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1. Bakgrund, syfte och avgränsningar
Reglabs medlemmar har under 2016 genomfört en 
studie inom integrationsområdet: Platsens betydelse 
för utrikes föddas etablering. I studien har de flesta av 
Sveriges regioner deltagit, liksom SKL, Tillväxtverket 
och flera andra myndigheter . Till våra workshopar har 
dessutom forskare, utredare och andra organisationer 
med kunskap inom området inbjudits .

Det primära syftet har inte varit att diskutera alla 
tänkbara aspekter på frågeställningen . Vi har koncent
rerat oss på skillnader i geografiska förutsättningar mel
lan olika delar av landet . Det innebär att vi försökt finna 
förklaringar till varför sysselsättningen bland utrikes 
födda skiljer sig åt mellan olika platser . Begreppet plats 
har vi nästan uteslutande definierat som kommun i de 
analyser vi gjort .

En strävan har varit att vi på ett någorlunda enkelt 
sätt ska kunna mäta de faktorer som vi studerar . Därför 
har vi helt och hållet använt oss av registerdata från SCB 
i de analyser vi genomfört . Vi har också tagit del av mer 
kvalitativa undersökningar av olika slag .

Det finns ett rikt utbud av rapporter och under
sökningar som behandlar utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden . Flertalet har inte ett särskilt fokus på 
geografiska skillnader, vilket har varit ett motiv för oss 
att koncentrera oss på just denna aspekt .

Inledningsvis diskuterades om vi skulle begränsa  
analysen till endast personer med så kallat skyddsbehov, 
det vill säga asylsökande och anhöriga, eller studera 
samtliga utrikes födda . Vi bestämde oss för att studera 
samtliga utrikes födda . Även om det är uppenbart att 
skälet till varför man flyttat till Sverige är en viktig 
faktor för etableringen på arbetsmarknaden, så är det 
samtidigt tydligt att även de som inte är asylsökande 
(eller anhöriga) har svårare att etablera sig på arbets
marknaden än de som är födda i Sverige . I stället har vi 
valt att se skyddsbehov som en möjlig förklaringsfaktor 
till skillnaderna i syssel sättning . 

Alternativt skulle vi ha kunnat utvidga studien till 
samtliga som har en utländsk bakgrund, det vill säga 
även de som är födda i Sverige och har föräldrar som 
är födda utomlands .  Exempelvis är andelen sysselsatta 
något längre bland dem som är födda i Sverige och 
har utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som har 
föräldrar som också är födda i Sverige . Skillnaderna i 
sysselsättning skulle alltså kunna ses som ett integra
tionsproblem . Vi har dock valt att koncentrera oss på 
aspekter som hänger samman med möjligheterna att 
etablera sig på arbetsmarknaden bland dem som flyttat 
till Sverige .
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2. Varför får man jobb eller inte?
2.1 Sysselsatt eller arbetslös – två sidor 
av samma mynt?

Vanligtvis brukar vi mäta sysselsättning i termer av andel 
sysselsatta av befolkningen i förvärvsaktiv ålder, eller i 
dess motsats – det vill säga andel arbetslösa . I båda fallen 
finns det en del faktorer att problematisera .

Andelen sysselsatta födda i Sverige, respektive utom
lands (20–64 år), var 82 respektive 58 procent i riket 
som helhet år 2014 . Det är en skillnad motsvarande hela 
24 procentenheter! Beroende på kommun varierar dock 
andelen sysselsatta, i all synnerhet bland dem som är 
födda utomlands (diagram 1) .

Högst andel sysselsatta födda utomlands var det i 
Nykvarn (76 %), medan andel sysselsatta var lägst i Säffle 
(34 %) . Skillnaden mellan den kommun som har högst, 
respektive lägst, andel sysselsatta var 42 procentenheter . 

Även andelen sysselsatta bland dem som är födda i 
Sverige skiljer sig åt mellan kommunerna, men inte alls 
i samma omfattning . Här varierar andelen sysselsatta 
från 89 procent i Habo kommun, till 72 procent i Lund . 
Skillnaden dem emellan är alltså väsentligt mindre, eller 
17 procentenheter .

Det finns vissa problem med att jämföra andelen syssel
satta mellan Sveriges kommuner på det sätt vi gjort . I 
gränsregioner, som exempelvis Skåne, registreras inte de 
som bor i Sverige, men jobbar i Danmark, som syssel satta . 
Andelen sysselsatta framstår med andra ord som lägre i 
vissa kommuner än vad den sannolikt är . Vi har dock inte 
haft möjlighet att använda oss av gränsregional statistik, 
men bedömer samtidigt att det endast har en marginell 
påverkan på de analysresultat vi presenterar i det följande .

Ej sysselsatt ska heller inte tolkas som att man är arbets
lös . Det finns många skäl till varför man inte förvärvs
arbetar, förutom att man är arbetslös, som också kan 
variera mellan olika kommuner . 

Ett alternativ sätt att mäta andel sysselsatta, i stället 
för att utgå från SCB:s gängse arbetsmarknadsstatistik 
RAMS, är att utgå från varifrån man får sin huvudsakliga 
inkomst (RAKS)1 .  

Mätt på detta sätt blir andelen sysselsatta födda utom
lands något högre, eller 60 procent, i stället för som tidig
are 58 . Om vi mäter andelens sysselsatta med uppgifter 
från RAMS eller RAKS har dock ingen större betydelse, 
när vi jämför kommunerna med varandra . Skillnaderna 
mellan kommunerna är i stort sett desamma . Kommuner 

1  I RAMS mäts sysselsättningen i november, där grundkravet är att man ska ha arbetat minst en timme . Att vara sysselsatt 
innebär således inte att man är heltidssysselsatt . I RAKS betraktas i stället vilka inkomstkällor man har under året . 

DIAGRAM 1 . Andel sysselsatta 20–64 år födda i Sverige, respektive utomlands, per kommun år 2014.  
Kommunerna är sorterade i ordningsföljd efter andel sysselsatta födda utomlands.

Källa: Egna bearbetningar/Tillväxtverket (rAps)/SCB
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med en hög andel sysselsatta enligt RAMS har också en 
hög andel sysselsatta enligt RAKS och vice versa, och de 
båda måtten är i stort sett helt korrelerade med varandra .

Uppgifterna från RAKS ger dock möjligheter att på ett 
mer mångfasetterat sätt beskriva vad man gör, förutom 
att vara sysselsatt eller ej sysselsatt .

Enligt RAKS var det alltså 40 procent av de utrikes 
födda som inte huvudsakligen förvärvsarbetade . Det är 
endast fem procent i riket som helhet som har arbetslös
hetsersättningar (diagram 2) . Om vi därtill inkluderar 
de 8,3 procent som får sin huvudsakliga försörjning via 
försörjningsstöd, så skulle det betyda att 13,3 procent 
skulle kunna ses som arbetslösa . Därtill är det 11,6 
procent som helt saknar inkomst och ser vi även dessa, 
vilket man kanske inte ska, som arbetslösa så skulle 
andelen stiga till 24,9 procent . Omkring 15 procent 
har skäl som innebär att man inte kan förvänta sig att 
de ska arbeta . De kan vara studerande (3,7 %), vårda 
barn eller anhörig (3,9 %), vara sjuka (1,6 %) eller vara 
förtids pensionerade (5,2 %) . En mycket liten andel är 
där utöver ålderspensionärer (0,6 %) .

I diagram 2 är kommunerna grupperade i enlighet 
med SKL:s kommungruppsindelning2 och det framgår 
att det finns betydande skillnader beroende på kommu
nernas respektive karaktärer och förutsättningar . I stor-
stadsregionernas förortskommuner är som helhet andelen 
ej sysselsatta lägst och högst i gruppen glesbygdskommu
ner . Mest utmärkande för glesbygdskommunerna är den 
väsentligt högre andel som helt saknar inkomst . 

Andra skillnader är att andelen studerande är högre 
i större städer, vilka ofta har många universitets och 
högskolestuderande . Vanligtvis brukar universitetskom
munerna höra till de kommuner som har lägst andel 
syssel satta, oberoende av om vi studerar utlandsfödda 
eller födda i Sverige . Detta kan vi heller inte uppfatta 
som ett arbetsmarknadsproblem .

Mot denna bakgrund kan det därför vara lämpligt att 
sysselsättning inte bara mäts som andel sysselsatta utan 
även kompletteras med andel arbetslösa, för att få en mer 
nyanserad bild av arbetsmarknadssituationen i de olika 
kommunerna .

På kommungruppsnivå följer de båda måtten var
andra väl . De kommungrupper där andelen sysselsatta 
födda utomlands är lägst har också högst andel arbetslösa . 
Storstädernas förortskommuner har samtidigt högst  
andel sysselsatta och lägst andel arbetslösa . Andel sys
selsatta och andel arbetslösa är således korrelerade med 
varandra på kommungruppsnivå . Båda måtten ger 
därmed en samstämmig beskrivning av arbetsmarknads
situationen .

Gör vi motsvarande jämförelse på kommunnivå, i 
stället för kommungruppsnivå, är andel sysselsatta res
pektive arbets lösa också starkt korrelerade med varandra 
(R2=0,64) (diagram 4) .  Samvariationen är dock inte 
fullständig och det finns ett antal kommuner som avviker 
från det generella mönstret . Det är i samtliga fall kom
muner som har en jämförelsevis låg andel sysselsatta, men 
kan ha en hög eller låg andel arbetslösa .
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DIAGRAM 2 . Andel ej sysselsatta 20–64 år födda utomlands, efter aktivitet enligt RAKS, per kommungrupp år 2014.

Anm. Hur SKL har delat in Sveriges kommuner i kommungrupper framgår av bilaga 1. Källa: Egna bearbetningar/Specialbearbetad statistik från SCB

2  Se bilaga 1
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De kommuner som har en påtagligt lägre andel arbets-
lösa, än vad man skulle förvänta sig med hänsyn till den 
låga andelen sysselsatta, är huvudsakligen mindre kom
muner som gränsar direkt till Norge (ex . Strömstad, Eda, 
Årjäng, Torsby) . Det är med andra ord troligt att andelen 
sysselsatta underskattas i dessa kommuner som en följd 
av att man inte tagit hänsyn till den gränsproblematik vi 
diskuterade inledningsvis . Lund är också ett exempel på 
en kommun med en lägre arbetslöshet än vad andelen 
sysselsatta ger anledning att anta, men påverkas sannolikt 
i hög grad av att andelen studerande är hög och kanske 
även av närheten till Danmark .

Varför exempelvis Ovanåker, Ockelbo, Bollnäs och 
Vilhelmina har en påtagligt högre arbetslöshet än vad 

det generella sambandet ger anledning att anta är mer 
osäkert . Det mest utmärkande för dessa kommuner är 
att de har en markant högre andel som har försörjnings
stöd som huvudsaklig inkomstkälla . Detta skulle i sin tur 
exempelvis kunna bero på att en förhållandevis högre an
del av samtliga utrikes födda har vistats en förhållande vis 
kort tid i landet och därmed inte hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden . Samtliga dessa kommuner hör till den 
grupp där andelen utrikes födda med en kort vistelsetid 
(< 6 år) är högst .

Sammanfattningsvis finns det alltså anledning att 
använda båda måtten (andel sysselsatta och andel arbets-
lösa) för att beskriva skillnader i sysselsättning mellan 
kommunerna .

DIAGRAM 3 . Andel sysselsatta respektive arbetslösa (öppet + i program) 20–64 år födda i Sverige, respektive  
utomlands, per kommungrupp år 2014.

DIAGRAM 4 . Andel sysselsatta respektive arbetslösa (öppet + i program) 20–64 år födda utomlands, per kommun år 2014.
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2.2 Orsaker till skillnader i  
sysselsättning – slutsatser från  
tidigare undersökningar

Det finns många faktorer som i större eller mindre 
utsträckning kan påverka förutsättningarna för att eta
blera sig på arbetsmarknaden . En del av dessa är intimt 
förknippade med individens egenskaper, medan andra är 
mer förbundna med den omgivande miljön . 

Oberoende av om man är född i Sverige eller utom
lands spelar givetvis faktorer som ålder, kön, utbildnings-
bakgrund, tidigare arbetslivserfarenheter och de lokala 
arbetsmarknadsförutsättningarna en central roll . Andra 
förhållanden som påverkar förutsättningarna är mer 
direkt kopplade till att man är född i ett annat land, som 
exempelvis kunskaper i svenska, skälet till invandring, 
kulturell bakgrund och kunskaper om det svenska samhället, 
diskriminering eller tillgång till nätverk .

Det finns flera rapporter som sammanfattar slutsatserna 
från ett stort utbud av undersökningar med olika inrikt
ning .3 I tabell 1 finns en lista över de faktorer som nämns 
i de undersökningar vi tagit del av .

TABELL 1 . Faktorer av betydelse för utrikes föddas 
etablering på arbetsmarknaden

Ålder

Kön

Utbildningsbakgrund

Tidigare arbetslivserfarenheter

Det lokala arbetsmarknadsläget

Den lokala näringslivsstrukturen

Vistelsetid i Sverige

Kunskaper i svenska

Kunskaper om svenska samhällsinstitutioner

Skäl till invandring

Ålder vid ankomst

Familjesituation

Kulturell bakgrund

Namn

Arbetslivserfarenheter i Sverige

Diskriminering

Livsmiljö och normbildning

Tillgång till lokala nätverk

Arbetsgivares osäkerhet

Finns invandrare sedan tidigare?

Tillgång till lokala/regionala stödstrukturer

Flertalet undersökningar har individen som utgångs
punkt . Vår undersökning tar i stället sikte på geografiska 
skillnader . Det innebär att förklaringsfaktorer, som är 
centrala på individnivå (ex . kön och ålder), bara kan tän

kas bidra till att förklara skillnader i sysselsättning mellan 
olika orter, om även förklaringsfaktorerna varierar mellan 
olika platser .

Ålder och kön
När det gäller ålder och kön är det inga dramatiska skill
nader mellan ut och inrikes födda . Genomsnittsåldern 
för utrikesfödda i arbetsför ålder (2064 år) i hela landet 
är något lägre än för födda i Sverige, eller 40,8 respektive 
41,7 år 2014 . Skillnaderna i arbetskraftens genomsnitts
ålder mellan ut och inrikes födda är störst i glesbygds
kommuner och minst i storstädernas förorter (diagram 
5) . Endast i storstäderna är genomsnittsåldern lägre 
bland födda i Sverige än för födda utomlands . I övriga 
kommungrupper är det tvärtom . På motsvarande sätt är 
skillnaden i andel män bland ut och inrikes födda störst 
i glesbygdskommunerna och lägst i storstäderna .

Vare sig skillnader i genomsnittlig ålder eller andel 
män bidrar ensamt (var för sig) till att förklara skillnader 
i andel sysselsatta eller arbetslösa mellan kommuner, i 
någon i någon högre grad .4

DIAGRAM 5 . Genomsnittsålder, samt andel män, för ut- 
och inrikes födda 20–64 år 2014 per kommungrupp.

Genomsnittslig ålder

Andel män (%)

Källa: Egna bearbetningar/Tillväxtverket (rAps)/SCB
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3  Se exempelvis: DELMI (2015), Integrationspolitik och arbetsmarknad, Kunskapsöversikt 2015:3 
4  Den enkla regression som ger den största determinationskoefficienten (R2) är mellan genomsnittlig ålder och andel arbetslösa, där  R2=0,16
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Utbildningsbakgrund
Utbildningsbakgrund är självklart av väsentlig betyd 
else för möjligheterna att etablera sig på arbetsmarkna
den . Utbildningsnivån skiljer sig också en hel del mellan 
inrikes och utrikes födda män och kvinnor (diagram 6) .

Nästan hälften av dem som är födda utomlands 
saknar minst treårig gymnasieutbildning, i riket totalt . 
Bland männen är andelen 49 procent och bland kvin
norna 44 . Motsvarande andelar för inrikes födda män 
och kvinnor är 37, respektive 28, procent .

Samtidigt har en något högre andel utrikes födda  
män en eftergymnasial utbildning, i jämförelse med 
inrikes födda . Andelarna är 36, respektive 34, procent . 
Andelen med en eftergymnasial utbildning är väsentligt 
högre både bland in och utrikes födda kvinnor, eller  
45 respektive 41 procent . Den mest påtagliga skillnaden 
mellan in och utrikes födda är således att inrikes födda 
har en betydligt högre andel med treårig gymnasieut
bildning, medan utrikes födda har en väsentligt högre 
andel med lägre utbildning .

Skillnaden i utbildningsnivå mellan olika delar av  
landet är betydande . Andelen som saknar treårig gymna
sial utbildning är högst i glesbygdskommunerna, medan 
andelen med en eftergymnasial utbildning är högst i 
storstadskommunerna . De geografiska skillnaderna i 
utbildningsnivå följer i hög grad samma mönster för 
såväl in som utrikes födda . Det gäller såväl på kom
mungrupps som kommunnivå .

Sambandet mellan utbildningsnivå och sysselsättning är 
också starkare än vad vi exempelvis såg tidigare för skill
nader i ålder eller andel män .5 Utbildningsnivån varierar 
dock mellan olika kommuner på samma sätt som även 
andra faktorer, som exempelvis befolkningstillväxt, den 

funktionella arbetsmarknadens storlek m m . Betydelsen 
av skillnaderna i utbildningsnivå för sysselsättningen 
måste därför ses i sitt sammanhang och tillsammans med 
andra förklaringsfaktorer som kan antas vara av betydelse . 
Vi återkommer till detta i avsnitt 3 .

Den lokala arbetsmarknadssituationen och  
näringslivets struktur
Situationen på den lokala arbetsmarknaden är givetvis 
av väsentlig betydelse för om man lyckas etablera sig på 
arbetsmarknaden eller ej . Av tidigare studier framgår 
också att utrikes födda tycks ha lättare att etablera sig 
inom vissa yrkesområden och branscher, som exempel
vis inom vård och omsorg, transport eller restaurang . 
Kommuner och regioner där dessa näringar är särskilt 
framträdande skulle alltså kunna förväntas öka möj
ligheterna för utrikes födda att etablera sig på arbets
marknaden .

Av diagram 1 och 3 framgick det att variationerna i 
andel sysselsatta eller arbetslösa mellan kommungrup
per och kommuner är förhållandevis små bland inrikes 
födda . Skillnaderna är väsentligt större bland utrikes 
födda .

Trots de förhållandevis små variationerna i sysselsätt
ning bland inrikes födda finns det ett tydligt samband 
mellan in och utrikes föddas sysselsättningsnivå . Det 
innebär att små variationer i sysselsättning bland in rikes 
födda får ett väsentligt större utslag bland utrikes födda . 

Källa: Egna bearbetningar/SCB

5  En enkel regression mellan andel sysselsatta och andel med eftergymnasial utbildning för utrikes födda 2064 år, ger på kommunnivå ett R2 värde på 0,24 . 
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Av diagram 7 framgår att det direkta sambandet mellan 
andel sysselsatta in- och utrikes födda respektive andel 
arbetslösa in- och utrikes födda är förhållandevis starkt i 
båda fall (R2=0,43 respektive 0,39) .

Det innebär att skillnader i den generella arbetsmark
nadssituationen inom respektive kommun, som andel 
sysselsatta och arbetslösa födda i Sverige är ett mått på, 
resulterar i långt större skillnader bland utrikes födda . 
Detta vare sig man mäter sysselsättning i termer av andel 
sysselsatta eller andel arbetslösa . Vi återkommer även till 
detta samband i avsnitt 3 .

När det gäller betydelsen av skillnader mellan 
kommunerna i näringslivsstruktur och utrikes föddas 
möjlig heter att etablera sig på arbetsmarknaden, har vi 
inte kunnat visa att det finns något tydligt samband . 
Åtminstone inte utöver de skillnader som förklaras av 
den generella arbetsmarknadssituationen . 

I en avgränsad studie av kommunerna i Västra Göta
land och Halland har vi undersökt om förekomsten 
av branscher, med en förhållandevis hög andel utrikes 
födda, och som i högre grad är mer koncentrerade till 
vissa kommuner än andra (tabell 2), bidrar till att för
klara skillnader i sysselsättning . Vi har dock inte kunnat 
konstatera att så är fallet . 

Vistelsetid
Vistelsetid i Sverige är en faktor som har ett tydligt  
samband med hur stor andel av dem som flyttat till  
Sverige som har etablerat sig på arbetsmarknaden  
(diagram 8) . 

DIAGRAM 8 . Andel sysselsatta i Sörmland 20–64 år 
födda utomlands efter vistelsetid i Sverige år 2014.

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen
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Källa: Egna bearbetningar/Specialbearbetad statistik från SCB

Sysselsatta Arbetslösa

TABELL 2 . Branscher i Västra Götaland och Halland  
med störst andel utrikes födda år 2014.

BRANSCH
ANTAL 

SYSSELSATTA 
TOTALT

ANDEL 
UTRIKES 

FÖDDA

Övers. & tolkningsbyråer   1 090 52 %

Torg- & marknadshandel      230 50 %

Kollektivtrafik & linjebuss 10 040 43 %

Rengöring & städföretag 10 100 43 %

Restauranger 19 950 41 %

Andra företagstjänster   5 150 38 %

Slakterier & köttvaror   2 280 31 %

Väverier      140 28 %

Hotell   6 700 28 %

Frukt & grönsaksindustri      430 27 %

Källa: Västra Götalandsregionen

Skillnader i den lokala arbetsmarknaden betyder mycket för 
utrikes föddas etablering.
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Hur snabbt andelen ökar varierar beroende på vem 
man är och var man befinner sig . Skillnaden mellan 
olika grupper är särskilt stor de första åren man befinner 
sig i Sverige, men med tiden tenderar skillnaderna att bli 
mindre .

Sambandet mellan vistelsetid och sysselsättning inne
bär följaktligen att de kommuner som har en hög andel 
utrikes födda med längre vistelsetid borde ha en högre 
andel sysselsatta än de där motsatsen gäller . 

Av diagram 9 framgår att det finns ett tydligt samband 
mellan variationerna i andel sysselsatta utrikes födda och 
andel med en kort vistelsetid.6 Samtidigt framgår det att 
finns en spridning och tydliga avvikelser från det generella 
sambandet, där exempelvis Älmhult och Åre har förhål
landevis höga andelar sysselsatta samtidigt som andelarna 
med en kort vistelsetid är förhållandevis höga . I Hapa
randa och Grästorp råder det motsatta förhållandet .

Andelen med kort vistelsetid varierar inte så mycket 
mellan olika kommungrupper . För flertalet är andelen 
utrikes födda som vistats i Sverige något under eller något 
över 30 procent (diagram 10) . Glesbygdskommuner och 
glesbefolkad region har dock andelar kring 40 procent .

Vistelsetid är i sig ingen direkt förklaringsfaktor . 
Sanno likt bidrar en längre vistelsetid till att påverka en 

rad förutsättningar (se tabell 1), som exempelvis att öka 
kunskaperna i svenska och svenska samhällsinstitutioner 
eller skapa bättre lokala nätverk och kontaktytor . Kort 
sagt skulle skillnaderna i betydelsen av vistelsetid kunna 
ses som skillnader i hur integrationsprocessen fungerar .

DIAGRAM 10 . Andel utrikesfödda 20–64 år med en 
vistelsetid i Sverige 0–5 år per kommungrupp år 2014.

Källa: Egna bearbetningar/Specialbearbetad statistik från SCB
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DIAGRAM 9 . Andel utrikes födda 20–64 år med en vistelsetid 0–5 år i Sverige, och andel sysselsatta 
födda utomlands per kommun år 2014.

Källa: Egna bearbetningar/Specialbearbetad statistik från SCB

6  I en enkel regression förklarar skillnader i andel utrikes födda med en kort vistelsetid nästan hälften av skillnaderna i andel sysselsatta (R2=0,49) .
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Skälet till invandring
Skälet till invandring lyfts fram i flera undersökningar 
som en viktig faktor som påverkar förutsättningarna för 
att kunna etablera sig på arbetsmarknaden . Av samt
liga utrikes födda som bor i landet är de som sökt asyl, 
och anhöriga till asylsökande, en betydande grupp . En 
tredjedel av samtliga utrikes födda i riket hör till denna 
grupp (år 2014) .

DIAGRAM 11 . Andel utrikesfödda 20–64 år med 
skyddsbehov (som sökt asyl eller är anhöriga) samt 
andel sysselsatta utrikesfödda per kommungrupp  
år 2014.

Källa: Egna bearbetningar/Specialbearbetad statistik från SCB

Andelen skyddsbehövande av det totala antalet 
utrikes födda (20–64 år) varierar dock betydligt mellan 

olika kommuner . Från tre procent i Haparanda till  
57 procent i Nässjö . En jämförelse mellan kommun
grupperna visar att andelen är lägst i turistkommuner 
och storstadsförorter (drygt 20 %) och högst i större städer, 
industrikommuner och tätbefolkade regioner (cirka 40 %) 
(diagram 11) . Den sistnämnda gruppen har också en 
något lägre andel sysselsatta, medan den förstnämnda 
har en något högre .

På kommunnivå antyder den enkla regressionen att 
det finns ett visst samband mellan sysselsättning och 
andel skyddsbehövande (R2=0,24) (diagram 12) . Det 
tyder alltså på att det inte utgör någon huvudförklaring 
till variationerna i andel sysselsatta, men skulle kunna 
vara en bidragande orsak . I avsnitt 3 återkommer vi till 
en diskussion om detta .

Ålder vid ankomst
Ålder vid ankomst är en faktor där vi dessvärre inte har 
haft tillgång till en rikstäckande statistik . Forskningen 
har dock visat att personer som invandrat kan vara 
särskilt utsatta vid vissa åldrar, vilket tyder på att mot
tagandet i det nya landet blir särskilt viktigt för just 
denna grupp .7

Diagram 13 visar andel sysselsatta efter ålder vid an
komst . Personerna i fråga, som var mellan 20 och 40 år 
2014, var mellan 0 och 22 år när de anlände till Sverige 
under perioden 1992–2000 . De som var 0 år 1992 är 
alltså 22 år 2014 . 

Diagrammet visar en tydlig nedgång i andel sysselsatta 
för dem som var mellan 15 och 18 år när de anlände  
till Sverige och i all synnerhet för 16åringarna .8 
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DIAGRAM 12 . Andel skyddsbehövande respektive andel sysselsatta födda utomlands 20–64 år per kommun år 2014.

Källa: Egna beräkningar/Specialbearbetad statistik från SCB

7  Föredrag för Reglab av Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, i september 2016 .
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Uppgifterna i diagrammet avser endast Sörmland, men 
liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland 
ger ett likartat resultat .

Det är uppenbart att de som anländer i gymnasie
åldern i högre grad riskerar att påverkas negativt när det 
gäller att etablera sig på arbetsmarknaden . I vilken mån 
nedgången i sysselsättning klingar av efter hand i denna 
åldersgrupp, är en viktig fråga som vi dessvärre inte har 
kunnat avgöra med de data vi har haft tillgång till .

Av de utrikesfödda som bodde i Sörmland år 2014 
och invandrat till Sverige samma år var 49 procent under 
25 år . Andelen 1518åringar  var åtta procent .

Det stämmer väl med hur det ser ut i övriga landet, 
vilket innebär att omkring hälften av alla som invandrar 
till Sverige är barn och ungdomar . Det finns med andra 
ord skäl att särskilt uppmärksamma denna grupp .

Kulturell bakgrund
Kulturell bakgrund kan vara knepigt att mäta, eftersom 
det inte finns någon statistik, och heller inte får finnas, 
som visar etnisk eller religiös tillhörighet . I många 
länder finns det flera olika folkgrupper, som även talar 
olika språk . Den statistik vi har tillgång till visar i 
vilket land man är född eller är medborgare i .

Andelen sysselsatta är genomgående lägre för samtliga 
utrikes födda, oberoende av födelseregion, jämfört med 
dem som är födda i Sverige (diagram 14) . Förutom dem 
som är födda i Sverige är andelen sysselsatta högst bland 
dem som är födda i Sydamerika och Övriga Europa och 

lägst bland dem som kommer från Afrika eller Mellan
östern . För att värdera betydelsen av kulturell bakgrund 
(läs: födelseland) måste vi dock värdera faktorn vid sidan 
om skillnader i utbildning, vistelsetid, ålder, etc . Detta har 
vi inte haft möjlighet att göra inom projektet . Betydelsen 
av kulturell bakgrund är således en återstående fråga .

DIAGRAM 14 . Andel sysselsatta efter födelseland och 
kön 25–64 år i Skåne år 2014. (%)

Källa: Region Skåne
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DIAGRAM 13 Andel sysselsatta födda utomlands 20–40 år i Sörmland år 2014, vilka invandrade till Sverige år 
1992–2000, efter ålder vid ankomst.

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen

Hälften av alla som invandrar till Sverige är barn och ungdomar. 
Det finns skäl att särskilt uppmärksamma denna grupp.
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Tillgång till lokala nätverk
Denna faktor går givetvis inte heller att fånga i statis
tiken, men en indikation på tillgång till nätverk skulle 
eventuellt kunna vara hushållets struktur och vem/vilka 
man bor tillsammans med .

Av diagram 15 framgår andel sysselsatta män och 
kvinnor födda utomlands, uppdelat efter om den man 
bor tillsammans med är född i Sverige, eller också är 
född utomlands . Av diagrammet framgår även vistelse
tid i Sverige . Oberoende av vistelsetid är andel syssel
satta högre bland män och kvinnor som är samman
boende med en person som är född i Sverige . För dem 
med en kortare vistelsetid är skillnaden större, än bland 
dem med en längre .

Det krävs djupare studier, än vad vi har haft möjlig
het att göra, för att fullt ut förklara skillnaden mellan 
dem som är sammanboende med någon född i Sverige 
respektive utomlands . En rimlig hypotes är dock att en 
avgörande faktor är skillnader i tillgång på lokala nätverk .

Ett ytterligare konstaterande, som talar i samma rikt
ning, är att ensamkommande barn, som återförenas med 
sina föräldrar i Sverige, i mindre grad är sysselsatta än 
för dem som inte förenas med sina föräldrar i Sverige .9 
Förutsättningarna för de ensamkommande barnen 
att etablera kontaktytor med det omgivande samhäl
let, underlättas sannolikt om man exempelvis bor i ett 
familjehem .

DIAGRAM 15 . Andel sysselsatta utrikes födda män och 
kvinnor 20–64 år i Sörmland som är sammanboende, 
efter vistelsetid i Sverige, och relationspersonens 
födelseland år 2013.

Anm. MU/RSv = Utrikes född man/relationsperson född i Sverige
 MU/RU  = Utrikes född man/relationsperson född utomlands
 KU/RSv  = Utrikes född kvinna/relationsperson född i Sverige
 KU/RU   = Utrikes född kvinna/relationsperson född utomlands

Källa: Egna bearbetningar/Sörmlandsdatabasen
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9  Föredrag för Reglab av Eskil Wadensjö, Stockholms universitet, i september 2016 .

Sysselsättningen är högre bland kvinnor och män som är 
sammanboende med en person som är född i Sverige.
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3. Förklaringar till platsens betydelse för  
skillnader i sysselsättning
Utrikes födda är i lika låg grad som födda i Sverige en homogen 
grupp . I vilken utsträckning man får jobb eller inte beror, som 
redan framgått, på ett komplext samspel mellan en rad olika 
faktorer . Det gäller såväl egenskaper hos individen som i det 
omgivande samhället . I analyserna har vi därför testat tänkbara 
orsaker till skillnader i sysselsättning sammantagna i en modell .

Här har vi utgått från en modell som använts av SKL, där 
man analyserat skillnader i sysselsättning bland skyddsbehöv-
ande mellan Sveriges kommuner .10

I SKL:s modell förklaras skillnader i andel sysselsatta 
skyddsbehövande (inklusive anhöriga) mellan Sveriges kom
muner med skillnader i vistelsetid, utbildningsnivå och arbets
marknadsförhållandena på den lokala arbetsmarknaden inom 
respektive kommun . För den sistnämnda förklaringsvariabeln 
används arbetslöshetsnivån bland inrikes födda som mått .

Med den inriktning vi har vill vi hitta förklaringar till skill
nader i sysselsättning för samtliga utrikes födda . Därför har vi i 
stället betraktat andel skyddsbehövande som en förklaringsvaria
bel i den modell vi testat (se fig) . Vi har, med hänsyn till den 
diskussion vi hade inledningsvis, även använt andel arbetslösa, 
som alternativ till andel sysselsatta, för att mäta sysselsättning .

Modellen har ett högt förklaringsvärde (i likhet med den 
variant som SKL använder i sin studie11) . De förklaringsfak
torer vi använder förklarar 83 procent av skillnaderna mellan 
kommunerna i andel sysselsatta (bilaga 2) . Om vi använder 
samma modell för att förklara skillnader i andel arbetslösa 
minskar förklaringsgraden till omkring 70 procent (R2=0,69) . 

Vi har inte fullt ut haft möjlighet att undersöka varför 
modellens förklaringsgrad skiljer sig åt, beroende på om vi 

använder andel sysselsatta eller andel arbetslösa som mått på 
sysselsättning . En del av förklaringen skulle kunna bero på de 
faktorer vi tog upp inledningsvis, som exempelvis skillnader i 
andel studerande eller den gränsregionala problematiken . 

Vi har även testat att lägga till andra förklaringsfaktor i 
modellen, som exempelvis skillnader i genomsnittlig ålder, 
vilka inte har ökat modellens förklaringsvärde .

Diagram 16 visar den andel sysselsatta som respektive 
kommun borde ha enligt den modell vi använder (röd linje 
i diagrammet) . Kommunerna är här sorterade i ordnings
följd efter modellens beräknade andel sysselsatta . I diagram
met jämförs modellens resultat med den faktiska andelen 
syssel satta (blå linje) .

Vistelsetid

Utbildnings- 
nivå

Skyddsbehov

Lokal arbets- 
marknad

Sysselsättning

FIGUR . Förklaringsmodell till skillnader  
i sysselsättning bland utrikesfödda  
på olika platser.

10  Se SKL (2015), Framgångsrik lokal integration 
11  I SKL:s rapport anges att den statistiska modellen förklarar drygt 70 procent av variationerna mellan kommunerna i andel sysselsatta . (SKL:s beräkningar 
grundar sig på uppgifter från år 2013 .) När vi själva testat samma modell, baserat på uppgifter från år 2014, förklaras 78 procent (R2=0,78), se vidare bilaga 2 .
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DIAGRAM 16 Modell-
beräknad (förväntad) 
och faktisk andel sys-
selsatta födda utom-
lands 20–64 år per 
kommun år 2014.

Källa: Egna beräkningar 
baserade på specialbearbetad 
statistik från SCB
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Som synes avviker det faktiska värdet för vissa kom
muner positivt från det förväntade, medan det för andra 
är tvärt om . Orsakerna till avvikelserna beror således 
på något annat, än de förklaringsfaktorer vi använder i 
modellen . Frågan är vad?

I bilaga 3 finns en tabell med samtliga kommuner . 
Där framgår i vilken grad det faktiska värdet avviker 
från det förväntade . Några uppenbara orsaker till varför 
kommunerna avviker positivt eller negativt har vi inte 
kunnat se . I analyserna behandlar vi inte alla de tänkbara 
orsaksvariabler som forskning och tidigare utredningar 
lyfter fram, eftersom dessa inte går att beskriva på ett 
enkelt sätt med den statistik vi använder . Det är således 
en återstående fråga som kräver djupare och till stor del 
mer kvalitativa analyser än vad vi hittills haft möjlighet 
att göra . 

Modellen kan användas för att värdera effekterna av 
förändringar av en eller flera orsaksvariabler (känslighets
analys) . Exempelvis:

Känslighetsanalys

FÖRÄNDRING KONSEKVENS

En ökning av andel utrikes 
födda med eftergymnasial ut-
bildning från 30 till 40 procent

Ökar andelen sysselsatta med 
en procentenhet

En ökning av andelen syssel-
satta födda i Sverige från 80 till 
82 procent

Ökar andelen sysselsatta med 
tre procentenheter

En ökning av andelen utrikes 
födda som vistats i Sverige  
0-5 år från 25 till 35 procent

Minskar andelen sysselsatta 
med fyra procentenheter

En ökning av andelen utrikes 
födda med skyddsbehov från 
25 till 35 procent

Minskar andelen sysselsatta 
med två procentenheter

Den modell vi använder visar att en förhållandevis 
radikal ökning av utbildningsnivån får förhållandevis 
måttliga effekter på sysselsättningen . Motsatsen gäller 
det lokala arbetsmarknadsläget i stort (andelen sysselsatta 
födda i Sverige), där en ökning av andelen sysselsatta 
inrikes födda med två procentenheter bidrar till att öka 
andelen sysselsatta utrikesfödda med tre procentenheter .
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4. Hur kan man tolka resultatet?
Modellen har en, i samhällsvetenskapliga sammanhang, 
mycket hög förklaringsgrad . 82 procent av de geo  
grafi ska skillnaderna i andel sysselsatta förklaras av de 
fyra orsakvariabler vi har med .

◾ Vistelsetid
◾ Utbildningsnivå
◾ Skyddsbehov
◾ Lokal arbetsmarknad

Jämförelsen mellan modellens resultat och det 
faktiska utfallet kan vara en bra utgångspunkt för att 
försöka hitta ytterligare förklaringar till varför modellen 
och verkligheten skiljer sig åt . Många av de tänkbara 
orsakerna är svårfångade i statistiken, som exempelvis 
hur det lokala mottagandet fungerar . Här krävs i högre 
grad kunskaper från ort och ställe .

Resultatet från analysen visar att de grundläggande 
förutsättningarna, som varierar mellan olika lokala 
arbetsmarknader, har stor betydelse för möjligheterna 
att etablera sig på arbetsmarknaden . Det är en fråga för 
den generella sysselsättnings och utvecklingspolitiken, 
snarare än en integrationsfråga .

På lokal/regional nivå är det kanske framför allt 
faktorn utbildning som är möjlig att påverka direkt . 
Åtminstone i det kortare perspektivet . På nationell  
nivå är sannolikt möjligheterna större att även påverka 
övriga faktorer i modellen . Man skulle exempelvis 
kunna förändra den geografiska fördelningen av var 
nyanlända hamnar initialt . 

Ser man endast till den grupp som var asylsökande 
och blev mantalsskrivna åren 2005–2015 finns det ett 
tydligt samband mellan hur stor denna grupp är och den 
generella arbetslösheten totalt sett (diagram 17) . Mot 
bakgrund av de analyser vi gjort framstår samband et som 
kontraproduktivt . Störst andel har de kommuner som 
samtidigt har den högsta totala arbetslösheten . Kommu
ner med en låg arbetslöshet har en låg andel asylsökande 
som fått uppehållstillstånd och blivit mantalsskrivna i 
kommunen . Hade sambandet mellan kommunmottagna 
och arbetslöshet varit det omvända, borde vi alltså för
vänta oss att andelen sysselsatta med skyddsbehov hade 
varit högre .

y	=	5,6973e0,2437x
R²	=	0,4182
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DIAGRAM 17 . Kommunmottagna per 10 000 invånare och andel arbetslösa (öppet + program) 20–64 åringar 
(hela befolkningen)  i genomsnitt per år 2005–2015, procent.

Anm. Med kommunmottagna menas asylsökande som har fått uppehållstillstånd och blivit mantalsskrivna i en kommun. Det finns också en grupp som 
har fått uppehållstillstånd, men inte hittat någon bostad. Dessa är då kvar inom Migrationsverkets system och således inte mantalsskrivna i en kommun. 
Dessa uppgår i dagsläget (januari 2017) till uppskattningsvis omkring 20 000 personer.

Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Vi har inte haft möjlighet att analysera orsakerna 
bakom detta mönster närmare, det skulle bland annat 
kunna bero på situationen på bostadsmarknaden . En 
annan aspekt är också att uppgifterna i diagram 17 visar 
var tidigare asylsökande initialt blir mantalsskrivna . Hur 
flyttmönstren ser ut åren därefter är också en fråga av 
betydelse för att kunna värdera sambandet i diagram
met . Det skulle kunna vara så att vissa kommuner, med 
en hög andel utrikes födda med kort vistelsetid eller en 
hög andel med skyddsbehov, också har en hög utflyttning 
under efterföljande år till områden med lägre generell 
arbetslöshet . Även detta måste analyseras .

SCB har undersökt flyttmönstren bland dem som 
invandrade år 2010 (20–59 år) och som var folkbok
förda i Sverige år 2014 .12 Här konstateras bland annat 
att majoriteten har flyttat till ett annat bostadsområde13 

och att 38 procent bodde kvar i samma område där 
man bosatte sig fyra år dessförinnan (2010) . Endast 14 
procent hade flyttat till en annan lokal arbetsmarknad 
under perioden . Omkring hälften av dessa hade flyttat 
till någon av storstädernas arbetsmarknadsregioner och 
drygt 40 procent till någon av de övriga större städernas 
lokala arbetsmarknader .

Resultaten visar alltså att det är förhållandevis få som 
flyttar längre sträckor de närmaste åren efter invand
ring, men bland dem som flyttar finns en rörelse mot de 
större arbetsmarknadsregionerna .

Vi kan dock inte direkt jämföra dessa resultat med 
den analys vi har gjort, eftersom vi i valt att studera 
skillnader mellan kommuner och inte lokala arbets
marknader .

12  SCB Rapport nr 9 (2009), Integration – utrikes föddas etablering i arbets och samhällslivet, s 104 ff 
13  Bostadsområde har här definierats som valdistrikt, vilka totalt i Sverige uppgår till omkring 5 800 .
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5. Hur kan man utveckla modellen ytterligare?
Det finns många återstående analyser att göra som 
kan bidra till att utveckla modellen ytterligare . Hit 
hör exempelvis att ta hänsyn till förutsättningarna i 
den om givande arbetsmarknadsregionen och inte bara 
arbetsmarknaden inom kommunen . I synnerhet vore det 
betydelse fullt för att förstå skillnaderna mellan kommu
nerna i storstadsregionerna . Det skulle inte minst vara 
intressant i samband att man studerar flyttmönster . 

Det är uppenbart att det finns ett samband mellan den 
kommun man bor i och sannolikheten för att man ska få 
arbete . Frågan är hur riktningen på detta samband ser ut? 
Bor man i högre grad i vissa kommuner för att man inte 
etablerat sig eller gjort en karriär på arbetsmarknaden? 
Om man gör det, flyttar man då till andra kommuner? 
Alternativ kan det ju i lika gärna handla om motsatsen, 
det vill säga: Har man inte etablerat sig på arbetsmark
naden för att det är svårare i vissa kommuner än andra? 
Åtminstone i storstadsregionerna tyder mycket på att 
den jobbkarriär man gör, styr var inom den funktionella 
arbetsmarknaden man bor . I andra delar av landet kan 
det mer handla om bristande tillgänglighet till arbete .

Det är inga dramatiska skillnader mellan in och  
utrikes föddas funktionella arbetsmarknadsregioner . 
Inrikes födda födda rör sig dock i genomsnitt över något 
längre geografiska avstånd mellan bostad och jobb . Det 
innebär följaktligen att antalet lokala arbetsmarknader 
för utrikes födda är något fler (se karta) . 

Antalet lokala arbetsmarknader för utrikes födda 
kvinnor är 92 och för män 68 . Det kan jämföras med 
motsvarande uppgifter för kvinnor och män i hela be
folkningen som är 83 respektive 56 . 

Exempelvis är Stockholms lokala arbetsmarknad lika stor, 
med samma ingående kommuner, för såväl utrikes som 
inrikes födda kvinnor . Inrikes födda män i Stockholms
regionen har dock ett något större pendlingsomland än 
utrikes födda . Antalet ingående kommuner är här 40 
respektive 37 . I bilaga 4 finns en komplett lokal arbets
marknadsindelning för utrikes födda kvinnor och män .

Ett steg för att utveckla modellen ytterligare vore att 
försöka koppla vistelsetid till mer direkta förklarings
faktorer . I vilka avseenden skiljer sig etableringsprocessen 
åt mellan olika kommuner och regioner? Tar det längre 
tid i vissa delar av landet att exempelvis lära sig svenska 
och få kontakt med det omgivande samhället än i andra? 
Här finns det viss tillgång på statistik, som exempelvis 
över undervisning i svenska för invandrare, som vi inte 
hunnit analysera . I detta sammanhang vore det också 
intressant att studera skillnader i hur lång tid etable
ringsprocessen tar mellan olika grupper och om detta 
också skulle kunna bidra till att förklara skillnaderna i 
geografin .

Andra uppslag som diskuterats, är att testa att  
använda mått som exempelvis skulle kunna visa skillna
der i socialt kapital eller entreprenörskap. 

Källa: Egna bearbetningar/Special-
bearbetad statistik från SCB

Kvinnor Män
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Bilaga 1

SKL:s kommungruppsindelning

KOMMUNGRUPP KOMMUNER KOMMUNGRUPP KOMMUNER

Storstäder Stockholm Större städer Södertälje

Storstäder Malmö Större städer Uppsala

Storstäder Göteborg Större städer Nyköping

Storstadsförorter Upplands Väsby Större städer Eskilstuna

Storstadsförorter Vallentuna Större städer Linköping

Storstadsförorter Österåker Större städer Norrköping

Storstadsförorter Värmdö Större städer Jönköping

Storstadsförorter Järfälla Större städer Växjö

Storstadsförorter Ekerö Större städer Kalmar

Storstadsförorter Huddinge Större städer Karlskrona

Storstadsförorter Botkyrka Större städer Lund

Storstadsförorter Salem Större städer Helsingborg

Storstadsförorter Haninge Större städer Kristianstad

Storstadsförorter Tyresö Större städer Hässleholm

Storstadsförorter Upplands-Bro Större städer Halmstad

Storstadsförorter Täby Större städer Varberg

Storstadsförorter Danderyd Större städer Uddevalla

Storstadsförorter Sollentuna Större städer Trollhättan

Storstadsförorter Nacka Större städer Borås

Storstadsförorter Sundbyberg Större städer Skövde

Storstadsförorter Solna Större städer Karlstad

Storstadsförorter Lidingö Större städer Örebro

Storstadsförorter Vaxholm Större städer Västerås

Storstadsförorter Nynäshamn Större städer Falun

Storstadsförorter Håbo Större städer Gävle

Storstadsförorter Staffanstorp Större städer Sundsvall

Storstadsförorter Burlöv Större städer Örnsköldsvik

Storstadsförorter Vellinge Större städer Östersund

Storstadsförorter Lomma Större städer Umeå

Storstadsförorter Svedala Större städer Skellefteå

Storstadsförorter Skurup Större städer Luleå

Storstadsförorter Kungsbacka Större städer Södertälje

Storstadsförorter Härryda Större städer Uppsala

Storstadsförorter Partille Större städer Nyköping

Storstadsförorter Öckerö Större städer Eskilstuna

Storstadsförorter Ale Större städer Linköping

Storstadsförorter Lerum Större städer Norrköping

Storstadsförorter Bollebygd Större städer Jönköping

Storstadsförorter Lilla Edet Större städer Växjö

Storstadsförorter Mölndal Större städer Kalmar

Storstadsförorter Kungälv Större städer Karlskrona

Större städer Lund Pendlingskommuner Sigtuna

Större städer Helsingborg Pendlingskommuner Heby

Större städer Kristianstad Pendlingskommuner Vingåker

Större städer Hässleholm Pendlingskommuner Strängnäs

Större städer Halmstad Pendlingskommuner Ödeshög

Större städer Varberg Pendlingskommuner Ydre

Större städer Uddevalla Pendlingskommuner Boxholm

Större städer Trollhättan Pendlingskommuner Åtvidaberg

Större städer Borås Pendlingskommuner Vadstena

Större städer Skövde Pendlingskommuner Aneby

Större städer Karlstad Pendlingskommuner Mullsjö

Större städer Örebro Pendlingskommuner Lessebo

Större städer Västerås Pendlingskommuner Alvesta

Större städer Falun Pendlingskommuner Högsby

Större städer Gävle Pendlingskommuner Svalöv
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KOMMUNGRUPP KOMMUNER KOMMUNGRUPP KOMMUNER

Större städer Sundsvall Pendlingskommuner Östra Göinge

Större städer Örnsköldsvik Pendlingskommuner Tomelilla

Större städer Östersund Pendlingskommuner Bromölla

Större städer Umeå Pendlingskommuner Osby

Större städer Skellefteå Pendlingskommuner Klippan

Större städer Luleå Pendlingskommuner Höganäs

Förort större städer Nykvarn Pendlingskommuner Trelleborg

Förort större städer Älvkarleby Pendlingskommuner Ängelholm

Förort större städer Knivsta Pendlingskommuner Stenungssund

Förort större städer Gnesta Pendlingskommuner Tjörn

Förort större städer Trosa Pendlingskommuner Orust

Förort större städer Söderköping Pendlingskommuner Munkedal

Förort större städer Habo Pendlingskommuner Färgelanda

Förort större städer Mörbylånga Pendlingskommuner Vårgårda

Förort större städer Bjuv Pendlingskommuner Essunga

Förort större städer Kävlinge Pendlingskommuner Tibro

Förort större städer Sjöbo Pendlingskommuner Vänersborg

Förort större städer Hörby Pendlingskommuner Alingsås

Förort större städer Höör Pendlingskommuner Hjo

Förort större städer Åstorp Pendlingskommuner Storfors

Förort större städer Eslöv Pendlingskommuner Hallsberg

Förort större städer Grästorp Pendlingskommuner Degerfors

Förort större städer Kil Pendlingskommuner Nora

Förort större städer Hammarö Pendlingskommuner Skinnskatteberg

Förort större städer Forshaga Pendlingskommuner Surahammar

Förort större städer Lekeberg Pendlingskommuner Kungsör

Förort större städer Kumla Pendlingskommuner Hallstahammar

Förort större städer Timrå Pendlingskommuner Norberg

Pendlingskommuner Gagnef Industrikommuner Hultsfred

Pendlingskommuner Orsa Industrikommuner Mönsterås

Pendlingskommuner Smedjebacken Industrikommuner Emmaboda

Pendlingskommuner Säter Industrikommuner Nybro

Pendlingskommuner Ockelbo Industrikommuner Oskarshamn

Pendlingskommuner Krokom Industrikommuner Vimmerby

Pendlingskommuner Bjurholm Industrikommuner Olofström

Pendlingskommuner Vännäs Industrikommuner Örkelljunga

Turistkommuner Norrtälje Industrikommuner Perstorp

Turistkommuner Östhammar Industrikommuner Hylte

Turistkommuner Valdemarsvik Industrikommuner Gullspång

Turistkommuner Borgholm Industrikommuner Tranemo

Turistkommuner Gotland Industrikommuner Bengtsfors

Turistkommuner Båstad Industrikommuner Herrljunga

Turistkommuner Sotenäs Industrikommuner Vara

Turistkommuner Tanum Industrikommuner Götene

Turistkommuner Lysekil Industrikommuner Töreboda

Turistkommuner Strömstad Industrikommuner Tidaholm

Turistkommuner Malung-Sälen Industrikommuner Munkfors

Turistkommuner Rättvik Industrikommuner Grums

Turistkommuner Älvdalen Industrikommuner Filipstad

Turistkommuner Åre Industrikommuner Hagfors

Turistkommuner Berg Industrikommuner Arvika

Turistkommuner Härjedalen Industrikommuner Laxå

Turistkommuner Storuman Industrikommuner Ljusnarsberg

Turistkommuner Dorotea Industrikommuner Askersund

Turistkommuner Arjeplog Industrikommuner Karlskoga

Turistkommuner Jokkmokk Industrikommuner Lindesberg
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KOMMUNGRUPP KOMMUNER KOMMUNGRUPP KOMMUNER

Industrikommuner Tierp Industrikommuner Fagersta

Industrikommuner Oxelösund Industrikommuner Köping

Industrikommuner Finspång Industrikommuner Arboga

Industrikommuner Gnosjö Industrikommuner Avesta

Industrikommuner Gislaved Industrikommuner Ludvika

Industrikommuner Vaggeryd Industrikommuner Hofors

Industrikommuner Värnamo Industrikommuner Ovanåker

Industrikommuner Sävsjö Industrikommuner Sandviken

Industrikommuner Vetlanda Industrikommuner Norsjö

Industrikommuner Tranås Industrikommuner Malå

Industrikommuner Uppvidinge Industrikommuner Gällivare

Industrikommuner Tingsryd Glesbygdskommuner Dals-Ed

Industrikommuner Markaryd Glesbygdskommuner Torsby

Industrikommuner Ljungby Glesbygdskommuner Årjäng

Industrikommuner Torsås Glesbygdskommuner Vansbro

Glesbygdskommuner Nordanstig Tätbefolkad region Falköping

Glesbygdskommuner Ljusdal Tätbefolkad region Kristinehamn

Glesbygdskommuner Ånge Tätbefolkad region Säffle

Glesbygdskommuner Sollefteå Tätbefolkad region Hällefors

Glesbygdskommuner Ragunda Tätbefolkad region Sala

Glesbygdskommuner Bräcke Tätbefolkad region Leksand

Glesbygdskommuner Strömsund Tätbefolkad region Borlänge

Glesbygdskommuner Nordmaling Tätbefolkad region Hedemora

Glesbygdskommuner Vindeln Glesbefolkad region Eda

Glesbygdskommuner Robertsfors Glesbefolkad region Sunne

Glesbygdskommuner Sorsele Glesbefolkad region Mora

Glesbygdskommuner Vilhelmina Glesbefolkad region Söderhamn

Glesbygdskommuner Åsele Glesbefolkad region Bollnäs

Glesbygdskommuner Överkalix Glesbefolkad region Hudiksvall

Glesbygdskommuner Övertorneå Glesbefolkad region Härnösand

Glesbygdskommuner Pajala Glesbefolkad region Kramfors

Tätbefolkad region Enköping Glesbefolkad region Lycksele

Tätbefolkad region Flen Glesbefolkad region Arvidsjaur

Tätbefolkad region Katrineholm Glesbefolkad region Kalix

Tätbefolkad region Kinda Glesbefolkad region Älvsbyn

Tätbefolkad region Motala Glesbefolkad region Piteå

Tätbefolkad region Mjölby Glesbefolkad region Boden

Tätbefolkad region Nässjö Glesbefolkad region Haparanda

Tätbefolkad region Eksjö Glesbefolkad region Kiruna

Tätbefolkad region Älmhult

Tätbefolkad region Västervik

Tätbefolkad region Ronneby

Tätbefolkad region Karlshamn

Tätbefolkad region Sölvesborg

Tätbefolkad region Landskrona

Tätbefolkad region Ystad

Tätbefolkad region Simrishamn

Tätbefolkad region Laholm

Tätbefolkad region Falkenberg

Tätbefolkad region Karlsborg

Tätbefolkad region Mellerud

Tätbefolkad region Mark

Tätbefolkad region Svenljunga

Tätbefolkad region Ulricehamn

Tätbefolkad region Åmål

Tätbefolkad region Mariestad

Tätbefolkad region Lidköping

Tätbefolkad region Skara

Bilaga 1, forts
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Principer och definitioner för SKL:s kommungruppsindelning

1.    Storstäder  Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare . 
(3 kommuner)

 
2.    Förortskommuner till storstäder  Kommuner där mer än 50 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun . Det vanligaste 
utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna . (38 kommuner)

 
3.    Större städer  Kommuner med 50 000200 000 invånare samt en tätortsgrad 

överstigande 70 procent . (31kommuner)
 
4.    Förortskommuner till större städer  Kommuner där mer än 50 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun . Det vanligaste 
utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3 . (22 kom
muner)

 
5.    Pendlingskommuner  Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolk

ningen pendlar till en annan kommun . (51 kommuner)
 
6.    Turism- och besöksnäringskommuner  Kommuner där antalet gästnät

ter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där 
antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare . (20 kommuner)

 
7.    Varuproducerande kommuner  Kommun där 34 procent eller mer av 

nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och 
utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007) (54 kommuner)

 
8.    Glesbygdskommuner  Kommun med en tätortsgrad understigande 70 pro

cent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer . (20 kommuner)
 
9.    Kommuner i tätbefolkad region  Kommun med mer än 300 000 personer 

inom en radie på 112,5 kilometer . (35 kommuner)
 
10.  Kommuner i glesbefolkad region  Kommun med mindre än 300 000 

personer inom en radie på 112,5 km . (16 kommuner)

Anm. År 2017 har SKL reviderat kommungruppsindelningen. Ovanstående indelning är den indelning som 
gjordes år 2011.
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Bilaga 2

ANDEL 
SYSSELSATTA

ANDEL 
ARBETSLÖSA

ANDEL 
SYSSELSATTA

Sysselsatta födda i Sverige   0,477   (0,000)   0,476   (0,000)

Arbetslösa födda i Sverige   0,395   (0,000)

Vistelsetid - 0,519   (0,000)   0,523   (0,000) - 0,477  (0,000)

Utbildningsnivå   0,225   (0,000) - 0,186  (0,000)   0,145  (0,000)

Skyddsbehövande - 0,237  (0,000)

Konstant   0,527   (0,000) - 0,012   (-0,545) - 0,452  (0,000)

R2 0,78 0,69 0,83

p 0,000 0,000 0,000

Variabel Mått
Sysselsättning  Andel sysselsatta av utrikes födda befolkningen 2064 år
 Andel arbetslösa av utrikes födda befolkningen 2064 år
Vistelsetid Andel utrikesfödda 2064 år med en vistelsetid kortare än sex år i Sverige . 
Utbildningsnivå Andel utrikesfödda 2064 år med en eftergymnasialexamen
Skyddsbehov Andel utrikesfödda som kommit till Sverige som asylsökande samt deras anhöriga
Lokal arbetsmarknad Andel sysselsatta 2064 år födda i Sverige

Samtliga uppgifter avser år 2014 .

Modellresultat
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KOMMUN MODELL FAKTISK DIFFERENS

Upplands Väsby 64% 69% 5%

Vallentuna 74% 74% 0%

Österåker 68% 71% 3%

Värmdö 70% 71% 1%

Järfälla 63% 67% 4%

Ekerö 70% 73% 3%

Huddinge 64% 65% 1%

Botkyrka 58% 64% 6%

Salem 68% 72% 4%

Haninge 62% 66% 5%

Tyresö 69% 71% 2%

Upplands-Bro 63% 68% 5%

Nykvarn 77% 76% 0%

Täby 72% 73% 1%

Danderyd 64% 62% -2%

Sollentuna 68% 68% 1%

Stockholm 63% 64% 1%

Södertälje 54% 59% 5%

Nacka 69% 70% 1%

Sundbyberg 62% 65% 3%

Solna 64% 67% 2%

Lidingö 64% 67% 3%

Vaxholm 70% 70% 0%

Norrtälje 61% 64% 3%

Sigtuna 60% 66% 6%

Nynäshamn 59% 63% 5%

Håbo 71% 73% 2%

Älvkarleby 52% 50% -2%

Knivsta 74% 74% -1%

Heby 59% 57% -2%

Tierp 53% 55% 2%

Uppsala 55% 60% 4%

Enköping 63% 65% 2%

Östhammar 67% 65% -2%

Vingåker 42% 35% -7%

Gnesta 64% 65% 1%

Nyköping 58% 58% 0%

Oxelösund 53% 57% 4%

Flen 42% 45% 3%

Katrineholm 50% 48% -2%

Eskilstuna 53% 51% -2%

Strängnäs 63% 65% 2%

Trosa 67% 73% 6%

Ödeshög 52% 47% -5%

Ydre 57% 48% -8%

Kinda 51% 51% 0%

Boxholm 53% 50% -4%

Åtvidaberg 55% 49% -6%

Finspång 52% 52% 0%

Valdemarsvik 46% 46% 0%

Linköping 52% 53% 1%

Norrköping 52% 54% 1%

Söderköping 63% 68% 4%

Motala 48% 48% -1%

Vadstena 59% 56% -3%

Mjölby 58% 56% -2%

Aneby 58% 53% -6%

Gnosjö 65% 66% 1%

KOMMUN MODELL FAKTISK DIFFERENS

Mullsjö 67% 67% 0%

Habo 73% 67% -5%

Gislaved 64% 64% 0%

Vaggeryd 67% 67% 0%

Jönköping 62% 60% -2%

Nässjö 52% 50% -2%

Värnamo 67% 69% 2%

Sävsjö 53% 45% -8%

Vetlanda 59% 58% -2%

Eksjö 57% 57% 0%

Tranås 51% 52% 1%

Uppvidinge 56% 52% -4%

Lessebo 47% 43% -4%

Tingsryd 55% 53% -2%

Alvesta 54% 51% -3%

Älmhult 61% 65% 4%

Markaryd 56% 55% -1%

Växjö 58% 55% -3%

Ljungby 63% 63% 0%

Högsby 44% 43% -1%

Torsås 51% 52% 1%

Mörbylånga 65% 66% 1%

Hultsfred 46% 44% -2%

Mönsterås 49% 51% 2%

Emmaboda 56% 54% -2%

Kalmar 55% 59% 4%

Nybro 51% 51% 0%

Oskarshamn 59% 63% 4%

Västervik 55% 54% -1%

Vimmerby 56% 52% -4%

Borgholm 50% 51% 2%

Gotland 59% 61% 2%

Olofström 56% 57% 0%

Karlskrona 54% 47% -7%

Ronneby 49% 44% -5%

Karlshamn 52% 51% -1%

Sölvesborg 56% 57% 1%

Svalöv 55% 56% 1%

Staffanstorp 70% 64% -7%

Burlöv 54% 59% 5%

Vellinge 69% 57% -13%

Östra Göinge 44% 41% -3%

Örkelljunga 56% 51% -5%

Bjuv 55% 53% -2%

Kävlinge 69% 65% -4%

Lomma 73% 63% -10%

Svedala 70% 61% -9%

Skurup 62% 56% -5%

Sjöbo 62% 53% -9%

Hörby 58% 58% 0%

Höör 65% 60% -5%

Tomelilla 56% 55% -1%

Bromölla 53% 54% 1%

Osby 54% 50% -3%

Perstorp 45% 45% 0%

Klippan 53% 53% 0%

Åstorp 53% 54% 1%

Båstad 56% 59% 3%

Bilaga 3
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Bilaga 3, forts

KOMMUN MODELL FAKTISK DIFFERENS

Ulricehamn 61% 59% -3%

Åmål 44% 44% -1%

Mariestad 56% 55% -1%

Lidköping 58% 59% 0%

Skara 48% 51% 3%

Skövde 59% 60% 1%

Hjo 60% 56% -3%

Tidaholm 54% 56% 2%

Falköping 51% 48% -4%

Kil 56% 52% -4%

Eda 47% 37% -9%

Torsby 49% 49% 1%

Storfors 44% 40% -4%

Hammarö 69% 65% -4%

Munkfors 45% 43% -3%

Forshaga 49% 49% 0%

Grums 47% 44% -3%

Årjäng 47% 39% -8%

Sunne 53% 48% -5%

Karlstad 55% 57% 3%

Kristinehamn 41% 43% 2%

Filipstad 37% 37% 0%

Hagfors 50% 44% -6%

Arvika 53% 53% 0%

Säffle 41% 34% -7%

Lekeberg 65% 65% 0%

Laxå 47% 47% 0%

Hallsberg 51% 56% 5%

Degerfors 49% 49% 0%

Hällefors 47% 49% 1%

Ljusnarsberg 36% 38% 2%

Örebro 57% 56% -1%

Kumla 59% 60% 1%

Askersund 57% 50% -7%

Karlskoga 53% 52% -1%

Nora 57% 56% -2%

Lindesberg 50% 49% 0%

Skinnskatteberg 52% 57% 5%

Surahammar 59% 60% 2%

Kungsör 52% 50% -2%

Hallstahammar 53% 54% 0%

Västerås 60% 59% -1%

Sala 53% 57% 4%

Fagersta 48% 48% 0%

Köping 54% 55% 1%

Arboga 50% 50% 0%

Vansbro 54% 61% 7%

Malung-Sälen 54% 57% 3%

Gagnef 66% 66% 0%

Leksand 57% 62% 4%

Rättvik 60% 66% 6%

Norberg 41% 40% -1%

Orsa 44% 51% 7%

Älvdalen 53% 59% 6%

Smedjebacken 56% 59% 3%

Mora 60% 68% 7%

Falun 59% 58% -1%

Borlänge 49% 47% -2%

KOMMUN MODELL FAKTISK DIFFERENS

Malmö 49% 47% -3%

Lund 46% 52% 6%

Landskrona 48% 49% 1%

Helsingborg 55% 53% -2%

Höganäs 63% 65% 2%

Eslöv 60% 60% 0%

Ystad 64% 63% -1%

Trelleborg 59% 58% -1%

Kristianstad 52% 50% -1%

Simrishamn 51% 51% 0%

Ängelholm 61% 63% 2%

Hässleholm 55% 54% -1%

Hylte 55% 55% 0%

Halmstad 58% 59% 1%

Laholm 58% 57% -1%

Falkenberg 61% 62% 0%

Varberg 66% 68% 2%

Kungsbacka 73% 73% 0%

Härryda 72% 70% -2%

Partille 68% 70% 2%

Öckerö 72% 67% -5%

Stenungsund 68% 71% 3%

Tjörn 64% 63% 0%

Orust 63% 64% 1%

Sotenäs 60% 67% 8%

Munkedal 55% 51% -4%

Tanum 59% 57% -2%

Dals-Ed 50% 50% 0%

Färgelanda 52% 50% -2%

Ale 67% 70% 3%

Lerum 74% 75% 1%

Vårgårda 59% 63% 4%

Bollebygd 70% 70% 0%

Grästorp 62% 49% -13%

Essunga 53% 55% 2%

Karlsborg 57% 50% -7%

Gullspång 41% 43% 3%

Tranemo 64% 63% -1%

Bengtsfors 48% 43% -6%

Mellerud 48% 43% -6%

Lilla Edet 60% 60% 0%

Mark 63% 65% 3%

Svenljunga 59% 58% -1%

Herrljunga 60% 60% -1%

Vara 56% 53% -3%

Götene 59% 60% 0%

Tibro 48% 50% 3%

Töreboda 43% 39% -3%

Göteborg 55% 57% 2%

Mölndal 68% 69% 1%

Kungälv 70% 68% -2%

Lysekil 56% 60% 4%

Uddevalla 54% 55% 1%

Strömstad 50% 51% 1%

Vänersborg 49% 51% 2%

Trollhättan 51% 50% -1%

Alingsås 62% 63% 1%
Borås 59% 60% 1%
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KOMMUN MODELL FAKTISK DIFFERENS

Säter 56% 52% -3%

Hedemora 51% 50% 0%

Avesta 46% 45% -1%

Ludvika 49% 53% 4%

Ockelbo 41% 45% 4%

Hofors 56% 52% -3%

Ovanåker 43% 40% -3%

Nordanstig 49% 54% 5%

Ljusdal 47% 46% -1%

Gävle 52% 50% -2%

Sandviken 47% 45% -2%

Söderhamn 41% 42% 1%

Bollnäs 41% 40% -2%

Hudiksvall 52% 53% 1%

Ånge 49% 48% -1%

Timrå 51% 51% -1%

Härnösand 44% 45% 1%

Sundsvall 56% 55% -1%

Kramfors 46% 47% 2%

Sollefteå 44% 45% 2%

Örnsköldsvik 59% 54% -4%

Ragunda 44% 52% 8%

Bräcke 44% 47% 3%

Krokom 56% 56% 0%

Strömsund 47% 45% -3%

Åre 52% 57% 5%

Berg 49% 51% 2%

Härjedalen 50% 52% 1%

Östersund 55% 56% 1%

Nordmaling 53% 48% -5%

Bjurholm 51% 56% 5%

Vindeln 59% 59% 0%

Robertsfors 58% 57% -1%

Norsjö 45% 41% -3%

Malå 55% 56% 1%

Storuman 53% 56% 3%

Sorsele 55% 55% 0%

Dorotea 51% 51% 0%

Vännäs 61% 61% 0%

Vilhelmina 40% 43% 3%

Åsele 50% 51% 0%

Umeå 55% 57% 2%

Lycksele 52% 54% 1%

Skellefteå 53% 54% 0%

Arvidsjaur 54% 52% -3%

Arjeplog 62% 62% 1%

Jokkmokk 57% 58% 1%

Överkalix 53% 58% 5%

Kalix 62% 59% -4%

Övertorneå 58% 58% 0%

Pajala 64% 71% 7%

Gällivare 61% 72% 11%

Älvsbyn 45% 49% 4%

Luleå 58% 64% 5%

Piteå 60% 63% 3%

Boden 50% 53% 3%

Haparanda 58% 53% -5%

Kiruna 65% 70% 5%
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