolikhet
att få arbete, såsom utbildning, familjeförhållanden,
ålder, kön, regional och lokal sysselsättningsnivå.36
35 ’Small Area for Market Statistics’ – demografiskt statistikområde på regional nivå
36 Hedström m.fl. 2003
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Liksom Edin med fleras välciterade studie undersöker vi också om antalet arbetstagare med liknande
härkomst i närområdet påverkar flyktingars arbetsmarknadsintegration.37 Vår analys skiljer sig dock
från denna studie då vi även mäter ’närmiljö’ på en
mer finmaskig nivå (SAMS-områden). Vi genomför
också två viktiga känslighetsanalyser för att minska
problemen med självselektion till olika bostadskommuner: först separerar vi den övergripande analysen
i ’kvarboende’ (de som bor i samma kommun sedan
uppehållstillstånd) och ’omflyttare’ (de som någon
gång byter bostadskommun efter uppehållstillstånd)
och kontrollera för dem som är omflyttare i huvudanalysen. Då ’omflyttare’ byter boendekontext kan vi
anta att dessa söker sig till en region där boendeförhållandena, de sociala förutsättningarna, och/eller
arbetsmöjligheterna är bättre. Det kan dock även vara
så att ’omflyttare’ med en tidigare period av inaktivitet
på arbetsmarknaden kan ha svårare att komma i arbete
även om de flyttar just på grund av att inaktivitet inverkar negativt på deras humankapital.38 För det andra så
separerar vi analysen genom en indikatorvariabel för
de flyktingar som initialt eller senare bosätter sig i en
kommun där tidigare familjemedlemmar (föräldrar,
37 Edin et al 2003
38 Husted m fl. 2009; Åslund och Rooth 2007
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barn, syskon) är bosatta. Denna indikatorvariabel til�låter oss att isolera den teoretiskt främsta graden av
icke arbetsmarknadsrelaterad självselektion bland
flyktingar, nämligen tendensen att bosätta sig i närheten av anhöriga.39

Invandringen 2000 – 2012
och individerna i studien
Vi fokuserar alltså på personer som invandrade till
Sverige för första gången och fick uppehållstillstånd
som flyktingar eller av flyktingliknande skäl under
perioden 2000 – 2012, vilka vi följer fram till 2017.40 En
lång tidsperiod är att föredra då flyktingar först vistas
i Sverige medan deras asylprövning bereds och först
inkluderas i datamaterialet när uppehållstillstånd och
därmed ett personnummer beviljas. Under de första
åren från detta är merparten engagerade i olika utbildningsinsatser såsom Svenska För Invandrare (SFI)
och det krävs därför en längre tidsperiod för att skatta
tiden till första anställning och vilka faktorer på indi39 Det bör tilläggas att det även finns en teoretiskt relevant effekt i tendens att bosätta sig i
närheten av invandrare från samma land/etniska grupp. Likt tidigare studier kontrollerar vi
för andelen invandrare från samma land/etniska grupp i analyserna.
40 Här ingår de standardiserade begreppen ”skyddsbehov”, ”humanitära grunder”, ”humanitära skäl/synnerligen ömmande omständigheter” och ”flykting” (det vill säga kvotflykting) som erhållit uppehållstillstånd i Sverige. Därmed ingår inte personer som invandrat till
andra nordiska länder (som flyktingar eller av andra skäl) och sedan flyttar till Sverige.
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vid- och regionnivå som påverkar denna tidsperiod.
Vi följer därför samtliga invandrade under perioden
2000 – 2012 fram till 2017 för att undersöka tiden till
den första reguljära anställningen. Totalt invandrade
ungefär 813 000 utlandsfödda under perioden 2000
– 2012 men endast en del av dessa fick uppehållstillstånd som flyktingar eller av flyktingliknande skäl. Hur
dessa fördelar sig över invandringsår och grund för
bosättning framgår av Figur 1. Som synes inleds perioden med några år (2000 – 2005) med förhållandevis
liten invandring – under 50 000 personer årligen – för
att sedan resterande år ligga på över 70 000 personer
per år. Flyktingliknande skäl är, med undantag för en
tillfällig topp 2006, den tredje vanligaste grunden för
bosättning. Vanligast samtliga år är familjeband, näst
vanligast är restkategorin ”övrigt/okänt” som till övervägande del utgörs av medborgare i andra EU-länder för
vilka registrering av grund för bosättning inte krävs.
Sammanlagt fick under perioden cirka 90 000
personer uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar
eller av flyktingliknande skäl, vilket utgör vårt urval
för studien. Det är framför allt tre länder som dominerar – Irak, Somalia och Afghanistan. Tillsammans
står de för mer än hälften av gruppen. Bland övriga
länder utgör Iran, Eritrea, och Syrien de vanligaste
ursprungsländerna. Värt att notera är att samma sex
20
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Figur 1. Invandringen av utlandsfödda personer
2000 – 2012, grund för bosättning.
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länder som toppade 2000 – 2012 fortfarande är de vanligaste ursprungsländerna för personer som beviljats
uppehållstillstånd av asylskäl under perioden efter
2013, om än i en lite annan ordning.41 Antalet personer
har dock varit betydligt större under senare år (mellan
29 000 och 71 500 för åren 2013 – 2017).
I våra analyser som följer ingår endast de individer
som kom till Sverige som flyktingar eller av flykting41 Under tidsperioden 2013 – 2017 dominerar invandrare med skyddsbehov från Syrien och
Afghanistan; se Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd 2009 – 2017.
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liknande skäl samt under undersökningsperioden var
mellan 20 och 64 år gamla och där arbetsmarknadsstatistik finns att tillgå. Det rör sig totalt om 82 989
personer.42

42 Över hela analysperioden 2010 – 2017 rör det sig om 430 230 ’årsobservationer’ med
några få procent bortfall i olika analyser beroende på exakt specifikation och antal kontrollvariabler. Eftersom individer invandrar till Sverige vid olika tidpunkter rör det sig därför om
en ’obalanserad’ paneldatabas där analysenheten är individer och vi analysera tidsdurationen (från 0 till 12 år) från uppehållstillstånd till ’första jobbet’. Personer som återflyttar eller
går i pension betraktas efter detta som ’censorerade’, det vill säga de ingår i analysen bara så
länge de bor i Sverige och står till arbetsmarknadens förfogande.
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Faktorer som
påverkar arbetsmarknadsintegration
Olika kommuner
och kommuntyper
Vi börjar analysen med att undersöka arbetsmarknads

etablering bland flyktingar i olika kommuner och
kommuntyper. Analysen bygger på både de som
stannar kvar i den kommun de initialt är bosatta i vid
uppehållstillstånd och de som en eller flera gånger
flyttar över kommungräns. Resultaten är snarlika om
vi separerar dessa grupper.
Figur 2 visar den genomsnittliga tiden till första jobbet för flyktingar bosatta i arbetsmarknadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi ser att kurvorna
för Göteborg (i mitten) och Stockholm (längst ned)
faller betydligt brantare än för Malmö. Knappt hälften,
48 procent, av flyktingarna i Stockholm återfinns i
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anställning 4 år efter uppehållstillstånd, i Göteborg 40
procent och i Malmö 27 procent. Det är tydligt att tiden
till arbetsmarknadsetablering i Malmö är längre än i de
andra storstäderna. Tiden till arbetsmarknadsetablering i Göteborg är ungefär som rikssnittet, medan den i
Stockholm är bland de snabbaste i landet. Dessa siffror
är snarlika dem som presenteras i IFAU:s rapport men
visar på en något snabbare arbetsmarknadsetablering
då vi exkluderar anhöriginvandrare som ofta har en långsammare arbetsmarknadsetablering än flyktingar.43
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Figur 2. Tiden till första betalda anställning bland flyktingar i storstadsområden
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Vi tar inte hänsyn till anställningens varaktighet
eller inkomst från arbete, utan vi fokuserar på den första kontakten. Viktigt att notera är att dessa figurer inte
innehåller några kontrollvariabler. När vi kontrollerar
för landets konjunktur och individeffekter (ålder, kön,
utbildning, födelseland och familjesituation) minskar
skillnaderna mellan de olika storstadsregionerna markant. När vi även kontrollerar för kommunfaktorer
(total sysselsättningsnivå, invandringskvot, politisk
majoritet, sysselsättningsnivå bland de med samma
födelseland) och områdeseffekter (andelen utlandsfödda i SAMS-området44, och huruvida SAMS-området
är ett låg- eller höginkomstområde) försvinner skillnaderna i flyktingars arbetsmarknadsetablering mellan
de tre storstadsområdena nästan helt. Således kan vi
dra slutsatsen att det primärt är sortering av flyktingar
med olika typer av humankapital, det vill säga utbildning, kompetens, ålder, etcetera mellan de olika storstadsområdena. Storstäderna i sig är heterogena, och i
den mån de påverkar tiden till första betalda arbete för
de flyktingar som bosätter sig där så verkar detta bero
främst på kommunfaktorer såsom sysselsättningsoch invandringsnivån liksom politikernas inflytande
på arbetsmarknaden, snarare än segregationseffekter på
områdesnivå (de senare har en mycket marginell effekt).
44 ’Small Area for Market Statistics’ – demografiskt statistikområde på regional nivå
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Efter jämförelsen mellan storstadsregionerna är
det på sin plats att diskutera arbetsmarknadsetablering bland olika typer av kommuner såsom växande,
krympande, storstads- och landsbygdskommuner.
Heterogeniteten när det gäller kommunernas förmåga
att erbjuda bra förutsättningar för flyktingars arbetsmarknadsintegration är stor, och påverkas av de områdesfaktorer som beskrivs i stycket ’kommunfaktorer’,
framför allt den lokala sysselsättningsnivån. Heterogeniteten illustreras väl om vi jämför de 106 svenska
kommuner som växer på grund av omflyttning och
födelsetal med de 184 kommuner som krymper eller
skulle krympa om ingen invandring fanns. Bland de
växande kommunerna är i genomsnitt 44 procent av
alla flyktingar i jobb 5 år efter uppehållstillstånd, och
bland de krympande kommunerna i genomsnitt 40
procent. Genomsnittssiffrorna döljer dock en stor
varians: mellan 10 procent och 69 procent för de krympande kommunerna och mellan 25 procent och 72 procent för de växande kommunerna. Tiden för flyktingars arbetsmarknadsintegration varierar alltså kraftigt
mellan svenska kommuner oavsett kommuntyp, vilket
är en viktig insikt. Även stora och växande kommuner
kan ha stora problem med arbetsmarknadsintegrationen, och små och ibland krympande kommuner kan ha
tämligen bra förutsättningar.
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Tabell 2. Effekten av kommuntyp på sannolikheten att
komma i arbete under året

Mycket avlägsna landsbygdskommuner

-45%

Avlägsna landsbygdskommuner

-36%

Avlägsna täta kommuner

-21%

Landsbygdskommuner nära större stad

-24%

Storstad

Jämförelsekategori
(±0)

Täta kommuner nära större stad

±0

En vanlig indelning i olika typer av kommuner är
den som tagits fram av tillväxtanalys baserat på Eurostats och OECD:s principer om befolkningsmängd och
andelen av befolkningen som har ett kort eller långt
avstånd till en tätort med fler än 50 000 invånare.45 I
Tabell 2 visar vi den relativa effekten av att vara bosatt
i endera av dessa kommuntyper jämfört med en storstadskommun för flyktingars sannolikhet att komma
i arbete under ett år efter att konjunktur, individeffekter, och områdeseffekter kontrolleras för. Vi ser att
för samtliga kommuntyper förutom ’täta kommuner
nära storstäder’ är sannolikheten att erhålla ett arbete
betydligt lägre än i storstäder vilket utgör jämförelsegruppen. Om man särskiljer flyktingar som stannar
45 Tillväxtverket 2018
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i sin hemkommun jämfört med dem som flyttar så
sjunker dock den negativa effekten för att vara bosatt
i en ’landsbygdskommun nära större stad” till mellan
0 och 10 procent beroende på exakt specifikation. Det
är således främst i de fyra kommunerna längst upp i
Tabell 2 som tiden till första arbetet är betydligt längre.
Den genomsnittliga tiden till första jobbet för flyktingar i en viss kommun fluktuerar över tid beroende
på den lokala sysselsättningsnivån, varför vi väljer att
inte rapportera detaljerade listor på specifika kommuner. Fluktuationerna är också större i mindre
kommuner när det absoluta antalet flyktingar är som
lägst. Bland mindre kommuner kan Uppvidinge och
Vårgårda (landsbygdskommuner eller pendlingskommuner nära större tätort) nämnas som exempel där
flyktingars arbetsmarknadsintegration var som snabbast i datamaterialet, bland medelstora kommuner
Sigtuna och Botkyrka (’Storstadskommuner’) samt
Lidköping (’kommuner nära större stad’). Men även
bland storstadskommuner varierar arbetsmarknadsintegrationen kraftigt, till exempel mellan Jönköping
(bland de bästa i landet) och närliggande Linköping
(under medelvärdet). Med detta sagt övergår vi nu till
att analysera de viktigaste individfaktorer som påverkar tiden till första jobbet.
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Individfaktorer
Vi rapporter i Tabell 3 nedan effekterna av de tidigare
motiverade individfaktorer som påverkar flyktingars
sannolikhet att komma i arbete. Merparten av dessa
faktorer är sådana som är stabila över tid. Bland annat
kön, samt oftast även utbildning som endast i mindre
utsträckning förändras till exempel genom att en flykting (i) tillgodogör sig en ny utbildning i Sverige, (ii)
arbetsförmedlingen gör en omklassificering av deras
utbildningsnivå, eller (iii) deras utländska utbildning
kompletteras och ’valideras’ i Sverige. Andra individfaktorer uppdateras varje år, till exempel ålder,
civilstånd och hemmaboende barn. Effekterna som
rapporteras är relativa effekter (marginaleffekter)
efter att kommuntyper, konjunktur, födelseregion och
områdeseffekter kontrollerats för.
Resultaten av individfaktorerna listade i Tabell 3
speglar således i hög grad det som framkommit i liknande studier av invandrargrupper generellt (Ruist,
2018) såväl som studier som undersökt flyktingar
tillsammans med anhöriginvandrare (Forslund mfl,
2017). Ålder har en negativ effekt på sannolikheten
att erhålla ett första betalt jobb där varje år över 20
(upp till 64) minskar sannolikheten att komma i
arbete det innevarande året med mellan 3 och 4 procent beroende på exakt modellspecifikation. Män är
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Tabell 3. Individfaktorer som påverkar sannolikheten att
komma i arbete under året

Högskola

+50–70%

Gymnasium

+50–60%

Grundskola

+14–18%

Oavslutad grundskola

Jämförelsekategori
(±0)

Ålder (20-64)

-3–4%

Kön (Man)

+43–69%

Barn i hushållet

-7–11%

Sammanboende/gift

+20–25%

betydligt mer sannolika att erhålla ett jobb jämfört
med kvinnor (43–69 procent) liksom de som är sammanboende eller gifta (20–25 procent, jämfört med
ensamstående). De mest relevanta variablerna ur ett
arbetsmarknadsperspektiv är utbildningsvariablerna
som alla visar på den stora vikten av utbildning för
arbetsmarknadsintegration i Sverige. Jämfört med
referenskategorin (oavslutad grundskola) är de med
fullständig grundskola mellan 14 och 18 procent mer
sannolika att komma i arbete det innevarande året, de
med avslutad gymnasieutbildning 50–60 procent mer
sannolika att komma i arbete, och de med avslutad
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högskoleutbildning 50–70 procent mer sannolika att
komma i arbete. Den största skillnaden jämfört med
referenskategorin (oavslutad grundskola) syns alltså
för flyktingar med avslutad gymnasieexamen, där sannolikheten att erhålla en betald anställning är markant
större än för referensgruppen, men också jämfört med
dem som enbart har avslutad grundskola. Efter denna
genomgång av i huvudsak stabila46 individfaktorer
går vi vidare till att diskutera faktorer i flyktingarnas
omgivning som påverkar arbetsmarknadsintegration: först faktorer på kommunnivå, sedan faktorer på
bostadsområdesnivå.

Kommunfaktorer
I den tidigare beskrivningen av skillnader i tiden till
första betalda arbete för flyktingar bosatta i våra tre
storstadsområden fann vi på ytan markanta skillnader mellan Göteborg, Stockholm och Malmö, som
dock försvann när man tar hänsyn till individfaktorer
liksom de rådande ekonomiska, politiska, och socioekonomiska förhållandena i kommunerna. Eftersom
46 Med ”stabila” menar vi spannet i de uppmätta effekterna som rapporteras i Tabell 3,
beroende på om olika kontrollvariabler läggs till eller tas bort, eller om modellspecifikationen ändras. Är det ett stort spann (som till exempel för variabeln ’Man’) är effekten mindre
stabil än om det är ett lägre spann.

31

Karl Wennberg, Emilie Videnord & Åsa Bråmå

kommuner inte direkt kan påverka vilka individer som
bosätter sig och enbart på lång sikt kan påverka deras
utbildningsnivå, är det ur ett kommunperspektiv viktigt att söka identifiera vilka ekonomiska, politiska,
och socioekonomiska förhållanden som faktiskt
påverkar flyktingars arbetsmarknadsintegration.
Den nordiska studie som är mest lik vår studie är
Husted m.fl. (2009) som fokuserade på storleken av
’den icke-förklarade skillnaden’ i tiden från invandrares uppehållstillstånd till första anställning i danska
arbetsmarknadsregioner 1999 – 2002. Husted m.fl.
fann liksom Åslund och Rooth (2007) i Sverige att
lokal sysselsättningsnivå är en viktig lokal faktor, men
kunde ändå konstatera att det i Danmark finns regioner som lyckas tämligen väl med arbetsmarknadsintegration trots hög lokal arbetslöshet. Vi rapporterar
i Tabell 4 några huvudsakliga faktorer på kommunnivå
som påverkar sannolikheten för flyktingar att snabbt
etablera sig på arbetsmarknaden. Värt att påpeka är att
dessa är linjära ’marginaleffekter’ (genomsnittseffekter) efter att individeffekter och konjunktur kontrollerats för. I verkligheten skiljer sig detta givetvis mellan
Sveriges 290 kommuner; för vissa är de betydligt mer
markanta och för andra har de ingen eller liten effekt.
Resultaten av individfaktorerna listade i Tabell 4
speglar i hög grad de omgivande faktorer som påver32
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Tabell 4. Kommunfaktorer som påverkar sannolikheten
att komma i arbete under året

Sysselsättning i kommunen (%)

+1–2%

Härkomstgruppens sysselsättning i
kommunen (%)

+1–2%

Andel nyanlända invandrare i kommunen
(senaste tre åren)

±0

Vuxna släktingar i kommunen (1/0)

-6%

Flyttat till kommun med vuxna släktingar
(1/0)

-19%

Borgerlig/vänstermajoritet (1/0)

+4–5%

Barn i hushållet

-7–11%

Sammanboende/gift

+20–25%

kar flyktingars sannolikhet att komma i arbete under
året. Vi har skattat dessa faktorer såväl för hela gruppen flyktingar såsom separat för flyktingar som byter
bostadskommun efter uppehållstillstånd och dem
som bor kvar, men i allmänhet skiljer de sig inte mycket
för dessa två grupper och Tabell 4 visar därför marginaleffekterna för samtliga individer. Den första viktiga faktorn är ’Sysselsättning i kommunen’, vilket vi
mäter som andelen sysselsatta i åldersspannet 20–64
i kommunen. Det är tydligt att sysselsättningsnivån
spelar stor roll och under den studerade tidsperioden
2000 – 2017 följer flyktingarnas sysselsättningsnivå
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tämligen linjärt sysselsättningsnivån i kommunen,
varje procentandel högre sysselsättning bland samtliga invånare i kommunen motsvarar ungefär en lika
stor ökning i sannolikheten att komma i arbete under
det innevarande året för flyktingarna i vår studie.
Om vi däremot undersöker ’Härkomstgruppens sysselsättning i kommunen’ finner vi en liknande men
marginellt starkare effekt. Denna effekt samvarierar
med kommunens sysselsättningsnivå men effekten
av de båda variablerna är snarlika oavsett om endera
eller båda inkluderas i våra modeller. Vi undersöker
också konkurrensen om arbetsplatser beroende på det
totala antalet nyanlända i kommunen med variabeln
’andel nyanlända invandrare i kommunen (senaste tre
åren)’47 vilket dock inte har någon effekt i våra modeller.
Två viktiga kontrollvariabler för att kontrollera för
flyktingars tendens att söka sig till kommuner med
anhöriga är ’Släktingar i kommunen’, samt ’Flyttat till
kommun med vuxna släktingar’. När vi undersöker
dessa variabler separat finner vi att flyktingar med
’Släktingar i kommunen’ i genomsnitt har 6 procent
lägre sannolikhet att få en första betald anställning
under innevarande år. För de som ’Flyttat till kommun med vuxna släktingar’ är dock minskningen
47 Åslund och Rooth 2007
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20 procent vilket indikerar att samlokalisering med
släktingar tenderar att ske på bekostnad av arbetsmarknadspotential (antingen för att individer flyttar
till kommuner med sämre arbetsmarknad eller för att
omvårdnad av äldre släktingar sker på bekostnad av
egen arbetsmarknadspotential).
Slutligen kontrollerar vi för kommunens nuvarande politiska majoritet innevarande år med en
dummy
variabel för ’Borgerlig majoritet’ där referenskategorin är ’Vänstermajoritet’. Vi finner här
att flyktingar bosatta i borgerligt styrda kommuner
i genomsnitt har 4–5 procent högre sannolikhet att
få en första betald anställning under innevarande år.
Det är svårt att spekulera i den teoretiska mekanism
som kan tänka påverka denna skillnad i kommuners
politiska majoritet. Ett par förklaringar som ligger
nära till hands är att kommuners styre kan tänkas
samvariera med inkomstnivåer och därmed köpkraft i
kommunen, alternativt samvariera med en högre grad
av privata näringsidkare om en större del av offentliga
tjänster sker på entreprenad. Vi undersöker därför
huruvida dessa variabler påverkar effekten av politiskt styre men finner att andelen anställda i offentlig
sektor i bostadskommunen inte påverkar flyktingars
sannolikhet att få en första betald anställning under
innevarande år, och inte heller effekterna av politiskt
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styre. Skillnaden i lokal kommunpolitik för flyktingars arbetsmarknadsintegration verkar alltså inte ske
genom att en större del av offentliga tjänster sker på
entreprenad. När vi undersöker inkomstnivåerna i
kommunerna finner vi att de har en svag påverkan på
flyktingars sannolikhet att få en första betald anställning under innevarande år, men inte på effekterna av
politiskt styre. Skillnaden i lokal kommunpolitik för
flyktingars arbetsmarknadsintegration verkar alltså
inte heller bero på underliggande skillnader i välstånd
mellan olika kommuner.

Skillnader i arbetsmarknadsintegration
bland de som byter bostadskommun
Vi har även analyserat potentiella skillnader i arbetsmarknadsintegration mellan flyktingar som byter
bostadskommun efter uppehållstillstånd och de som
bor kvar. Sådana skillnader kan tänkas uppkomma om
det finns en positiv självselektion av flyktingar med
högre humankapital eller andra arbetsmarknadsrelaterade egenskaper till områden där anställningsmöjligheterna är bättre. Skillnader kan också uppkomma
om ’omflyttare’ med en tidigare period av inaktivitet
på arbetsmarknaden har svårare att komma i arbete
även om de flyttar just på grund av att inaktivitet
36

Integration i hela Sverige

inverkar negativt på deras humankapital.48
Före EBO-reformen 1994 var det tämligen vanligt
att invandrare flyttade från mindre orter till storstäder
efter introduktionsperioden i deras kommunplacering var över.49 I våra data finner vi att 36 224 (43,6 procent) av de 82 989 flyktingar vi analyserar bytte folkbokföringsadress över kommungränserna minst en
gång. Av de 30 745 ’omflyttare’ som initialt är bosatta
utanför de tre storstadsområdena flyttar en tredjedel
(10 185 individer) till något av de tre storstadsområdena under åren 2001 – 2017. När vi jämför de skattade
marginaleffekterna av såväl individ-, kommun- och
områdeseffekter i durationsanalysen för ’omflyttare’
jämfört med de som kvarstår som boende i kommunen
de bodde i vid uppehållstillstånd finner vi tämligen
små skillnader för de som flyttar till en kommun där
de inte har vuxna släktingar. Vi finner ingen märkbar
skillnad för män och kvinnor som byter kommun jämfört med män och kvinnor som stannar kvar i samma
kommun de bodde i när de fick uppehållstillstånd.

48 Husted m fl. 2009; Åslund och Rooth 2007
49 Andersson m fl. 2010
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Var får flyktingar
sin första anställning?
För att illustrera var flyktingarna i vår studie erhåller
sin första anställning visar vi i Tabell 5 de tio mest frekvent förekommande branscherna som sammanlagt
genererar hälften av alla nya arbetstillfällen för flyktingarna i vår studie. Det är tydligt att vissa specifika
branscher i privat sektor (restaurang, lokalvård, taxi,
personaluthyrning, och livsmedelshandel) tillsammans med stora delar av vård- och omsorgsbranschen
som mestadels är i kommunal sektor (äldreomsorg,
personlig assistans) men ibland bedrivs i privat regi
genererar merparten av arbetstillfällena.50 Dessa branscher kännetecknas av låga kvalifikationskrav och/
eller specifika men inte omfattande utbildningskrav
såsom utbildning eller inom vård- och omsorg. Utbildnings- och träningsinsatser inom vård och omsorg
för de med låga kvalifikationer samt inom bristyrken
framstår därmed som lämpliga insatser för att minska
arbetslösheten för flyktingar.

50 Om vi delar upp analysen på dem som får jobb i privat vs offentlig anställning finner
vi inga märkbara skillnader vad gäller individfaktorer som predicerar tiden till första
anställning, det är fortfarande utbildningsnivå samt demografiska faktorer som förklarar
merparten av tiden till första anställning.
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Tabell 5. Främst förekommande branscher för
flyktingars första anställning
Bransch

%

Restaurangverksamhet

11,5

Sluten äldreomsorg

6,2

Öppen äldreomsorg (dagverksamhet)

5,9

Lokalvård

5,8

Taxitrafik

4,2

Personlig assistans

4,0

Personaluthyrning

3,7

Småskalig livsmedelshandel

2,7

Förskoleutbildning

2,7

Grundskoleutbildning och förskoleklass

2,5

Områdesfaktorer
Slutligen har vi analyserat hur faktorer på bostads
områdesnivå (SAMS-område51) påverkar flyktingars sannolikhet att komma i arbete men rapporterar
ej detta i tabellformat då resultaten endast mycket
marginellt påverkar arbetsmarknadsutfallen efter att
samtliga ovan beskrivna variabler på individ- och kommunnivå beaktats. Kortfattat finner vi två faktorer –
inkomstnivån samt framförallt andel inhemskt födda
51 ’Small Area for Market Statistics’ – demografiskt statistikområde på regional nivå
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i SAMS-området – som påverkar sannolikheten att
komma i arbete. Specifikt så är flyktingar bosatta i ett
SAMS-område med en inkomstnivå över riksgenomsnittet cirka en halv procentandel mer sannolika att
komma i arbete för varje år de förblir arbetslösa. Varje
procentandel inhemskt födda är förknippad med en
halv procentandel högre sannolikhet att komma i arbete under året för flyktingar bosatta i SAMS-området.
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Slutsatser

Vår studie har fokuserat på demografiska och lokala

faktorer som underlättar arbetsmarknadsintegration
bland flyktingar i Sverige. Vi kan konstatera att lokala
faktorer som sysselsättningsnivån totalt i kommunen
och arbetslösheten inom flyktingens egen härkomstgrupp har tämligen stor betydelse för hur snabb integrationen på arbetsmarknaden är, men att individuella
faktorer såsom kön, ålder, civilstånd och utbildningsnivå dominerar. Att för en kommun kunna påvisa ett
lyckat resultat i fråga om flyktingars arbetsmarknadsintegration handlar därför i stor utsträckning om vilka
som kommit, vad de har med sig i form av humankapital och hur det passar med efterfrågan på arbetskraft
lokalt.
Vår rapport har undersökt förhållandena för
arbetsmarknadsintegration bland samtliga flyktingar
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som kom till Sverige mellan 2000 och 2012 som vi följt
fram till 2017. Med undantag för den tillfälliga lågkonjunkturen 2008 anlände dessa i en relativt gynnsam
period för svensk ekonomi, och uppehållstillstånd för
flyktingar var i huvudsak permanenta. Vi vet dock inte
än hur det går för den relativt stora grupp flyktingar
som kom till Sverige under 2015 och efterföljande år.
För många av dessa har tiden för asylutredning om
uppehållstillstånd tagit lång tid, och de som kommit
de senaste åren har i större utsträckning fått tidsbegränsade och inte permanenta uppehållstillstånd. En
lång tid för asylutredning såväl som tidsbegränsning i
uppehållstillstånd är faktorer som kan påverka chanserna för arbetsmarknadsintegration negativt då långa
perioder av inaktivitet tenderar att påverka humankapital negativt.52 Osäkerheten i väntan på asylbeslut och
vilken typ av uppehållstillstånd som beviljas kan även
det minska flyktingars motivation att snabbt tillägna
sig språkfärdigheter och söka en försörjning.53 Vi tror
dock att de generella mönstren i vår rapport är tämligen generaliserbara. Såsom Ruist påpekar i studien
”Tid för integration – en ESO - rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering”54 har i
stort sett all forskning på ämnet i många decennier
52 Morrison och Lichter 1988
53 Bakker m fl. 2014
54 Ruist 2018
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indikerat att flyktingars arbetsmarknadsintegration
tenderar att ta lång tid. Även om vi identifierar viktiga
faktorer på såväl individ- som bostads- och kommunnivå som påverkar denna tid är det osannolikt att de
generella mönster vi identifierat radikalt kommer att
förändras i framtiden. Det finns således mycket arbete
att göra för de som söker underlätta för flyktingars
arbetsmarknadsintegration. Det är vår förhoppning
att denna studie bidrar med några pusselbitar som
kan utgöra beslutsunderlag för olika satsningar för att
underlätta flyktingars arbetsmarknadsintegration. De
främsta slutsatserna vi vill framhålla är:
• Det finns en stor variation mellan kommuner
och kommuntyper vad gäller arbetsmarknadsintegration bland flyktingar. Även om
generellt storstadskommuner och kommuner nära storstäder lyckas bättre finns
många exempel på mindre kommuner som
lyckas tämligen bra och även större kommuner som lyckas tämligen dåligt. Vi ser här
att befolkningsmängd och befolkningstäthet i sig självt inte har någon linjär relation
med utfallet i arbetsmarknadsintegrationen bland flyktingar, utan förklaras främst
av andra faktorer på kommunnivå. Detta
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förhållande stämmer även för växande eller
krympande kommuner där förutsättningarna att komma i arbete inte markant skiljer
sig åt mellan kommuntyperna.
• Centrala individfaktorer som påverkar
flyktingars sannolikhet att integreras på
arbetsmarknaden är utbildning, kön, civilstånd, och ålder. Flyktingar med gymnasieutbildning lyckas betydligt bättre än de utan
avslutat gymnasium. Däremot är skillnaden
mellan sannolikheten att komma i arbete
efter avslutad högskola och avslutat gymnasium endast marginell bland flyktingar.
Utbildningsinsatser bör därför ligga på att
så många så möjligt skall klara gymnasial
nivå. Därutöver är män betydligt mer sannolika att komma i arbete än kvinnor. Ytterligare forskning behövs för att undersöka
de specifika hinder som råder för kvinnors
inträde på arbetsmarknaden. Att vara sammanboende eller gift har också en relativt
stor effekt på sannolikheten för flyktingar
att komma i arbete. Studien visar även på att
för varje ökning om ett år mellan 20–64 så
minskar sannolikheten för arbetsmarknadsintegration med omkring 3 procent.
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• Det framkommer tydligt att de kommun
faktorer som har stor påverkan på
sannolikheten att komma i arbete
för flyktingar är sysselsättnings
nivån
i kommunen och sysselsättningen
bland härkomstgruppen i kommunen.
Flyktingar som flyttar inrikes till andra
kommuner där de redan har vuxna släktingar har lägre sannolikhet att snabbt
komma i arbete. Antingen beror detta på
att individer flyttar till kommuner med
sämre arbetsmarknad, eller på grund av
att omvårdnad av äldre släktingar sker på
bekostnad av egen arbetsmarknadspotential. Mer forskning krävs för att identifiera
i vilken grad (obetalt) omvårdnadsarbete
av släktingar innebär en bromskloss för
flyktingars etablering på arbetsmarknaden.
Offentlig sektor – främst inom vård och
omsorg – är en viktig första arbetsplats för
flyktingar, samt bemanningsbolag och inom
hotell- och restaurangnäringen. Snabbspår,
yrkesträning, arbetsplatsförlagd utbildning
och praktik kan med fördel koncentreras mot
dessa sektorer, givetvis med lokal anpassning
till den lokala arbetsmarknaden.
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• Studien har avslutningsvis funnit ett antal
områdesfaktorer som påverkar sannolikheten för flyktingars arbetsmarknads
integration. Bosättning i ett SAMS-område55
med en medelinkomst över rikssnittet leder
enligt studien enbart till en marginellt ökad
sannolikhet att komma i arbete. Andelen
av befolkningen inom bosättningsområdet
som är inhemskt födda har dock betydligt
högre effekt: för varje procent av befolkningen som är inhemskt född ökar sannolikheten för flyktingarna i vår studie att
komma i arbete under ett innevarande år
med 0,5 procentenheter. Vi tolkar detta
som att många flyktingar konkurrerar om
samma typer av jobb, och i kommuner
där segregationen är hög försvårar detta
arbetsmarknadsintegrationen. Insatser för
att minska segregation kan alltså även ha
positiva effekter på flyktingars arbetsmarknadsintegration.

55 ’Small Area for Market Statistics’ – demografiskt statistikområde på regional nivå
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Det är värt att påpeka att en bred översiktsstudie som

denna inte kan isolera alla lokala faktorer och initiativ
som relaterar till olika kommunala insatser för arbetsmarknadsintegration. Sådana insatser – såväl som
insatser från civilsamhället och näringslivet – varierar
dock kraftigt mellan regioner i Sverige och över tid.
Det är sannolikt att heterogeniteten i dessa insatser
påverkar arbetsmarknadsintegrationen bland individerna vi studerat vilka samtliga anlände till Sverige
under perioden 2000 – 2012.
Vad kan då lokala myndigheter göra? Många lärdomar finns sannolikt i kommunernas arbete med
arbetsmarknadsintegration bland nyanlända, som
intensifierades i och med den stora flyktingströmmen
2015. Samarbete med näringsliv och civilsamhälle, liksom sociala företag är viktiga att uppmuntra och tillvarata. Mindre kommuner som framgångsrikt lyckas
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att korta tiden för att nå första jobbet har ofta etablerat informella arbetssätt och frekventa kontaktytor
mellan centrala aktörer såsom Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommunen och lokala företag. I de
kommuner där dessa aktörer inte aktivt samarbetar är
förutsättningarna för en snabb arbetsmarknadsintegration sämre.
Före införandet av nya etableringsreformen 2010
var kommuner ansvariga för introduktionsprogrammen som erbjöds nyanlända. De flyktingar som beviljats u
 ppehållstillstånd samt anhöriga till dessa (om de
anlände inom två år) erbjöds plats i kommunens introduktionsprogram vilket ersattes i upp till 24 månader
av Migrationsverket.56 Programkvaliteten varierade
emellertid över landet och ersättning till deltagare
utgick i form av socialbidrag baserat på hushållsinkomst. En slutsats vi kan dra från Joona Andersons
tidigare nämnda studie är att statliga insatser ibland
är mer effektiva än lokala insatser, om de föregående
är bättre strukturerade och finansierade för att undvika undanträngningseffekter och risk för passivisering. Ett effektivt mottagningssystem som aktiverar
flyktingar och uppmuntrar språkträning redan under
asylutredning är viktigt. Etableringsreformen 2010
56 Kommunernas introduktionsprogram innehöll samråd med lokala arbetsförmedlingar,
svenska för invandrare (SFI), praktisk arbetslivserfarenhet och orientering om det svenska
samhället.
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var generellt mer framgångsrik än kommunernas
egna introduktionsprogram vars struktur och kvalitet
varierar.
I brist på statliga initiativ för att stärka civilsamhällets roll i flyktingmottagandet kan lokala myndigheter
överväga att underlätta de frivilligorganisationer
(föreningar, trossamfund, familjer med mera) som
är lokalt aktiva i arbetet med flyktingmottagande och
integration. Varianter av det kanadensiska ”ideella
flyktingmottagandet” där organisationer och individer åtar sig att verka som värdar för nyanlända torde
ha positiva effekter på såväl språkkunskaper, kulturella kunskaper, psykosocialt, och i förlängningen
även arbetsmarknadsintegration.57

57 Ugland 2018
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Från asyl till arbete
Den här studien undersöker skillnader i flykting

FRÅN ASYL TILL ARBETE

ars arbetsmarknadsintegration mellan olika delar av
Sverige. Lite är känt om hur gruppens arbetsmarknads
integration fungerar utanför tillväxtkommunerna
och storstäderna och därför tittar vi på vad eventuella
skillnader runt om i landet kan bero på. Studien är unik
genom att titta på faktorer som påverkar flyktingars
arbetsmarknadsintegration på både individ- och kom
munnivå såväl som bostadsområdesnivå.
Hur skiljer sig tiden det tar för flyktingar att eta
blera sig på arbetsmarknaden mellan olika kommun
typer? Vilka faktorer påverkar då sannolikheten för
flyktingar att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden?
Dessa faktorer kan ligga till underlag för rådande och
kommande integrationsinsatser.
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