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Förord
När vi ansökte om medel från Handelsrådet för att genomföra detta projektet var arbets
lösheten bland utrikes födda (16–64 år) 13,5 procent, medan motsvarande arbetslöshetstal 
för inrikes födda var 5,8 procent. Trots att projektet har sammanfallit med en lång hög
konjunktur har arbetslösheten bland de utrikes födda ökat till 15,4 procent, medan den 
minskat till 4,2 procent för de inrikes födda (AKU, maj 2018). 

Projektet har också sammanfallit med den största flyktingkrisen 
i Europa sedan andra världs kriget. I vår projektansökan skrev 
vi att Migrationsverket bedömde att Sverige behövde ha en 
beredskap för att ta emot upp till 105 000 asylsökande under 
2015. I själva verket kom nästan 163 000 asylsökande till 
Sverige detta år. Beslutsfattarna står nu inför utmaningen att 
etablera de nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, trots 
att arbetslösheten är kvar på en hög nivå bland de utrikes födda 
som kommit till Sverige tidigare. Detta är problematiskt eftersom 
svårigheter med att få en stadigvarande etablering på arbetsmark
naden kan leda till bestående hög arbetslöshet, med allvarliga samhälls
ekonomiska och sociala konsekvenser.

Trots frågans betydelse har mycket få studier analyserat vad som kännetecknar de företag 
som anställer utrikes födda som har hamnat i ett utanförskap. Detta är förvånande 
eftersom det i slutändan är arbetsgivarna som tar beslutet om vem som ska rekryteras. 
I detta projekt har vi försökt att bidra till litteraturen om utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden genom att explicit analysera vad som kännetecknar de branscher och 
företag som faktiskt anställer arbetslösa förstagenerationens invandrare i Sverige. 

Projektet har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar. Vi väljer i denna slutrapport att 
fokusera analysen på resultaten i artiklarna ”Which firms provide jobs for  unemployed 
nonWestern immigrants?” (HUI Working Paper 133) och ”Unemployment risk among 
newly hired immigrants” (HUI Working Paper 126). De som har medverkat att ta 
fram forskningen som presenteras i denna rapport är professor Dan Johansson (Örebro 
Universitet och Handelns forskningsinstitut), professor Karl Wennberg (Linköpings 
Universitet), Fil lic Elina Fergin Wennberg (Örebro Universitet och Handelns forsknings
institut), Fil lic Hans Seerar Westerberg (Örebro Universitet och Handelns forsknings
institut), samt undertecknad.

Resultaten från projektet har fått stor uppmärksamhet och presenterades bland annat 
under politikerveckan i Almedalen hos Kompetensföretagen och på ett seminarium 
arrangerat av Ica om entreprenörskap och ökad integration. Även media har uppmärk
sammat vår forskning, bland annat har Dagens Nyheter skrivit en längre artikel om 
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resultaten från projektet (22 maj, 2018). Forskningen har också presenterats på ett antal 
internationella konferenser, till exempel på Conference on Immigration and Labour 
Market Integration i Göteborg och på the 87th Annual Conference of the Southern 
Economic Association i Tampa (FL, USA). 

Många har gett oss värdefulla synpunkter under projektet. Vi vill framförallt tacka 
medlemmarna i projektets referensgrupp, nämligen Stefan Carlén, Johan Davidsson, 
Johan Eklund och Susanne Ackum. Stort tack också till Daniela Andrén, Anders 
Bornhäll, Mats Hammarstedt, Lars Hultkrantz, Paul Nystedt, Johanna Rickne, 
Per Skedinger och Özge Öner. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till 
Handelsrådet som gjorde denna forskning möjlig.

 
Stockholm, september 2018

SvenOlov Daunfeldt,  
projektledare, Handelns forskningsinstitut
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Sammanfattning
Detaljhandeln ses ofta som en viktig instegsbransch för de grupper av individer som har 
problem med att etablera sig på arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda. Vi vet dock 
väldigt lite om vilka företag och branscher som faktiskt anställer arbetslösa invandrare, 
trots en bestående hög arbetslöshet bland de utrikes födda. 

Syftet med projektet ”Handelns betydelse för integrationen av utrikes 
födda” har varit att studera om detaljhandeln utgör en väg in på 
arbetsmarknaden för de utrikes födda som har svårigheter 
med att få en stadigvarande etablering på arbetsmarknaden. 
Resultaten som presenteras i rapporten visar att:

1. Detaljhandeln har inte varit en viktig instegsbransch för 
invandrare från Afrika och Asien som är arbetssökande 
under perioden 2011–2015. Av alla arbetslösa som anställdes i 
detaljhandeln var endast åtta procent arbetslösa utrikes födda 
från Afrika och Asien. Detta kan jämföras med att 27 procent av 
alla arbetslösa som anställdes i hotell och restaurangbranschen var 
förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien. 

2. Detaljhandlare som har chefer som är födda i Afrika eller Asien anställer mer än sex 
gånger fler arbetslösa utrikes födda från dessa regioner jämfört med företag som inte 
har chefer som är födda i Afrika eller Asien. Detaljhandelsföretag som är lokaliserade 
i större städer anställer också signifikant fler arbetslösa invandrare från Afrika och 
Asien jämfört med detaljhandlare som är lokaliserade utanför dessa städer. 

3. De utrikes födda som anställs från arbetslöshet har större problem att behålla sin 
anställning jämfört med motsvarande grupp av inrikes födda, även efter att vi 
kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå, arbetslöshetshistorik, ålder, kön, etcetera. 
Till exempel har en individ som är arbetslös och född i Afrika i genomsnitt 20 fler 
arbetslöshetsdagar året efter att de anställts av ett detaljhandelsföretag jämfört med 
en inrikes född som befinner sig i samma position. Svårigheterna för de utrikes födda 
att behålla en anställning jämfört med inrikes födda är också större inom detaljhandeln 
jämfört med andra branscher. 

Syftet med projektet ”Handelns betydelse för integrationen av  
utrikes födda” har varit att studera om detaljhandeln utgör en väg in  
på arbetsmarknaden för de utrikes födda som har svårigheter med  

att få en stadigvarande etablering på arbetsmarknaden. 
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En möjlig förklaring till varför detaljhandlare inte anställer fler utrikes födda från Afrika 
och Asien är bristen på sociala nätverk, det vill säga att invandare generellt sett har färre 
kontakter inom detaljhandeln jämfört med exempelvis hotell och restaurangbranschen. 
En annan möjlighet är att språkbarriärerna är större inom detaljhandeln än hotell och 
restaurangbranschen, vilket försvårar för utrikes födda att få ett arbete i ett detalj handels
företag. Skillnaden kan också förklaras av att de faktiska ingångslönerna (inklusive 
ersättningarna för obekväm arbetstid) är högre i detaljhandeln och att unga inrikes födda 
(ofta studerande) konkurrerar ut de arbetslösa utrikes födda om de vakanser som finns 
tillgängliga i branschen.

Resultaten från projektet indikerar att studier om invandrares etablering på arbets
marknaden även bör ta hänsyn till egenskaperna hos de företag som anställer utrikes 
födda. I slutändan är det företagarna som tar anställningsbeslutet och mer kunskap 
behövs om vilka reformer som krävs för att detaljhandlare ska realisera sin integrations
potential och anställa fler arbetslösa utrikes födda.

Detaljhandeln ses ofta som en viktig instegsbransch för de  
grupper av individer som har problem med att etablera sig på 

arbetsmarknaden, till exempel utrikes födda. 
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Den stora utmaningen
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under senare tid varit mycket gynnsam med 
hög BNPtillväxt, ökad sysselsättning, minskad statsskuld och en allt lägre arbetslöshet. 
Den senaste statistiken från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU, 
maj 2018) visar exempelvis att sysselsättningsgraden är 82,4 procent för individer som 
befinner sig i åldersintervallet 20–64 år. Vidare uppgick arbetslösheten under maj månad 
2018 till endast 6,5 procent av arbetskraften, vilket innebär att arbetslösheten är nere på 
de nivåer som gällde före finanskrisen.

Men trots flera år av BNPtillväxt, ökad sysselsättning och en minskad statsskuld 
har vissa grupper av arbetstagare betydligt större problem än andra att få ett arbete. 
Arbetslösheten bland inrikes födda i åldern 16–64 år var exempelvis endast 3,36 procent 
i juli 2018, medan arbetslösheten bland utrikes födda var 14,91 procent. Skillnaden i 
arbetslöshets tal mellan inrikes och utrikes födda har också ökat kraftigt under senare 
år, vilket illustreras av den streckade trendlinjen i figur 1. Arbetslösheten var 2,1 gånger 
högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda i juli 2005 och hade ökat till 
4,4 gånger högre i juli 2018.
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Figur 1. Skillnaden i arbetslöshetstal mellan utrikes födda och inrikes födda 16–64 år,  
april 2005–juli 2018. Källa: SCB, AKU.

Utvecklingen är bekymmersam eftersom långa perioder av arbetslöshet kan leda till 
att värdet av individernas utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter minskar, vilket 
leder till att de blir mindre efterfrågade på arbetsmarknaden (Kitao med flera, 2017). 
Utrikes födda som har långa arbetslöshetsperioder kan också få problem med att få en 
anställning eftersom arbetsgivarna använder detta som ett negativt urvalskriterium 
vid nyanställningar (Heckman och Borjas, 1980; Arulampalam med flera, 2001). En 
hög arbetslöshet bland de utrikes födda riskerar dessutom att leda till att det uppstår 

1
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en arbetslöshetskultur bland de etniska grupper som bor inom samma geografiska 
område (Hedström med flera, 2003). Ett flertal studier har också visat att arbetslöshet 
är förknippat med höga sociala kostnader, såsom ökad psykisk ohälsa och kriminalitet 
(Paul och Moser, 2009), vilket ytterligare försvårar möjligheterna för de utrikes födda 
att etablera sig på arbetsmarknaden. 

De samlade konsekvenserna av långa arbetslöshetsperioder innebär att den höga arbets
lösheten bland utrikes födda riskerar att bli bestående på en hög nivå (Phelps, 1972; 
Heckman och Borjas, 1980; Arulampalam med flera, 2001), vilket i sin tur leder till 
betydande samhälleliga och sociala kostnader (Atkinson med flera, 1986; Shields 
och Price, 2005). 

Det stora antalet asylsökande under senare år gör den ovan beskrivna situationen än 
mer problematisk. Enbart under 2015 tog Sverige emot nästan 163 000 asylsökande 
(Migrationsverket, 2016). Detta motsvarar 16,6 asylsökande per 1 000 invånare och 
är bland den högsta kvoten asylsökande som registrerats i ett EUland efter andra 
världskriget. Det stora antalet asylsökanden har också lett till långa handläggningstider 
på Migrationsverket. Majoriteten av de som sökte asyl i Sverige under 2015 kommer 
tidigast att få sitt uppehållstillstånd och registreras som arbetssökande under 2017 
(Migrationsverket, 2015). Sammantaget innebär detta att integrationen av utrikes födda 
kommer att vara en av de svåraste utmaningarna för de politiska beslutsfattarna under 
de kommande åren. 

En av de absolut viktigaste faktorerna för att utrikes födda ska kunna integreras i Sverige 
är deras möjligheter att få ett arbete (Åslund med flera, 2017). Problemet är att vi vet 
väldigt lite om vilka företag och branscher som erbjuder en väg in på arbetsmarknaden 
för de utrikes födda som är arbetslösa. Tidigare forskning har i huvudsak haft ett 
individ perspektiv och inte analyserat vad som kännetecknar de företag och branscher 
som anställer utrikes födda. Vi menar att detta är en brist eftersom det i slutändan är 
företagarna som beslutar om vem som ska rekryteras. Kunskap om vilka företag som 
anställer arbetslösa utrikes födda kan därmed ge viktig information till beslutsfattarna 
för att under lätta etableringen av utrikes födda på arbetsmarknaden och förhindra 
uppkomsten av långvarigt utanförskap. 

I detta projekt studerar vi specifikt om detaljhandeln utgör en väg in på arbetsmarknaden 
för de utrikes födda som har svårigheter att få en anställning. Detaljhandeln är speciellt 
intressant att studera eftersom den ofta har pekats ut som en viktig etableringsbransch 
för de utrikes födda som är arbetslösa. Detta beror på att branschen erbjuder fler 

Integrationen av utrikes födda kommer att vara en av  
de svåraste utmaningarna för de politiska beslutsfattarna  

under de kommande åren.
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låg kvalificerade arbeten som ofta inte kräver någon högre utbildning eller längre 
arbetslivs erfarenhet. Vi väljer dessutom att analysera om risken för utrikes födda att 
återigen hamna i arbetslöshet efter att ha fått en anställning skiljer sig åt mellan företag i 
olika branscher, vilket är en fråga som tidigare inte har studerats. 

I nästa avsnitt presenteras ett antal teorier som kan förklara varför vissa företag är 
viktigare än andra när det gäller att erbjuda arbeten till utrikes födda som är arbetslösa. 
I avsnitt tre presenteras de databaser som har använts för att studera detaljhandelns 
betydelse avseende de utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Handelsbranschens 
betydelse för att bryta utanförskapet bland de utrikes födda undersöks sedan i avsnitt 
fyra, medan vi analyserar vad som händer med de arbetslösa utrikes födda efter att de 
fått ett arbete inom detaljhandeln i avsnitt fem. Avslutningsvis sammanfattar vi resultaten 
från projektet, diskuterar policyimplikationer, samt ger förslag på fortsatt forskning.  
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Rekryteringen 
av utrikes födda 
Ett antal olika förklaringar har lanserats till varför vissa företag är mer benägna att 
anställa utrikes födda. Sannolikheten att ett företag rekryterar utrikes födda kan till 
exempel bero på:

• Efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft
• Nätverkseffekter
• Preferenser för homogenitet
• Företagets tillväxttakt

Den första förklaringen utgår från att arbetsgivare sorterar arbetssökande utifrån deras 
kompetens och uppfattad produktivitet (Kremer och Maskin, 1996). Utrikes födda har 
generellt sett en lägre utbildningsnivå och uppfattas ofta ha en lägre produktivitet jämfört 
med inrikes födda (Kremer och Maskin, 1996; Chiswick och Miller, 2009; SCB, 2016). 

Efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft 
Efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft skiljer sig samtidigt åt mellan företag i olika 
branscher, vilket innebär att utrikes födda ofta inte konkurrerar om samma jobb som 
inrikes födda. Notera att arbetsgivarna kan uppleva att de utrikes födda har en lägre 
produktivitet än inrikes födda, även efter att vi kontrollerat för skillnader i utbildnings
nivå (Flood och Ruist, 2015). Den utbildning som de utrikes födda har erhållit i sitt 
hemland kan exempelvis upplevas vara av lägre kvalitet än motsvarande utbildning 
i Sverige.

Om företagens val mellan inrikes och utrikes födda beror på den upplevda kompetensen 
hos den arbetssökande bör vi observera att de arbetsgivare som rekryterar fler låg
utbildade också är mer benägna att rekrytera utrikes födda, medan arbetsgivare som 
kräver hög kvalificerade anställda hellre anställer inrikes födda. Utrikes födda ska då 
ha större svårigheter att erbjudas arbete av företag som är verksamma inom kunskaps
intensiva och hög teknolo giska branscher eftersom arbetsgivare inom dessa branscher 
i högre utsträckning kräver en särskild kompetens och högre utbildning av sina 
anställda, medan detta är mindre vanligt i mer arbetskraftsintensiva tjänstebranscher 
som detaljhandeln. 

2

Efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft skiljer sig samtidigt åt mellan 
företag i olika branscher, vilket innebär att utrikes födda ofta inte 

konkurrerar om samma jobb som inrikes födda. 
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Vissa arbetsgivare ställer också högre krav på kunskaper i det svenska språket, vilket 
innebär att utrikes födda är mer sannolika att rekryteras av företag där kunskaperna i 
svenska inte är lika viktigt eller där majoriteten av de anställda talar samma språk som 
den utrikes födda (Wilson och Portes, 1980; Lazear, 1999; Hellerstein och Neumark, 
2008; GarcíaPérez, 2009). Detta innebär att det även kan finnas skillnader mellan 
arbetskraftsintensiva tjänstebranscher avseende möjligheten för arbetslösa utrikes födda 
att få ett arbete. 

Nätverkseffekter
Tillgången till privata nätverk kan också vara en viktig väg in på arbetsmarknaden för 
utrikes födda som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta beror på att 
matchningen på arbetsmarknaden kännetecknas av både asymmetrisk information och 
höga sökkostnader (Mortensen och Pissarides, 1999). Den asymmetriska information 
innebär att arbetsgivarna har mer information om de positioner som de ska rekrytera 
till, medan de arbetssökande har mer information om sina särskilda färdigheter. Både 
arbetsgivare och arbetssökande har dessutom motiv att undanhålla information från 
varandra. De arbetssökande kan exempelvis vilja dölja information som de upplever kan 
förhindra dem från att få en anställning, medan företagarna kan undanhålla information 
för att säkerställa att de får den bästa arbetssökande. 

Förekomsten av asymmetrisk information innebär att arbetsgivare och arbetstagare 
kan behöva spendera mycket tid och resurser för att hitta en bra match. I syfte att 
minska dessa sökkostnader kan arbetsgivarna välja att rekrytera via sina nätverk 
(CalvóArmengol, 2006; Loury, 2006), vilket bland annat innebär att de använder 
rekommendationer från sina anställda för att hitta lämpliga arbetstagare (Holzer, 1987; 
Montgomery, 1991). Utrikes födda har oftast ett mindre utbyggt nätverk jämfört med 
inrikes födda (Bethoui, 2006) och deras nätverk är ofta koncentrerade till arbetsplatser 
där andra utrikes födda är anställda och driver företaget. Om 
nätverken är av betydelse för var de utrikes födda får ett arbete 
förväntar vi oss att de är mer sannolika att rekrytera av 
chefer som också är utrikes födda, vilket innebär att de i 
högre utsträckning kommer att anställas på arbetsplatser 
där många andra utrikes födda arbetar. Detta innebär 
att nätverken kan förklara varför utrikes födda är 
överrepresenterade i vissa företag och branscher 
(Waldinger, 1994, Patel och Vella, 2013).

Den tredje förklaringen till varför utrikes födda 
koncentreras till vissa företag och branscher utgår från 
att de som rekryterar personal föredrar att socialisera sig 
med individer som liknar dem själva, vilket i den sociologiska 
litteraturen kallas för homo socialitet (McPherson med flera, 2001; O’Reilly med flera, 
1989). Inrikes födda kommer att undvika att rekrytera utrikes födda eftersom de avviker 
från den befintliga gruppen och vice versa. Resultatet blir att utrikes födda i allt högre 
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utsträckning kommer att koncentrera sig i vissa företag och branscher (O’Reilly med 
flera, 1989). 

Preferenser för homogenitet 
Preferenser för homogenitet är också nära kopplade till teorierna om diskriminering på 
arbetsmarknaden (Arrow, 1972; Becker, 1977). Enligt dessa teorier föredrar arbetsgivarna 
att rekrytera vissa typer av arbetstagare framför andra. Becker (1977) menar att vissa 
arbetsgivare har en aversion mot minoritetsgrupper, så kallad preferensbaserad diskri
minering, vilket kan förklara varför utrikes födda inte anställs av vissa företag. Arrow 
(1972) argumenterade däremot att beslutet om anställning inte beror på att arbets
givarna har en aversion mot minoriteter, utan att de istället bedömer arbetssökande 
från minoritetsgrupper baserat på sina tidigare erfarenheter av individer från denna 
minoritet (Guryan och Charles, 2013). De utrikes födda kommer då att diskrimineras i 
anställningsprocessen baserat på arbetsgivarens tidigare erfarenheter och de generella 
föreställningarna om individer som tillhör minoritetsgruppen, så kallad statistisk 
diskriminering.

Företagens tillväxttakt 
Slutligen kan företagens tillväxttakt påverka möjligheterna för de utrikes födda att 
få ett arbete (Coad med flera, 2014b). Denna förklaring utgår från antagandet att de 
snabbväxande företagen är i ett större behov av att snabbt rekrytera arbetstagare för 
att kunna bibehålla sin höga tillväxttakt. På en arbetsmarknad som kännetecknas av 
asymmetrisk information kommer de snabbväxande företagen vilja minimera sök
kostnaderna och lägga större vikt vid att anställa individer som går att rekrytera snabbt, 
medan de bryr sig mindre om födelseland och tid i arbetslöshet. Snabbväxande företag 
bör av denna anledning vara mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda jämfört 
med företag som växer långsammare.1

1 Vi har undersökt denna förklaringsfaktor inom ramen för projektet och finner inget stöd för denna hypotes. Snabb-
växande företag inom detaljhandeln är enligt våra resultat inte mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda jämfört 
med företag som växer långsammare. Om något, så är snabbväxande företag inom detaljhandeln (likt de snabbväxande 
företagen i andra branscher) mindre sannolika att anställa arbetslösa individer. De snabbväxande företagen verkar 
snarare föredra att anställa individer som redan har en anställning. Av utrymmesskäl väljer vi att inte närmare gå igenom 
resultaten från denna studie i denna slutrapport, utan hänvisar till Daunfeldt och Seerar Westerberg (2017).
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Data
Avsaknaden av tidigare studier beror sannolikt på att en analys av vilka företag som 
anställer utrikes födda kräver detaljerade data om både individer och företag. Data
materialet måste också innehålla information som gör det möjligt att koppla samman 
individerna med de företag där de är anställda. Vi har tillgång till denna typ av data 
från Statistiska Centralbyrån, vilket möjliggör för oss att analysera vilka individer som 
företag anställer. 

Information om individens arbetsmarknadsstatus är av central betydelse för att kunna 
studera vilka företag som anställer arbetslösa utrikes födda. Vi inhämtar denna 
information från den så kallade LISA databasen (Longitudinell Integrationsdatabas för 
Sjukförsäkrings och Arbetsmarknadsstudier), vilket är en registerdatabas som omfattar 
alla invånare som är 16 år eller äldre och folkbokförda i Sverige den sista december 
respektive år. Informationen i LISA baseras på ett flertal registerdatabaser (SCB, 2016), 
till exempel Registret över totalbefolkningen (RTB), Registerbaserad arbetsmarknads
statistik (RAMS), Inkomst och Taxeringsregistret (IoT) och Företagens ekonomi (FEK).

I enlighet med tidigare studier (se Mörk med flera, 2014) 
definierar vi en individ som sysselsatt om hen inte är 
registrerad som arbetssökande i Arbetsförmedlingens 
händelse register (HÄNDEL) i november, samt har en 
årlig inkomst från tjänst som överstiger ett inkomst
basbelopp2. Alla individer som är registrerade som 
arbetssökande eller deltar i ett arbetsmarknads
politiskt program i slutet av november klassificeras 
som arbetslösa.3

2 Under den studerade perioden varierade inkomstbasbeloppet per år från 45 900 kronor till 58 100 kronor. Vi har även 
testat alternativa sysselsättningsdefinitioner som är både mer och mindre restriktiva. Resultaten är robusta och påverkas 
inte i någon större utsträckning av detta val.

3 Vi gör detta val eftersom vi vill studera vilka företag som anställer arbetslösa utrikes födda utan att få subventioner för 
att genomföra dessa anställningar.

3

Information om individens arbetsmarknadsstatus är av  
central betydelse för att kunna studera vilka företag som  

anställer arbetslösa utrikes födda. 
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Vi vill analysera om företagen inom detaljhandeln är mer benägna än andra företag 
att anställa arbetslösa utrikes födda, vilket innebär att vi också behöver information 
om individens födelseland. Den statistisk som vi har tillgång till i LISA gör det 
möjligt för oss att identifiera i vilken region i världen som individen, respektive 
deras föräldrar, är födda. Mer specifikt kan vi särskilja mellan följande kategorier 
av utrikes födda:

• Andragenerationens invandrare. Individer som är födda i Sverige av föräldrar som 
båda är utrikes födda.

• Nordiska invandrare. Individer som är bosatta i Sverige men födda i Norge, Finland, 
Danmark eller Island.

• Invandrare från EU25. Individer som är födda i ett land som tillhörde Europeiska 
Unionen år 2004 (exklusive Sverige och de nordiska länderna).

• Invandrare från övriga Europa. Individer som är födda i ett europeiskt land som inte 
tillhör EU25 eller är ett land i Norden.

• Invandrare från Afrika. Individer som är födda i Afrika.

• Invandrare från Sydamerika. Individer som är födda i Sydamerika.

• Invandrare från Asien. Individer som är födda i Asien.

• Övriga utrikes födda. Individer som är födda i ett land som inte omfattas av de 
ovanstående kategorierna (exklusive Sverige). Individer som är födda i Nordamerika, 
Oceanien och Ryssland ingår i denna kategori.

Informationen i LISA innehåller ett unikt identifikationsnummer för företaget där 
individen är anställd, vilket innebär att vi kan koppla individdata i LISA med företags
specifik information från Statistiska Centralbyråns företagsdatabas (FTG). Denna 
databas innehåller data från merparten av alla företag i näringslivet. Offentlig sektor 
ingår inte, men däremot ingår offentligt ägda bolag. Utöver detta ingår inte ideella 
organisationer och företag som är verksamma inom den finansiella sektorn. Företag som 
inte hade några anställda under hela den studerade perioden exkluderas av naturliga skäl 
från vår undersökning. 

Vi länkar ihop FTG med Intrastat, vilket är en databas från Eurostat som innehåller 
information om handelsflöden mellan länder i Europa. Detta innebär att vi också kan 
inkludera ett mått på om företaget exporterar varor och tjänster i en större omfattning. 
Slutligen använder vi information från databasen Företagens och arbetsställenas dynamik 
(FAD) för att fastställa företagens ålder. Denna databas är konstruerad för att kunna följa 
nystarter, konkurser och sammanslagningar av företag. 
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Anställer detalj handels företag 
arbetslösa utrikes födda?

4.1 Angreppssätt och avgränsningar 
Syftet med projektet är att studera handelns betydelse för att integrera invandrare som 
har problem med att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Vi väljer därför att 
analysera vad som kännetecknar de företag som anställer arbetslösa förstagenerationens 
invandrare. Detta innebär att vi inte studerar vad som kännetecknar de företag som 
anställer utrikes födda från andra företag, alternativt anställer utrikes födda som är 
utanför arbetskraften. Vi gör detta val eftersom de invandrare som är sysselsatta redan 
är etablerade på arbetsmarknaden och därmed inte befinner sig i ett utanförskap.4 Vi 
studerar inte heller de som är utanför arbetskraften eftersom den gruppen är mycket 
heterogen och bland annat innehåller studenter, pensionärer, sjukskrivna, men också 
individer som vill jobba men inte aktivt söker ett arbete. 

Vi vill analysera utfallet för de utrikes födda som generellt sett har de största problemen 
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och väljer därför att analysera om 
det finns branschskillnader avseende vilka företag som anställer arbetslösa första
generationens invandrare från Afrika och Asien. Merparten av invandrarna i denna 
grupp är asylinvandrare, alternativt anhöriginvandrare (Calleman och Herzfeld Olsson, 
2015)5. Skälet till att vi väljer att studera utrikes födda från Afrika och Asien är att 
asylinvandrare från ickevästerländska länder är de som har haft störst problem med att 
etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (Lundborg, 2013). 

Notera slutligen att vår analys är fokuserad mot rekryteringen av arbetslösa invandrare 
från dessa regioner, vilket innebär att arbetskraftsinvandrare med mycket hög sannolikhet 
utgör en minimal del av vårt urval.

4.2 Branschspecifika skillnader
Branschspecifika skillnader avseende andelen arbetslösa utrikes födda från Afrika och 
Asien som rekryteras av det totala antalet nyanställda illustreras i figur 2. Resultatet 
för detaljhandeln är markerad med en blå stapel och vi kan konstatera att det är mycket 
ovanligt att företagen inom detaljhandeln rekryterar arbetslösa invandrare från Afrika 

4 Notera dock att även de utrikes födda som är sysselsatta har olika starka anknytningar på arbetsmarknaden. Vissa har till 
exempel tillsvidaretjänster, medan andra har tidsbegränsade anställningar. I nästkommande avsnitt analyserar vi därför 
också vad som händer med de arbetslösa individerna efter att de fått en anställning.

5 Vi väljer att exkludera de som är födda i Sydamerika från analysen eftersom de generellt invandrade till Sverige 
under tidigt 1970-tal och därmed har haft en längre tid på sig att integreras i det svenska samhället. Resultaten som 
presenteras i rapporten påverkas i mycket liten utsträckning av detta val.

4



Handelsrådet | Forskningsrapport

17

och Asien. Endast 1,13 procent av alla nyanställningar under den studerade perioden var 
arbetslösa förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien, vilket är en lägre andel 
än för företagen inom tillverkningsindustrin. 
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vetenskap och teknik
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(R) Kultur, nöje och fritid

(D) Försörjning av el, gas, värme och kyla
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(I) Hotell- och restaurangverksamhet

(N) Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster

(S) Annan serviceverksamhet

(H) Transport och magasinering

(Q) Vård och omstorg; sociala tjänster

(P) Utbildning

Figur 2. Andelen rekryterade arbetslösa invandrare från Afrika och Asien av alla som anställs, 
per bransch, 2011–2015.

 
Resultaten visar också att det generellt sett är ovanligt att företagen rekryterar arbets  lösa 
förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien. Antalet rekryterade individer 
i denna grupp uppgår som mest till 3,59 procent av alla nyanställningar (hotell och 
restaurangbranschen). Inom ITbranschen och byggnadsbranschen kan vi konstatera 
att mindre än en procent av de som anställdes under perioden 2011–2015 var arbetslösa 
förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien. Det är inte förvånande att 
företagen i första hand väljer att rekrytera individer som redan har en anställning. Av 
alla rekryteringar i detaljhandeln under perioden 2011–2015 var endast 6,1 procent från 
arbetslöshet, medan 75,6 procent av alla individer rekryterades från andra företag.6

6 Resterande avser anställningar utanför arbetskraften. Vi kan konstatera att detaljhandeln utmärker sig genom att 
företagen anställer en mycket hög andel av sina anställda utanför arbetskraften. I genomsnittet sker 92,4 procent av 
alla anställningar i vårt urval från andra företag, 5,9 procent anställs från arbetslöshet och endast 0,89 procent anställs 
utanför arbetskraften. Den höga andelen som anställs utanför arbetskraften för detaljhandeln förklaras av att företagen i 
branschen i hög utsträckning anställer unga som studerar.
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Frågan är hur vanligt det är att företagen rekryterar ickevästerländska invandrare 
när de väljer att anställa någon som är arbetssökande? För att svara på denna frågan 
presenterar vi i figur 3 statistik över antalet arbetslösa ickevästerländska invandrare 
(födda i Afrika eller Asien) som anställs i branschen i relation till det totala antalet 
arbetslösa som anställs. 
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Figur 3. Andelen (procent) rekryterade invandrare från Afrika och Asien av totala antalet 
arbetslösa som anställs, per bransch, 2011–2015.

Resultaten visar att det finns stora branschspecifika skillnader när det gäller vilka 
företag som anställer arbetslösa som är födda i Afrika eller Asien. Nästan 27 procent 
av alla som anställdes från arbetslöshet inom hotell och restaurangbranschen under 
perioden 2011–2015 var exempelvis födda i Afrika eller Asien, medan motsvarande 
andel inom byggnadsbranschen uppgick till mindre än fem procent. Andra branscher 
där företagen anställer relativt många ickevästerländska invandrare från arbetslöshet är 
vård och omsorg, transport och magasineringsbranschen, samt företag verksamma inom 
uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Fastighetsverksamhet, 
byggverksamhet samt utvinning av mineraler är däremot exempel på branscher som 
anställer relativt få arbetslösa individer som är födda i Afrika eller Asien.

Vi kan konstatera att det generellt sett är företag som är verksamma inom arbets krafts
intensiva och serviceorienterade branscher som anställer en större andel arbetslösa 
invandrare från Afrika och Asien, medan företag i kapital och kunskapsintensiva 
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branscher anställer en signifikant lägre andel arbetslösa ickevästerländska invandrare. 
Detta stöder de teorier som menar att rekryteringen av arbetslösa utrikes födda 
framförallt kan förklaras av skillnader i humankapital mellan utrikes födda och 
inrikes födda.

Detaljhandeln utgör dock ett intressant undantag från det ovan beskrivna mönstret. 
Enligt resultaten som presenteras i figur 3 anställer företagen inom detaljhandeln i 
genomsnitt en lägre andel (8,36 procent) arbetslösa från Afrika och Asien jämfört med 
företagen inom tillverkningsindustrin. Slutsatsen är att detaljhandeln inte är någon av de 
mer betydelsefulla branscherna när det gäller anställningen av arbetslösa invandrare från 
Afrika och Asien. Företagen inom hotell och restaurangbranschen anställer exempelvis 
en tre gånger högre andel utrikes födda från Afrika och Asien när de rekryterar individer 
som är arbetssökande. 

Notera dock att detaljhandeln är en bransch med relativt många företag och anställda. 
Detta innebär att företagen inom detaljhandeln kan anställa ett relativt stort antal 
arbetslösa som är födda i Afrika och Asien, även fast andelen anställda arbetslösa 
invandrare från dessa regioner är låg. I figur 4 summerar vi därför antalet arbetslösa 
förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien som anställdes i respektive 
bransch under perioden 2011–2015. 
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Figur 4. Antalet arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien som anställs, per bransch,  
2011–2015.
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Resultaten visar att företagen inom detaljhandeln totalt anställde 2 731 arbetslösa 
invandrare från Afrika och Asien under den studerade femårsperioden, vilket är fler än 
merparten av de andra branscherna. Samtidigt anställer hotell och restaurangbranschen 
mer än dubbelt så många arbetslösa invandrare från Afrika och Asien under samma 
period, trots att branschen är betydligt mindre. 

Den bransch som anställer flest arbetslösa förstagenerationens invandrare från Afrika 
och Asien är Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. Speciellt 
betydelsefulla är bemanningsföretagen när det gäller att anställa arbetslösa utrikes födda. 
Detta indikerar att bemanningsbranschen är en av de viktigaste integrations motorerna 
i den svenska ekonomin, sett till antalet arbetslösa invandrare som anställs. Det här är 
också i linje med tidigare forskning, som funnit att företagen inom just bemannings
branschen hjälper till att förbättra matchningen på den svenska arbetsmarknaden 
(Neugart och Storrie, 2006; Hveem, 2013).

4.3 Vad kännetecknar de detaljhandelsföretag 
som anställer arbetslösa utrikes födda?

Resultaten som presenteras i det tidigare delavsnittet visar att detaljhandelsföretag i 
genomsnitt inte är speciellt benägna att rekrytera invandrare från Afrika och Asien som 
har problem med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Det är dock viktigt 
att poängtera att det finns en stor variation inom detaljhandeln, det vill säga att det också 
finns detaljhandelsföretag som rekryterar relativt många arbetslösa utrikes födda från 
Afrika och Asien. Frågan är vad som kännetecknar dessa företag? 

I syfte att svara på den ovanstående frågan estimerar vi en regressionsmodell där den 
beroende variabeln är antalet rekryteringar av arbetslösa invandrare från Afrika och 
Asien.7 Vi kontrollerar sedan förekomsten av en chef som är född i Afrika eller Asien, 
andelen som har avklarat minst två år på högskola/universitet, företagets storlek (antal 
anställda), företagets ålder, om företaget ingår i en koncern, företagets vinst (mätt 
som rörelsemarginalen), om företaget exporterar utanför Sverige och om företaget är 
lokaliserat i någon av Sveriges tre största städer (Stockholm, Göteborg eller Malmö). 

Resultaten från regressionsanalysen presenteras i tabell 1. I syfte att kunna jämföra 
resultaten för detaljhandeln med ett antal andra branscher presenterar vi i tabellen 
också resultat för tillverkningsindustrin, hotell och restaurangbranschen, ITindustrin 
och företag inom vård och omsorgsbranscherna. Detta innebär att vi kan jämföra 
resultaten för detaljhandeln med andra arbetskraftsintensiva tjänstebranscher 

7 Antalet anställda arbetslösa utrikes födda är inte en kontinuerlig variabel, utan en så kallad räknedatavariabel som tar 
värdena 0, 1, 2, 3, etcetera. En traditionell linjär regressionsmodell (OLS) är inte att rekommendera i detta fall eftersom 
den baseras på antagandena att den studerade variabeln är kontinuerlig, samt kan ta både negativa och positiva 
värden. Vi har därför valt att estimera en negativ binomialmodell (NB), vilket är en modell som ofta rekommenderas när 
den beroende variabeln är en räknedatavariabel (Hilbe, 2011).
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(hotell och restaurang samt vård och omsorg), men även med branscher som är mer 
kapitalintensiva (tillverknings industrin) eller har högre krav på högre utbildning och 
arbetslivserfarenhet (ITbranschen).8

Tabell 1. Resultat för ett urval av branscher, 2011–2015. Beroende variabel är antalet anställda 
arbetslösa första-generationens invandrare från Afrika och Asien.

Variabler Tillverkning Detalj
Hotell och 
restaurang

IT
Vård och 
omsorg

Icke-västerländsk chef
5,216***

(1,03)
7,189***

(1,08)
2,366***

(0,14)
3,780***

(0,91)
7,280***

(0,88)

Andel högutbildade
1,162
(0,13)

0,892
(0,12)

1,119
(0,10)

0,945
(0,12)

0,034***
(0,00)

Antal anställda
1,005***

(0,00)
1,005***

(0,00)
1,015***

(0,00)
1,003**
(0,00)

1,006***
(0,00)

Företagsålder
0,997
(0,00)

0,966***
(0,00)

0,980***
(0,00)

1,004
(0,01)

0,934***
(0,01)

Koncerndummy
1,814***

(0,12)
1,685***

(0,14)
1,444***

(0,08)
1,862***

(0,22)
2,256***

(0,23)

Rörelsemarginal
0,991**
(0,00)

0,991
(0,01)

0,998
(0,01)

1,002
(0,00)

0,987*
(0,01)

Exportdummy
2,203***

(0,18)
1,346*
(0,19)

1,223
(0,23)

2,798***
(0,56)

0,723
(0,35)

Storstad
1,562***

(0,12)
2,903***

(0,22)
1,519***

(0,07)
2,109***

(0,28)
2,217***

(0,22)

chi2 678,984 802,290 668,609 327,997 1 623,814

N 81 065 74 082 38 978 44 294 27 723

Not: Regressionsanalysen utgår från en negativ binomenal regression. Vi presenterar här 
exponenten av varje estimat, så kallade incidence rate rations. De företagsspecifika variablerna 
är laggade ett år för att undvika simultanitetsproblem. Signifikansnivåer anges enligt *** p<0,01, 
** p<0,05, * p<0.,1.

Resultaten visar att de företag som anställer arbetslösa invandrare från Afrika och Asien 
har vissa gemensamma kännetecken. Inom detaljhandeln är företag med chefer som 
är födda i Afrika och Asien mer än sex gånger mer sannolika att anställa en arbetslös 
invandrare som också är född i någon av dessa regioner. Detta indikerar att nätverken 
är av betydelse för att arbetslösa utrikes födda ska få ett arbete inom detaljhandeln. 
Notera att denna variabel också är positiv och signifikant för alla de andra studerade 
branscherna. Förekomsten av en chef med ickevästerländskt ursprung verkar dock 
vara mindre viktigt i hotell och restaurangbranschen, vilket vi tidigare visat är en 
bransch som anställer en relativt hög andel arbetslösa invandrare som är födda i Afrika 
eller Asien. 

8 Vi väljer att presentera resultaten som ”incidence rate ratios” (IRR). Ett värde över 1 innebär att den studerade variabeln 
har en positiv effekt på antalet anställda arbetslösa utrikes födda, medan ett värde under 1 innebär att variabeln har 
en negativ effekt på antalet som anställs. Storleken på estimatet har också en enkel tolkning. Ett värde på 1,10 innebär 
då att den studerade gruppen har en IRR som är 1,10 gånger större än IRR-skattningen för basfallet, det vill säga att 
effekten av att tillhöra den gruppen är 0,1 gånger högre jämfört med om individen tillhört basgruppen.
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Vi kan också konstatera att förekomsten av medarbetare med högre utbildning inte verkar 
spela någon roll för att arbetssökande utrikes födda från Afrika och Asien ska få ett 
arbete inom detaljhandeln. Denna variabel är inte heller signifikant för merparten av de 
andra studerade branscherna. Utbildningsnivå verkar således påverka i vilken bransch 
som de utrikes födda får ett arbete, medan utbildningsgraden inom branschen inte verkar 
ha någon betydelse för var de arbetslösa förstagenerationens invandrare från Afrika och 
Asien får ett arbete.

Resultaten som presenteras i tabell 1 indikerar också att arbetslösa utrikes födda från 
Afrika och Asien har en större sannolikhet att få ett arbete i ett större detalj handels
företag. Detta är ett förväntat resultat eftersom stora företag i genomsnitt anställer fler 
arbetstagare än små företag (Delmar med flera, 2003). Det är dock betydelsefullt att vi 
inkluderar denna variabel i analysen för att kunna mäta effekten av våra andra kontroll
variabler, till exempel förekomsten av chefer som är födda i Afrika och Asien, efter 
det att vi kontrollerat storleken på företaget. Effekten av företagets ålder är däremot 
signifikant negativ, vilket indikerar att yngre detaljhandelsföretag anställer fler arbets
lösa invandrare från Afrika och Asien jämfört med äldre företag. 

Rörelsemarginalen verkar inte ha någon statistiskt signifikant effekt på hur många 
arbetslösa utrikes födda från Afrika och Asien som detaljhandelsföretagen anställer. 
De företag som tillhör en koncern anställer däremot 0,685 gånger fler arbetslösa första
generationens invandrare från Afrika och Asien jämfört med de detaljhandelsföretag 
som inte tillhör en koncern. Liknande resultat fås även för företag inom andra branscher. 
Företagets exportbenägenhet verkar inte vara av större betydelse för företag inom de mer 
arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna som detaljhandeln, medan exporterande företag 
inom tillverknings och ITindustrien rekryterar signifikant fler arbetslösa invandrare 
från Afrika och Asien jämfört med de företag inom branschen som inte exporterar i 
någon större omfattning. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att de detaljhandelsföretag som är lokaliserade i 
Stockholm, Göteborg och Malmö i genomsnitt anställer nästan två gånger fler arbetslösa 
förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien jämfört med detaljhandlare som 
är lokaliserade utanför någon av Sveriges tre största städer. I jämförelse med de andra 
branscherna är denna effekt också relativt stor för detaljhandeln.

4.4 Sammanfattande diskussion
Vi har i detta avsnitt undersökt vilka företag som tenderar att anställa arbetslösa första
generationens invandrare från Afrika och Asien. Denna fråga är av stort policyintresse 
eftersom relativt många ickevästerländska invandrare är arbetslösa och har problem 
med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vi vet från tidigare forskning att 
långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden kan leda till att sannolikheten att få ett jobb 
minskar ännu mer. Detta innebär att den relativt höga arbetslösheten bland utrikes födda 
riskerar att bli kvar på en hög nivå, vilket kan få allvarliga samhällsekonomiska och 
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sociala följder. Trots frågans betydelse är det få studier som har analyserat vilka företag 
som erbjuder sysselsättning för de utrikes födda som är arbetslösa.

Detaljhandelsföretag kan vara av speciell betydelse när det gäller att integrera utrikes 
födda på den svenska arbetsmarknaden. Vi undersöker därför detaljhandelns roll 
och betydelse i jämförelse med ett antal andra branscher. Generellt sett indikerar 
resultaten att de företag som är verksamma inom den arbetskraftsintensiva tjänste
sektorn anställer fler arbetslösa invandrare från Afrika och Asien jämfört med 
företag som är verksamma inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn eller den 
mer kapital intensiva basindustrin. 

En bransch som visar sig vara av speciell betydelse för integrationen av invandrare 
från Afrika och Asien på arbetsmarknaden är hotell och restaurangbranschen. Nästan 
27 procent av alla som anställdes från arbetslöshet inom hotell och restaurangbranschen 
under perioden 2011–2015 var ursprungligen från Afrika eller Asien. Detta kan jämföras 
med byggnadsbranschen där motsvarande andel endast är fem procent. Andra branscher 
som verkar vara betydelsefulla som instegsbranscher för ickevästerländska invandrare är 
uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, vård och omsorg; sociala 
tjänster, utbildningsverksamhet, samt transport.

De observerade skillnaderna mellan branscher kan förklaras av att arbetslösa icke
västerländska invandrare är mer benägna att erbjudas arbeten i de branscher som erbjuder 
mer lågkvalificerade arbeten, även efter det att vi kontrollerat för andelen högutbildade i 
företaget. Noterbart är dock att detaljhandelsföretagen, som generellt sett inte kräver att 
de anställda har någon högre utbildning, anställer relativt få arbetslösa invandrare från 
Afrika och Asien. Detta innebär att skillnader i humankapital mellan inrikes och utrikes 
födda troligtvis inte är den enda förklaringen till varför vissa branscher är mer benägna 
att anställa arbetslösa ickevästerländska invandrare.

En möjlig förklaring till varför företag inom detaljhandeln är mindre benägna att 
anställa arbetslösa ickevästerländska invandrare är att de ställer högre krav på 
kunskaper i det svenska språket, vilket är en skillnad som är svår att kontrollera för i 
den empiriska analysen. En alternativ förklaring är att de relativt höga ersättningarna 
för obekväm arbetstid inom detaljhandeln kan leda till att unga inrikes födda i högre 
utsträckning konkurrerar med de utrikes födda om dessa anställningar (Daunfeldt och 
Seerar Westerberg, 2018), vilket gör det svårare för den senare gruppen att få ett första 
jobb inom detaljhandeln jämfört med hotell och restaurangbranschen. 

Det är också möjligt att de branschspecifika skillnaderna kan förklaras av nätverks
effekter, eller att arbetsgivarna föredrar att anställa individer som liknar dem själva. 
Detta resonemang stöds av att de detaljhandelsföretag som har chefer med icke
västerländskt ursprung anställer mer än sex gånger fler arbetslösa invandrare från 
Afrika och Asien. Vi kan också observera att denna effekt är större för detaljhandels
företag jämfört med företag i andra branscher. 
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Arbetslöshetsrisken i 
detaljhandeln för tidigare 
arbetslösa utrikes födda 

5.1 Bakgrund
Många arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktas idag mot de individer som har störst 
problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. Den nuvarande regeringen har till 
exempel infört en 90dagars jobbgaranti för unga, utbildningsinsatser för de ungdomar 
som inte har fullföljt en gymnasieutbildning och extratjänster inom välfärdssektorn 
för långtidsarbetslösa och nyanlända. Denna inriktning grundar sig på insikten att de 
individer som är långtidsarbetslösa riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap, vilket 
medför höga samhälleliga och sociala kostnader (Arulampulam med flera, 2001; Shields 
och Price, 2005). 

Få politiska insatser, eller tidigare vetenskapliga studier, har däremot riktats mot 
de individer som står nära arbetsmarknaden, men som ändå har svårt att få en mer 
stadigvarande anställning. Detta är något förvånande eftersom sådana satsningar 
kan vara mer effektiva än satsningar på de som står längst 
från arbetsmarknaden, det vill säga en satsad krona på de 
individer som står nära arbetsmarknaden kan leda till 
fler bestående arbetstillfällen. Följden skulle också bli 
att de som har större problem med att etablera sig på 
arbetsmarknaden kommer längre fram i ”jobbkön” 
och därmed kan förbättra sina möjligheter att 
bli anställd.

I det tidigare avsnittet undersökte vi vad som karak
teriserade de företag som anställde förstagenerationens 
invandrare från Afrika och Asien. I detta avsnitt studerar 
vi istället vad som händer med de arbetslösa utrikes födda 
efter att de fått en anställning. Vi gör detta eftersom vi närmare vill studera vad som 
känne tecknar de individer som ibland erbjuds arbeten, men som har problem att få en 
mer permanent position på arbets marknaden. Vi vet sedan tidigare att utrikes födda 
generellt sett har större problem med att erbjudas en anställning än inrikes födda 
(Carlsson och Rooth, 2007; Åslund och NordströmSkans, 2012), men frågan är vad 
som händer efter att de har fått en anställning? Vi försöker i detta avsnitt svara på 
denna fråga genom att studera om utrikes födda har en större risk att återigen hamna i 
arbetslöshet jämfört med inrikes födda, samt om denna risk påverkas av företags och 
branschspecifika faktorer.

5
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Vi fokuserar vår analys på arbetsmarknadsintegrationen inom detaljhandeln. I det 
tidigare avsnittet visade vi att detaljhandeln anställer relativt få arbetslösa första
generationens invandrare från Afrika och Asien. Frågan är om de som anställs också 
har en större sannolikhet att bli av med jobbet i jämförelse med inrikes födda som 
anställs från arbetslöshet? 

5.2 Data och angreppssätt
I syfte att närmare studera vad som kännetecknar de individer som står nära arbets
marknaden, men ändå har problem med att hitta en mer stadigvarande anställning, 
analyserar vi arbetslöshetsrisken för de individer som har rekryterats från arbetslöshet. 
Vår urvalsprocess illustreras i figur 5. 

Urvalsprocessen innebär att vi väljer att studera de individer som går från arbets löshet 
till sysselsättning mellan två mättillfällen, det vill säga de individer som är arbets
sökande under år t men som är registrerade som sysselsatta under nästkommande år 
(t+1). Vi studerar sedan arbetsmarknadsutfallet för dessa individer året efter att de fått 
en sysselsättning, det vill säga under år t+2. Syftet med urvalsprocessen är att analysera 
vad som kännetecknar de individer som inte kan behålla sin sysselsättning, utan blir 
arbetslösa igen året efter att de har rekryterats från arbetslöshet. 

Figur 5. Strategi för urval av individer.

Arbetslös

t

Sysselsatt

t+1

Sysselsatt eller arbetslös

Dagar arbetslöshet

t+2

Vi mäter arbetslöshetsrisken genom att skapa en variabel som tar värdet ett om 
individen är registrerad som arbetslös under år t+2 och värdet noll om hen fortfarande 
är klassificerad som sysselsatt. Vi analyserar också arbetslöshetsrisken genom att 
studera antalet registrerade arbetslöshetsdagar för individen under år t+2. Vi väljer att 
analysera två olika utfallsvariabler eftersom individer med relativt lös anknytning till 
arbetsmarknaden fortfarande kan vara registrerade som sysselsatta. Antalet arbets löshets
dagar är ett alternativt mått som visar hur lång arbetslöshetsperiod som individen haft 
året efter att de gått från arbetslöshet till sysselsättning. 

Undersökningen baseras på registerdata från Statistiska Centralbyrån under perioden 
2007–2015. Det första arbetsmarknadsutfallet som vi observerar sker år 2009 och avser 
de arbetstagare som var arbetslösa år 2007, men registrerades som sysselsatta år 2008. 
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Vi inkluderar ett flertal variabler i analysen för att studera vad som kännetecknar de 
individer som har problem att behålla en sysselsättning i detaljhandeln, samt om det finns 
branschspecifika faktorer som påverkar individens risk att återigen hamna i arbetslöshet. 
Vi är framförallt intresserade att av studera arbetslöshetsrisken för de utrikes födda som 
nyligen blivit anställda från arbetslöshet i detaljhandeln. Vidare vill vi undersöka om 
risken att återigen hamna i arbetslöshet för utrikes födda skiljer sig åt mellan branscher, 
samt om det finns företagsspecifika skillnader inom detaljhandeln som kan förklara 
skillnader i arbetslöshetsrisk för inrikes och utrikes födda. 

I den empiriska analysen kontrollerar vi individens högsta utbildningsnivå. Skälet till 
detta är vi vill få en uppskattning av skillnaden i arbetslöshetsrisk för inrikes och utrikes 
födda efter det att vi kontrollerat skillnader i utbildningsnivå bland individerna. Vi 
kontrollerar också individernas kön (=1 om kvinna, =0 om man), individens ålder, civil 
status (=1 om gift/sambo, =0 annars) och antalet barn i hushållet. 

Individer kan också ha ickeobserverbara egenskaper som påverkar deras sannolikhet 
att återigen bli arbetslös, till exempel kognitiva och ickekognitiva färdigheter (Cawley 
med flera, 2001). Vi kan inte observera dessa färdigheter, men tidigare studier har visat 
att låga kognitiva och sociala förmågor är negativt relaterade med individens möjlighet 
att få en anställning (Heckman med flera, 2006). Vi inkluderar därför en variabel som 
mäter det totala antalet dagar i arbetslöshet tre år före det att varje individ övergår från 
arbetslöshet till anställning. Denna variabel är också sannolikt korrelerad med kvaliteten 
på individens arbetslivsrelevanta nätverk (Granovetter, 1973; Green med flera, 1999).

Branschspecifika faktorer, såsom typer av anställningskontrakt (Schmid, 2010) och 
den branschspecifika efterfrågan på arbetskraft kan också påverka möjligheten att få 
behålla ett jobb efter att ha anställts. Vi delar därför in företagen i olika branscher baserat 
på 2007 års Standard för svensk NäringslivsIndelning (SNI) som tas fram av SCB (se 
SCB, 2015). Vi använder denna klassificering för att studera om tidigare arbetslösa 
utrikes födda har större möjligheter jämfört med inrikes födda att behålla ett arbete i 
detaljhandeln jämfört med ett urval av andra branscher. 

Vidare inkluderar vi länsspecifika fixa effekter i vår analys. Detta gör vi eftersom 
möjligheterna att få och behålla ett arbete kan variera mellan olika regioner (Arai och 
Vilhelmsson, 2004; Behrenz med flera, 2007). I detta fall är Stockholm vår baskategori 
som resultaten för de olika länen jämförs emot. Vi gör detta val eftersom matchningen 
mellan arbetstagare och arbetsgivare tenderar att förbättras i mer befolkningstäta regioner 
(Andersson med flera, 2007).

I syfte att studera om det finns företagsspecifika skillnader inom detaljhandeln som 
påverkar risken att återigen hamna i arbetslöshet genomför vi också separata skattningar 
för företag av olika storleksklasser och ålder. Vi kontrollerar företagets storlek genom att 
använda Eurostats storleksklassificering för företag, där mikroföretag har 1–9 anställda, 
småföretag har 10–49 anställda, medelstora företag har 50–249 anställda, och stora 
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företag har mer än 249 anställda. Företagets ålder uppskattas utifrån första gången som 
företagets organisationsnummer finns med i databasen. 

Vi väljer vidare att göra en separat analys för de företag som har respektive inte har en 
utrikes född i en chefsposition. Detta gör vi eftersom tidigare studier (se till exempel 
Hensvik med flera, 2009) har visat att invandrare har en lägre risk att separeras från 
företag som har en utrikes född som chef. Denna variabel baseras på information från 
standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), som är en svensk anpassning av det 
internationella ISCEDsystemet. Information om yrke samlas in av SCB och kopplas till 
novembersysselsättningen (se till exempel SCB, 2016). 

5.3 Resultat
I syfte att undersöka om den relativa risken att en utrikes född återinträder i arbetslöshet 
beror på företagets branschtillhörighet gör vi separata skattningar för tio olika branscher. 
Alla branscher som har färre än 5 000 arbetstagare har exkluderats från denna analys 
för att säkerställa att våra resultat inte drivs av urvalets storlek. Resultaten presenteras i 
tabell 2 och visar att utrikes födda är mer benägna att återigen bli arbetslösa jämfört med 
inrikes födda, oberoende av vilken bransch som studeras. Skillnaden i arbetslöshetsrisk 
för utrikes födda och inrikes födda är som störst för förstagenerationens invandrare från 
Afrika och Asien. 

I hotell och restaurangbranschen observerar vi relativt små skillnader i arbetslöshetsrisk 
mellan inrikes födda och utrikes födda. Detta är speciellt intressant med tanke på att vi 
tidigare i rapporten visat att företag i denna bransch är mer sannolika än företag i flertalet 
andra branscher att anställa utrikes födda från arbetslöshet. Företag inom hotell och 
restaurangbranschen anställer därmed arbetslösa utrikes födda i högre utsträckning och 
risken att återgå i arbetslöshet är också relativt sett betydligt lägre bland invandrare som 
arbetar i dessa företag. 

Detaljhandeln är en av de branscher där risken att återigen hamna i arbetslöshet är relativt 
hög för invandrare från Afrika och Asien. Detta innebär att arbetslösa utrikes födda från 
Afrika och Asien dels är mindre benägna att anställas av detaljhandelsföretag och dels 
har en ökad risk att hamna i arbetslöshet i jämförelse med inrikes födda om de får en 
anställning. Byggnadsbranschen och partihandeln är exempel på två andra branscher där 
utrikes födda möter en relativt hög risk att återigen hamna i arbetslöshet. Notera dock att 
även om storleken på effekten skiljer sig åt mellan branscherna är ingen av skillnaderna 
statistiskt säkerställda. 

Resultaten visar att utrikes födda är mer benägna att  
återigen bli arbetslösa jämfört med inrikes födda, oberoende  

av vilken bransch som studeras. 
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I syfte att utvärdera den ekonomiska signifikansen av resultaten för detaljhandeln plottar 
vi de marginella effekterna i figur 6 (arbetslöshetsrisk) samt figur 7 (arbetslöshets dagar). 
Det skuggade området i figurerna anger det 95procentiga konfidens intervallet och 
punkterna anger själva punktestimatet, det vill säga den skattade effekten av födelse
region på risken att återigen klassificeras som arbetslös. Punktestimateten för de olika 
födelseregionerna är skilda från varandra med 95 procents säkerhet om de tillhörande 
konfidensintervallen, det vill säga det skuggade området, inte överlappar.
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Figur 6. Marginaleffekt av födelseregion på arbetslöshetsrisken under år t+2 för en individ 
som går från arbetslöshet till en anställning i detaljhandeln i t+1, punktestimat och 
95 procents konfidensintervall. 

Vi kan från figur 6 utläsa att risken att återigen hamna i arbetslöshet är signifikant högre 
för ickevästerländska invandrare jämfört med inrikes födda, det vill säga punktestimatet 
och det tillhörande konfidensintervallet ligger på en högre nivå än motsvarande estimat 
för inrikes födda. Enligt resultaten är sannolikheten att individer som är födda i Afrika 
återigen hamnar i arbetslöshet cirka sju procentenheter högre än inrikes födda. Individer 
som är födda i Asien har fyra procentenheters högre sannolikhet att hamna i arbetslöshet 
igen jämfört med någon som är född i Sverige. Även andragenerationens invandrare har 
en något förhöjd sannolikhet att hamna i arbetslöshet efter att ha fått ett arbete jämfört 
med inrikes födda. Notera att dessa skillnader i arbetslöshetsrisk mellan utrikes födda 
och inrikes födda existerar efter att vi kontrollerat för skillnader i utbildningsnivå, kön, 
ålder, arbetslöshetshistorik, arbetsplatsens lokalisering etcetera. 

Sannolikheten att hamna i arbetslöshet beräknas utifrån en variabel som tar värdet 
noll om individen är fortsatt sysselsatt under år t+2, alternativt värdet ett om individen 
är registrerad som arbetssökande. Det kan dock finnas individer som är registrerade 
som sysselsatta under år t+2, men som har en osäker anställning. I syfte att ta hänsyn 
till detta presenterar vi i figur 7 de marginella effekterna av födelseregion när antalet 
arbetslöshetsdagar under är vår beroende variabel. Detta innebär att vi kan studera 
om det finns signifikanta skillnader avseende antalet arbetslöshetsdagar året efter att 
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individer fått en anställning som beror på födelseregion. Denna variabel har också 
fördelen att den är mer lättolkad jämfört med arbetslöshetsrisken. 

Vi kan från figur 7 konstatera att vi får liknande resultat när antalet dagar i arbetslöshet 
är vår studerade utfallsvariabel. Förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien 
har signifikant fler arbetslöshetsdagar året efter att de fått en anställning i detaljhandeln 
jämfört med inrikes födda. Enligt resultaten har tidigare arbetslösa individer som är 
födda i Afrika och Asien i genomsnitt 56 respektive 42 arbetslöshetsdagar året efter 
att de fått en anställning, vilket kan jämföras med inrikes födda som i genomsnitt 
har 31 arbetslöshetsdagar året efter att de gått från arbetslöshet till att registreras som 
sysselsatta. Det 95procentiga konfidensintervallet för dessa grupper ligger också ovanför 
motsvarande konfidensintervall för inrikes födda, vilket innebär att individerna som är 
födda i Afrika och Asien i genomsnitt har 25 respektive 11 fler arbetslöshetsdagar året 
efter att de fått ett arbete jämfört med inrikes födda. 

Vi kan slutligen konstatera att även andragenerationens invandrare har nio fler arbets
löshetsdagar än inrikes födda året efter att de gått från arbetslöshet till syssel sättning, 
medan antalet arbetslöshetsdagar för invandrare från västländer samt Sydamerika inte 
är statistiskt signifikant skilda från antalet arbetslöshetsdagar för inrikes födda. 
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Figur 7. Marginaleffekt av födelseregion på antal dagar i arbetslöshet under år t+2 för en individ 
som går från arbetslöshet till en anställning i detaljhandeln i t+1, punktestimat och 
95 procents konfidensintervall. 
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5.4 Sammanfattande diskussion

Vi har i detta avsnitt analyserat arbetslöshetsrisken för utrikes födda individer efter 
att de gått från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetslöshetsrisken för denna grupp av 
arbetstagare har inte studerats tidigare, utan fokus har istället riktats mot de utrikes födda 
som har störst problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. I kontrast till tidigare 
studier har vi också analyserat om arbetslöshetsrisken skiljer sig åt mellan olika branscher 
och företag. 

Det är av flera skäl viktigt att analysera arbetslöshetsrisken för de utrikes födda som 
ibland får en anställning, men som har problem med att få en mer stadigvarande 
etablering på arbetsmarknaden. För det första behöver denna grupp av utrikes födda ofta 
etablera sig på arbetsmarknaden innan utrikes födda som är långtidsarbetslösa erbjuds 
arbets tillfällen. Arbetsmarknadspolitiska insatser som riktas mot utrikes födda som 
är mer anställnings benägna är troligen också effektivare, det vill säga de leder till fler 
bestående arbeten jämfört med motsvarande insatser för de utrikes födda som har allra 
störst problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Resultaten från vår analys visar att arbetslösa utrikes födda som får en anställning har 
större problem med att hitta en stadigvarande etablering på arbetsmarknaden jämfört 
med motsvarande grupp inrikes födda, även efter att vi kontrollerat för skillnader i 
utbildningsnivå, arbetslöshetshistorik, företagets lokalisering etcetera. Effekten är 
som störst för förstagenerationens invandrare från Afrika och Asien. Majoriteten av 
dessa individer är flyktinginvandrare eller anhöriginvandrare, vilka är de grupper av 
invandrare som tidigare forskning (se till exempel Arai med flera, 1999) har visat har 
de största problemen med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 

Våra resultat stöder slutsatserna från tidigare studier (till exempel Carlsson och Rooth, 
2007; Arai och Vilhelmson, 2004; Behrenz med flera, 2007; Arai med flera, 1999; Edin 
med flera, 2003) som visat att invandrare tenderar att ha en svagare anknytning till 
arbets marknaden jämfört med inrikes födda, men visar att detta även gäller för de utrikes 
födda som faktiskt blir erbjudna arbeten och därmed står närmare arbetsmarknaden.

Vi kan också notera att skillnaden i arbetslöshetsrisk för utrikes födda och inrikes födda 
som anställs från arbetslöshet påverkas av i vilken bransch eller företag som den utrikes 
födde får sin anställning. Skillnaden i arbetslöshetsrisk är exempelvis högre för de 
invandrare från Afrika och Asien som får en anställning i detaljhandeln jämfört med de 
som får en anställning i andra arbetskraftsintensiva branscher, till exempel hotell och 

Flyktinginvandrare eller anhöriginvandrare är de grupper  
av invandrare som har de största problemen med att  

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.
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restaurangbranschen. Vår studie är explorativ, vilket innebär att vi inte kan identifiera 
vad de branschspecifika skillnaderna i arbetslöshetsrisk beror på. De kan exempelvis 
förklaras av diskriminering, tillgången till nätverk eller att det finns utelämnande 
variabler som förklarar varför detaljhandelsföretag generellt sett är mer benägna att 
låta en nyligen anställd inrikes född behålla arbetet. En sådan utelämnande variabel 
skulle exempelvis kunna vara att det är viktigare inom detaljhandeln att behärska det 
svenska språket. 

Ett stort antal studier har tidigare indikerat att de utrikes föddas nätverk påverkar deras 
möjlighet att få en anställning. Resultaten som presenteras i detta avsnitt tyder på att 
nätverken också är av betydelse för möjligheten att en tidigare arbetslös utrikes född 
ska få behålla en anställning. Skillnaden i arbetslöshetsrisk för tidigare arbetslösa 
utrikes och inrikes födda minskade signifikant om det fanns minst en chef med ett icke
västerländskt ursprung på arbetsplatsen dit de rekryterades. Denna effekt är speciellt 
stark för de som erbjuds ett arbete inom detaljhandeln. Våra resultat ger även stöd åt 
forskning som visat att arbetsgivare med invandrarbakgrund är mer sannolika att anställa 
individer med en liknande bakgrund (Guiliano med flera 2009; Guiliano och Ransom, 
2013; McPherson med flera, 2001).

Slutsatsen av vår analys i detta avsnitt är att mer fokus bör riktas mot de grupper av 
arbetstagare som står nära arbetsmarknaden, men ändå har problem med att hitta en 
stadigvarande etablering. Det är inte bara så att utrikes födda har större problem med 
att få ett arbete jämfört med inrikes födda, utan deras risk att hamna i arbetslöshet 
efter att ha fått ett arbete är också högre än motsvarande risk för inrikes födda. 
Detta innebär exempelvis att åtgärder för att höja de utrikes föddas humankapital 
genom utbildningsinsatser troligen inte är tillräckligt för att eliminera den högre 
arbetslöshetsrisken bland invandrare. 

Våra resultat ger även stöd åt forskning som visat att arbetsgivare  
med invandrarbakgrund är mer sannolika att anställa individer med en 

liknande bakgrund.
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Slutsatser och 
policyimplikationer
Detaljhandeln har goda förutsättningar för att vara en viktig instegsbransch för utrikes 
födda eftersom många jobb i branschen inte kräver en högre utbildning eller längre 
arbetslivserfarenhet. Resultaten från projektet ”Handelns betydelse för integration av 
utrikes födda” visar dock att denna potential inte har realiserats. Endast 8,36 procent 
av alla arbetslösa som anställdes i detaljhandeln under perioden 2011–2015 var första
generationens invandrare från Afrika och Asien. I hotell och restaurangbranschen 
var motsvarande andel nästan 27 procent, det vill säga mer än tre gånger högre än i 
detaljhandeln. 

Resultaten som presenteras i detta projekt är explorativa och det kan finnas ett flertal 
skäl till varför detaljhandlare är mindre benägna än arbetsgivare inom hotell och 
restaurangbranschen att anställa arbetslösa invandrare från Afrika och Asien. En möjlig 
förklaring är att de personliga nätverken för utrikes födda är mer utbredda inom hotell 
och restaurangbranschen. En annan förklaring är att kunskap om det svenska språket är 
viktigare för arbetsgivare inom detaljhandeln, vilket försvårar för utrikes födda att få 
ett arbete i branschen. Skillnaden kan också förklaras av att de faktiska ingångslönerna 
(inklusive ersättningarna för obekväm arbetstid) är högre i detaljhandeln 
(Daunfeldt och Seerar Westerberg, 2018), vilket leder till att unga 
inrikes födda (ofta studenter) konkurrerar ut arbetslösa utrikes 
födda om jobben i detaljhandeln. Mer forskning behövs för 
att förstå vilka av dessa teorier som kan förklara varför 
arbetslösa utrikes födda har större svårigheter att få ett arbete 
inom detaljhandeln jämfört med andra arbetskraftsintensiva 
tjänstebranscher. 

Det är frestande att utifrån resultaten dra slutsatsen att 
närings politiken bör riktas mer mot de arbetskraftsintensiva 
branscherna som anställer fler arbetslösa utrikes födda. En sådan 
rekommendation grundar sig dock på antagandet att dessa företag 
är mer benägna att anställa arbetslösa utrikes födda även i framtiden och under 
andra institutionella förutsättningar. Detaljhandelsföretagen kan i själva verkat vara 
mer benägna än företag inom andra arbetskraftsintensiva branscher att på marginalen 
anställa arbetslösa utrikes födda. En generell reform som minskar företagens arbets
krafts kostnader skulle således kunna ha en större positiv sysselsättningseffekt för utrikes 
födda i de branscher som idag anställer en relativt låg andel arbetslösa utrikes födda. 
För att studera detta behöver forskare använda sig av naturliga experiment, det vill säga 
partiella reformer som påverkat kostnaden av att anställa utrikes födda i vissa företag 
(behandlingsgruppen) men inte i andra (kontrollgruppen). Detta utgör ett intressant 
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angreppssätt för framtida studier, men försvåras av att naturliga experiment i praktiken 
sällan observeras. 

Resultaten från vår analys indikerar att de personliga nätverken har en betydelse för vilka 
företag som anställer arbetslösa utrikes födda. De detaljhandelsföretag som hade utrikes 
födda chefer från Afrika och Asien anställde mer än sex gånger fler arbetslösa första
generationens invandrare från Afrika och Asien. Även i andra branscher ser vi tydliga 
indikationer på att de företag som har chefer som har invandrat från Afrika och Asien 
är mer benägna att anställa fler arbetslösa individer från dessa 
regioner. Åtgärder som syftar till att öka entreprenörskapet 
bland utrikes födda kan därmed vara av betydelse för andra 
invandrares möjligheter att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden. 

Till skillnad från merparten av tidigare studier har vi 
också analyserat sannolikheten att de utrikes födda 
får behålla en anställning efter att de rekryterats från 
arbets löshet. Resultaten visar att arbetslösa utrikes födda 
är mer benägna att förlora ett arbete jämfört med mot
svarande grupp inrikes födda, även efter att vi kontrollerat 
för skillnader i utbildningsnivå, industritillhörighet, boende region 
etcetera. I detaljhandeln har förstagenerationens invandrare från Afrika i genom snitt 
25 fler arbetslöshetsdagar året efter att de rekryterats från arbetslöshet jämfört med en 
inrikes född. Många av de åtgärder som diskuteras idag för att förbättra integrationen 
av utrikes födda är utifrån detta perspektiv för selektiva. Både förslaget om etablerings
jobb, samt Alliansens förslag om så kallade inträdesjobb, riktar sig exempelvis mot 
nyanlända invandrare och de som är långtidsarbetslösa. Våra resultat tyder på att det 
finns ett värde av att också införa mer generella åtgärder som förbättrar matchningen 
på arbetsmarknaden och inkluderar de individer som är korttidsarbetslösa. En möjlighet 
är att låta bemanningsföretag, det vill säga privata matchningsaktörer, ta över delar av 
Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag. 

Notera att det naturligtvis finns exempel på detalj handels företag som aktivt arbetar 
med att anställa nyanlända och andra utrikes födda som har problem med att etablera 
sig på arbetsmarknaden. I ett annat forskningsprojekt finansierat av Handelsrådet har 
Bergström och Ovanovic (2017) analyserat integrationsarbetet hos tre detaljhandlare. 
De visar att alla handlarna aktivt arbetar med att integrera utrikes födda på arbetsplatsen, 
men att deras strategier för att göra detta skiljer sig åt. Studien är intressant eftersom 
den visar att det finns olika skäl för att detaljhandlare ska anställa och aktivt arbeta 
med att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden. Våra resultat visar dock att de 
detaljhandelsföretag som ingår i studien inte är representativa för branschen som helhet. 

Notera att vår rapport är begränsad till att studera arbetsmarknadsutfallet för de individer 
som är aktiva på arbetsmarknaden, det vill säga de som är antingen arbetslösa eller 
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anställda. Vi exkluderar de som står utanför arbetsmarknaden eftersom de är en mycket 
heterogen grupp som bland annat inkluderar studenter, pensionärer, sjuka etcetera, 
men också individer som kan och vill arbeta. Det är dock möjligt att utrikes födda är 
överrepresenterade bland de individer som står utanför arbetskraften trots att de vill och 
kan arbeta. Ett intressant område för framtida studier är därför att närmare analysera de 
utrikes födda som befinner sig utanför arbetskraften och som därmed inte registrerar sig 
som arbetssökande. 

Detta forskningsprojekt kan ses som ett första försök att undersöka detaljhandelns 
roll för att bryta utanförskapet bland utrikes födda. Vi menar att möjligheterna för de 
utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden är en av vår tids stora utmaningar. Om 
arbetslösheten bland de utrikes födda fortsätter att vara hög finns det en uppenbar risk 
att många nyanlända aldrig kommer att finna en stadigvarande etablering på arbets
marknaden. En sådan utveckling riskerar att få allvarliga samhällsekonomiska och 
sociala konsekvenser. Vi menar att det därför behövs mer forskning om hur villkoren 
kan förändras för entreprenörer och företag inom detaljhandeln för att handelns 
integrationspotential ska kunna realiseras fullt ut.
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