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1 Rapporten bygger i sin helhet på Åslund och Rooth (2004). Vi hänvisar till den studien för 
ytterligare detaljer kring både teori och empiri.
2
ytterligare detaljer kring både teori och empiri.
2
ytterligare detaljer kring både teori och empiri.
 Se exempelvis Vilhelmsson (2002) och le Grand och Szulkin (2002) för studier med denna 

ansats. Rooth (2002) fi nner stöd för diskriminering på arbetsmarknaden bland utländskt 
adopterade beroende på ursprungsregion. Experimentella resultat presenterade i Holm 
(2000) tyder på förekomsten av diskriminering utifrån utländska namn. Samtidigt har vissa 
kvalitativt inriktade forskare hävdat att etnisk diskriminering är strukturell och därmed mer 
omfattande än vad som vanligtvis kan upptäckas vid kvantitativa analyser (se de los Reyes och 
Wingborg 2002).
3
Wingborg 2002).
3
Wingborg 2002).
 Notera att studien därför inte ger någon direkt information om hur omfattande den etniska 

diskrimineringen är på den svenska arbetsmarknaden – bara hur den eventuellt förändrades.

Orsakar främlingsfi entlighet diskrimi-
nering på arbetsmarknaden?
Erfarenheter efter 11 september 

Flera tidigare studier har funnit att terrorattackerna i USA den 11 september 
2001 orsakade en tydlig förändring i attityderna till vissa invandrargrupper i 
Sverige. Kopplingen mellan attityder hos allmänheten och minoriteters ställning 
på arbetsmarknaden är central i många diskrimineringsteorier. Enligt dessa 
borde man därför också kunna se en ökad diskriminering på arbetsmarknaden 
efter 11 september. Vår empiriska undersökning av utfl ödet från arbetslöshet till 
arbete runt tiden för attentaten ger inget stöd för att diskrimineringen skulle ha 
ökat. Vi ifrågasätter därför att preferenser och attityder är en orsak till diskrimi-
nering på arbetsmarknaden.

Kopplingen mellan attityder till en viss minoritetsgrupp och gruppens situa-
tion på arbetsmarknaden är central i en stor samling diskrimineringsteo-
rier. Med början i Becker (1957) har denna typ av teorier visat att hur en 
grupp uppfattas av exempelvis arbetsgivare, arbetstagare eller kunder kan 
påverka hur den aktuella gruppen lyckas på arbetsmarknaden. Teoriernas 
implikationer är däremot svåra att testa empiriskt. Den typiska kvantitativa 
studien försöker påvisa diskriminering genom oförklarade skillnader i t ex 
inkomst eller sysselsättning.2  Väl genomförda undersökningar av denna typ 
indikerar förekomsten av etnisk diskriminering, men säger i de fl esta fall 
inget om vad som ligger bakom diskrimineringen.

Vi undersöker sambandet mellan attityder och arbetsmarknad genom 
att studera utvecklingen efter terrorattackerna i USA den 11 september 
2001. Ansatsen är annorlunda i det att vi utnyttjar en föföf rörö ärär ndringändringä  i attityder ndring i attityder ndring
till en viss grupp för att studera om detta leder till en förändring avseende 
gruppens möjligheter på arbetsmarknaden.3 Ett fl ertal tidigare undersök-
ningar pekar på att terrorattackerna orsakade åtminstone en tillfällig för-
ändring i attityderna gentemot invandrare i allmänhet och (personer som 
uppfattades som) muslimer i synnerhet. Offi ciella rapporter, enkäter bland 
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potentiellt utsatta grupper och attitydundersökningar bland allmänheten 
pekar alla i samma riktning. Enligt de teorier som nämnts ovan bör vi där-
för också se förändringar på arbetsmarknaden.

Ekonomisk teori säger att ökad etnisk diskriminering skulle kunna 
påverka sannolikheten att hitta arbete. Vi studerar därför utfl ödet från 
arbetslöshet till arbete i olika grupper före och efter 11 september. Framför 
allt är vi intresserade av förändringen för grupper som potentiellt drabba-
des av en ökad etnisk diskriminering efter attackerna. Samtidigt innebar 
händelserna den 11 september att hela ekonomin påverkades, dvs Sverige 
drabbades av en makroeffekt som inte bara påverkade diskriminerade grup-
per utan hela arbetsmarknaden. Därför jämförs hur situationen för potenti-
ellt diskriminerade grupper utvecklades i förhållande till grupper som inte 
kan förväntas ha drabbats av någon ökad diskriminering, men som även de 
påverkades av makroeffekten.

Huvudresultatet är att vi trots starka indikationer på en attitydföränd-
ring inte fi nner några tecken på en ökad etnisk diskriminering på arbets-
marknaden efter 11 september. Det i teorin väletablerade sambandet mel-
lan dessa två faktorer får alltså inget stöd i vår undersökning. En tolkning är 
att den diskriminering som framkommit i fl era tidigare studier till stor del 
baseras på ofullständig information om enskilda individers produktivitet, 
s k statistisk diskriminering. Informationen om egenskaper som ofta för-
knippas med denna typ av diskriminering (t ex språkkunskaper) ändrades 
inte av 11 september, och vi skulle därför inte heller förvänta oss någon för-
ändring av diskriminering baserad på dessa faktorer.

I nästa avsnitt redovisas resultat från tidigare undersökningar som visar 
på ändrade attityder efter 11 september. Därefter följer en kort diskussion 
kring teori innan resultaten från den statistiska analysen redovisas. En sam-
manfattande diskussion avslutar rapporten.

1. Tecken på ändrade attityder
Grundläggande för studien är att belägga att 11 september verkligen påver-
kade attityden till vissa minoriteter i Sverige. Det kanske starkaste bevi-
set för en attitydförändring återfi nns i de survey-resultat som presenteras 
i FSI (2001). Studien baseras på kontinuerliga undersökningar rörande en 
mängd frågor, bland annat attityder till invandrare. Figur 1 visar utveck-
lingen under 2001 för svaren på frågan: ”Vad tycker du om invandrare?”. 
Det förefaller som att händelserna den 11 september bröt en positiv trend 
och minskade andelen som var ”positiva till invandrare” från 51 procent i 
svar avgivna under perioden juni-augusti, till 33 procent i svar från den 11 
september till månadens slut. På motsvarande sätt uppgav också en större 
andel en direkt negativ attityd till invandrare efter jämfört med före attack-
erna (FSI 2001).

Ett annat perspektiv på en attitydförändring är om vissa grupper kän-
ner sig mer utsatta. En enkät som distribuerades bland aktivt utövande 
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7orsakar främlingsfi entlighet diskriminering på arbetsmarknaden?

muslimer de första månaderna efter attackerna ger en tydlig indikation på 
detta (Larsson 2003). Mer än nittio procent av de svarande uppgav där att 
de trodde att muslimer fått uppleva en ökad diskriminering och en ökad 
negativ särbehandling. Ungefär två tredjedelar av deltagarna angav att de 
själva hade råkat ut för hot eller diskriminering efter attackerna den 11 sep-
tember.4 Intervjuer med muslimska ledare och andra centrala personer 
under hösten 2002 stöder resultaten från enkätstudien. Författaren menar 
att både praktiserande och sekulariserade muslimer påverkades negativt av 
händelserna i USA, och speciellt var detta fallet för dem som av allmänheten 
uppfattades vara muslimer, exempelvis kvinnor med slöja eller män som såg 
ut att härstamma från arabvärlden.

Slutsatsen om en ökad utsatthet i vissa grupper återfi nns också i offi ci-
ella rapporter. Det europeiska centret mot rasism och främlingsfi entlighet 
(EUMC) har dokumenterat ett ökande antal hot och en ökad aggressivitet 
mot framför allt araber och muslimer i de europeiska länderna efter attack-
erna (EUMC 2002, Allen och Nielsen 2002). Rapporterna pekar på att 
”visuella kännetecken” var avgörande för vem som utsattes, dvs de som 
uppfyllde en allmän bild av hur en muslim ser ut snarare än faktisk religiös 
bekännelse. Vidare argumenterar vissa svenska studier för att rapporte-
ringen i media kring attackerna och det efterföljande kriget mot terroris-
men bidrog till negativa attityder till muslimer (se exempelvis Ghersetti 
och Levin 2002).5

Sammantaget ger dessa studier starka indikationer på en attitydför-

4 Som Larsson (2003) också diskuterar är det inte säkert att svaren på enkäterna ger en repre-
sentativ bild av erfarenheterna för svenska muslimer efter den 11 september 2001. Men efter-
som resultaten var så entydiga beträffande känslan av ökad utsatthet, är den troligen inte 
enbart begränsad till de svarande.
5
enbart begränsad till de svarande.
5
enbart begränsad till de svarande.
 Medias tendens att associera Islam och muslimer med våld och krig är dock inte unik för 

denna period (se Hvitfelt 1998).

Figur 1
Andelen svarande 
som är ”positiva till 
invandrare” 2001.

KäKäK llaällaä :  Figur 5 i FSI (2001).
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ändring efter den 11 september 2001. Olika typer av undersökningar 
pekar alla i samma riktning. Offi ciella rapporter dokumenterar ökade 
trakasserier, potentiellt diskriminerade grupper känner sig mer utsatta 
och undersökningar bland allmänheten visar på en attitydförändring. 
Om negativa attityder till invandrare påverkar exempelvis arbetsgivares 
beteende kan vi förvänta oss en försämrad situation på arbetsmarknaden 
för vissa invandrargrupper efter 11 september. Detsamma gäller om en 
grupps känsla av utsatthet är direkt kopplad till dess situation på arbets-
marknaden.

2. Diskriminering – hur och mot vem?
Syftet med den empiriska undersökningen är alltså att analysera i vilken 
utsträckning de förändrade attityderna6 efter 11 september påverkade 
utträdet ur arbetslöshet, dvs orsakade en ökad diskriminering. Detta avsnitt 
visar vilka resultat som kan förväntas utifrån ekonomisk teori. Eftersom 
det är arbetssökande som studeras är det naturligt att ta sin utgångspunkt i 
s k ”sökteori” (se t ex Mortensen 1986). Grundtanken i modellen är att en 
individ som söker arbete får ett visst antal jobberbjudanden (med olika lön) 
per tidsperiod. Antalet erbjudanden kan påverkas av faktorer utifrån (t ex 
arbetsgivares vilja att anställa), men också av hur intensivt personen söker 
arbete (intensivare sökning medför kostnader, t ex i form av ansträngning). 
Den arbetssökande bestämmer en gräns för hur låga löneerbjudanden som 
accepteras och hur intensivt han/hon ska söka arbete.

Förändrade attityder kan förväntas påverka antalet jobberbjudanden via 
åtminstone två kanaler. För det första kan arbetsgivare bli mindre benägna 
att anställa vissa grupper av individer, antingen på grund av att deras egen 
attityd har förändrats, eller för att kunder eller andra anställda blivit mer 
negativa till gruppen i fråga.7 För det andra kan sökkostnaden öka genom 
att individen upplever t ex ett ökat obehag av att träffa arbetsgivare med 
potentiellt negativa attityder eller av att röra sig i samhället.

Båda dessa mekanismer innebär att antalet jobberbjudanden minskar 
om diskrimineringen ökar. Under rimliga antaganden visar sökmodellen 
att en minskning av antalet jobberbjudanden leder till en lägre utträdessan-
nolikhet från arbetslöshet till arbete.8 Med andra ord, om vissa grupper dis-

6 Vi bedömer att diskriminering via förändrade attityder är det mest sannolika i detta fall. Det 
går däremot inte att helt utesluta en förändring av statistisk diskriminering, där osäkerhet om 
individens produktivitet gör att vissa grupper särbehandlas (se Altonji och Blank 1999). Infor-
mationen kring många av de faktorer som ofta förknippas med denna typ av diskriminering 
ändrades inte av händelserna den 11 september. Men om händelserna gav relevant information 
om vissa grupper, så kan arbetsgivares bedömningar ha förändrats. En annan möjlighet är att 
vissa invandrargrupper uppfattas som mer ”osäkra kort” och väljs bort när arbetsgivare  i en tid 
av allmän osäkerhet vill minska den totala risken i sin verksamhet.
7 Se Becker (1957) för en tidig beskrivning av dessa teorier.
8 Under svaga antaganden kommer den negativa effekten av att få färre löneerbjudanden att 
dominera över effekten av att personen sänker sina lönekrav, dvs att fl er erbjudanden blir 
acceptabla.
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kriminerades mer efter 11 september bör vi för dem observera ett minskat 
utfl öde från arbetslöshet till arbete.

Vilka grupper skulle då sannolikt vara utsatta för en ökad etnisk diskri-
minering? Dokumentationen i föregående avsnitt pekar på att de perso-
ner som (via t ex utseende eller namn) uppfattades som muslimer troligen 
skulle ha drabbats i störst utsträckning. Det är också tänkbart att invandrare 
i allmänhet kan ha påverkats.9 I den empiriska huvudanalysen delar vi in 
individerna i nio grupper efter födelseregion: Sverige, Norden, Västeuropa, 
Östeuropa, forna Jugoslavien, Latinamerika, Asien, Afrika samt ”Mellanös-
tern och Nordafrika”.10 Det är rimligt att anta att dessa grupper är ordnade 
enligt en tilltagande skala avseende risken för ökad etnisk diskriminering: 
personer födda i Mellanöstern och Afrika löpte störst risk att bli utsatta för 
etnisk diskriminering medan individer födda i Sverige eller i de andra nord-
iska länderna löpte minst risk att diskrimineras till följd av händelserna den 
11 september 2001. Detta utgör grunden för hur de empiriska resultaten 
som presenteras i nästa avsnitt skall tolkas.

3. Empiriska resultat
Studien fokuserar på hur utfl ödet från arbetslöshet till arbete förändrades 
till följd av 11 september. Huvudfrågan är om grupper som potentiellt utsat-
tes för ökad diskriminering efter attackerna drabbades hårdare på arbets-
marknaden än icke-diskriminerade grupper. Vi börjar med en beskrivning 
av utvecklingen runt tiden för attackerna och redovisar sedan resultaten 
från en mer formell analys.

Figur 2 visar utvecklingen av utträdet till arbete från arbetslöshet för 
fyra födelseregionsgrupper. Observationstidpunkten ”0” anger den period 
som börjar 11 september 2001. Vid detta datum identifi eras öppet arbetslö-
sa i respektive grupp i Ams databaser. Värdet i fi guren visar hur stor andel av 
dessa individer som sedan lämnar arbetslöshet för arbete inom 30 dagar från 
urvalstidpunkten. Proceduren upprepas sedan för jämna 30-dagarsintervall 
före och efter 11 september. Den högra vertikala linjen indikerar före–efter 
terrorattackerna. Figuren visar inte något mönster av att de potentiellt mest 
utsatta grupperna (Mellanöstern och Afrika) upplevde större försämring-
ar i möjligheten att fi nna arbete efter 11 september jämfört med den för 
svenskfödda eller med den för personer födda i något av de andra nordiska 
länderna.11

Figuren visar även på ett antal faktorer som måste tas hänsyn till i en mer 
formell statistisk analys av frågan. För det första existerar det stora skillna-

9 Notera att frågan till Figur 1 gäller ”invandrare” ospecifi cerat. 
10
 Notera att frågan till 

10
 Notera att frågan till 
 Vilka länder som ingår i respektive grupp fi nns beskrivet i Åslund och Rooth (2004).

11 Undersökningen baseras på data från IFAU-databasen som bl a innehåller registeruppgifter 
från SCB om hela Sveriges befolkning i arbetsför ålder och information om arbetssökande i 
Ams databaser. Se Åslund och Rooth (2004) för en mer detaljerad och beskrivning av urval-
sproceduren.
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der i utträdessannolikheter mellan grupper. Ingen av de icke-diskrimine-
rade grupperna har samma nivå på utträdessannolikheten som de poten-
tiellt mest diskriminerade grupperna. Detta innebär att vi bör fokusera på 
relativa förändringar av utträdessannolikheten, eftersom en given absolut 
förändring kan sägas innebära en större effekt ju lägre andelen är som får 
arbete i utgångsläget. För det andra fi nner vi en kraftig säsongsvariation i 
utträdet från arbetslöshet. Utfl ödet till arbete tenderar att vara lägre under 
sommarmånaderna och kring årsskiftet, medan fl er får arbete under våren. 
Om perioden före den 11 september 2001 (perioden –1 till –24) inte hade 
inkluderats i fi guren kunde vi felaktigt ha tillskrivit hela nedgången i utträ-
den under period 0–4 som en följd av händelserna den 11 september. Nu ser 
vi en liknande nedgång under 2000. Däremot kan det noteras att nedgång-
en börjar tidigare år 2001, vilket antyder en allmän effekt av 11 september.

Eftersom det förekommer en omfattande säsongsvariation i utträdess-
annolikheten har vi i den formella analysen valt att jämföra perioden efter 
den 11 september med samma period ett år tidigare.12 För varje födelselands-
grupp estimeras en förändring (före–efter) i sannolikheten att erhålla arbete. 
Detta sker via regressionsanalys där hänsyn även tas till att sammansättning-
en av urvalen före och efter kan skilja sig åt beträffande individuella egen-
skaper som ålder, utbildning osv. Tillsammans med dessa kontrollvariabler 
inkluderas även uppgifter om individens arbetslöshetshistoria.13 I nästa steg 
jämförs de estimerade förändringarna för olika grupper med varandra. Som 
diskuterats ovan är det sannolikt att händelserna den 11 september påverka-

Figur 2
Sannolikheten att 

lämna arbetslöshet 
för arbete efter födel-
seregion, 30-dagars-

intervaller.

Anm: ”0” är perioden som påbörjas den 11 september 2001; period –1 påbörjas 30 dagar förjas 30 dagar förjas 30 dagar f re 
period 0, period –2 påbörjas 60 dagar förjas 60 dagar förjas 60 dagar f re period 0 osv.

12 Här används längre uppföljningsperioder än i den deskriptiva analysen ovan (120 dagar). 
För det första är olika mätproblem mindre om en längre period används. Framför allt är detta 
viktigt för grupper med en låg andel som lämnar arbetslöshet för arbete. För det andra är det 
inte säkert att en eventuell effekt slår igenom direkt efter attackerna. Personer som fi ck arbete 
dagarna efter attackerna hade troligen avtalat om detta innan attackerna inträffade.
13
dagarna efter attackerna hade troligen avtalat om detta innan attackerna inträffade.
13
dagarna efter attackerna hade troligen avtalat om detta innan attackerna inträffade.

 Skattningarna presenteras i Tabell A 1.
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de arbetsmarknaden som helhet. Denna effekt återspeglas i förändringen av 
utträdessannolikheten för grupper som inte förväntas bli påverkade av ökad 
etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Naturligtvis fångar denna för-
ändring även konjunkturvariationer som inte är orsakade av 11 september. 
Genom att relatera förändringarna i potentiellt diskriminerade grupper till 
förändringarna bland de icke-diskriminerade kan vi uttala oss om huruvida 
de förstnämnda verkar ha drabbats av ökad diskriminering.14

Det visar sig att de estimerade absoluta förändringarna inte är större i 
potentiellt mer diskriminerade grupper (se tabell A 1). Som nämnts kan 
detta vara missvisande, och i fi gur 3 illustreras därför de estimerade relativa 
förändringarna för respektive grupp. De grå staplarna visar den skattade 
relativa förändringen, medan strecken anger osäkerheten i estimaten. Ett 
första konstaterande är att det förekommer en tendens till nedgång under 
hösten 2001 jämfört med året innan, men för många grupper är nedgången 
inte statistiskt signifi kant. I vilken utsträckning den allmänna nedgången 
är en effekt av terrorattackerna går inte att säga, men den stämmer överens 
med mönstret i fi gur 2.

En jämförelse mellan de förmodat mest utsatta grupperna (Mellanöstern) 
och t ex svenskfödda tyder inte på ökad etnisk diskriminering. Nedgången är 
snarare mindre i den förstnämnda gruppen. Den negativa effekten är visser-
ligen större i grupperna Afrika och fd Jugoslavien, men konfi densintervallen 
innefattar estimaten för icke-diskriminerade grupper.15 Denna mer formella 
statistiska analys ger därmed inte heller något stöd för att den etniska diskri-
mineringen på arbetsmarknaden skulle ha ökat efter 11 september.

14 Detta sätt att studera skillnader i en förändring är en variant av ”differences-in-differences”, 
där syftet är att eliminera en allmän makroeffekt via en jämförelsegrupp.
15
där syftet är att eliminera en allmän makroeffekt via en jämförelsegrupp.
15
där syftet är att eliminera en allmän makroeffekt via en jämförelsegrupp.

 Notera i Figur 2 att gruppen ”Afrika” har en hög topp i period –12, dvs början av jämförelse-
perioden år 2000. Detta bidrar till en stor negativ förändring i regressionsanalysen.

Figur 3
Skattade relativa 
förändringar av san-
nolikheten att få 
arbete, före-efter 11 
september.

Anm: De grå staplarna anger den skattade relativa föstaplarna anger den skattade relativa föstaplarna anger den skattade relativa f rändringen. Linjerna anger 95-procentiga 
konfi densintervall fökonfi densintervall fökonfi densintervall f r för för f rändringen. Uppföndringen. Uppföndringen. Uppf ljningsperioden är 120 dagar. Se även Tabell A 1



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

12 dan-olof rooth  och olof åslund

4. Känslighetsanalys
Ett stort antal känslighetstester har genomförts utan att resultaten som 
beskrivits ovan ändras. Känslighetsanalysen redovisas mer i detalj i Åslund 
och Rooth (2004), medan endast delar av den diskuteras här. 

Det är tänkbart att diskrimineringen ökade för vissa undergrupper, men 
att detta inte syns i vår analys (t ex för att gruppen är för liten för att få 
genomslag). Därför skattades modellerna separat för män och kvinnor, för 
personer bosatta i olika delar av Sverige och för vissa större ursprungslän-
der. Avsaknaden av resultat som tyder på ökad etnisk diskriminering gäller 
för alla analyser av de olika undergrupperna.

Det är också möjligt att diskrimineringen varierar mellan olika yrken. 
Detta skulle t ex kunna gälla yrken med kundkontakter (exempelvis försäl-
jare, servitör eller taxichaufför) eller säkerhetsrelaterade yrken som brand-
man eller säkerhetsvakt.16 Datamaterialet innehåller information om vilka 
yrken de arbetslösa är mest intresserade av. Därför begränsades analysen till 
personer som hade angett intresse för ovannämnda typer av yrken, utan att 
resultaten ändrades. Ett relaterat problem är att makroeffekten kan slå olika 
mot olika yrken. Om diskriminerade grupper i större utsträckning befi nner 
sig i sektorer/yrken som drabbas mindre av den allmänna nedgången, kan 
vårt ”nollresultat” dölja ökad diskriminering. Vi testade därför att kontrol-
lera för sökt yrke i regressionerna; detta påverkade inte skattningarna.

En annan fråga gäller det något slumpmässiga valet av uppföljningspe-
riod. Resultaten påverkas inte heller av om en uppföljningsperiod om 60 
eller 180 dagar används, vilket tyder på att valet av uppföljningsperiod är av 
mindre betydelse. Vi har även undersökt möjligheten att hösten 2000 skulle 
vara en dålig jämförelseperiod och använt ett urval som drogs den 11 sep-
tember 1999. Dessutom har vi genom ytterligare analyser kunnat utesluta 
att en ökad diskriminering till följd av händelserna den 11 september bröt 
en positiv långsiktig trend i utträdessannolikheten för vissa grupper, en för-
ändring som inte självklart syns i den grundläggande analysen. 

Det går också att tänka sig andra utfallsvariabler. Vi anser att det fi nns 
såväl ekonomisk-teoretiska som institutionella skäl till att en eventuellt 
ökad diskriminering påverkar sannolikheten att få arbete i större grad än ris-
ken att förlora arbetet. Studeras sannolikheten att inträda i arbetslöshet efter 
samma modell som ovan, framkommer inget stöd för ökad diskriminering. 
Arbetsmarknadspolitiskt programdeltagande skulle under vissa förutsätt-
ningar också kunna spegla diskriminering.17 Vår studie av utträde till denna 
typ av program visade på en liten minskning som var likartad i alla grupper.

16 Diskriminering från kunder bygger på att dessa blir mer negativa till en viss minoritet och 
därför ogärna har kontakt med individer tillhörande minoriteten. Om vissa grupper uppfat-
tades som mindre pålitliga efter 11 september är det tänkbart att det blev svårare för personer 
ur dessa grupper att få arbeten med säkerhetsinriktning.
17
ur dessa grupper att få arbeten med säkerhetsinriktning.
17
ur dessa grupper att få arbeten med säkerhetsinriktning.

 Det är oklart i vilken riktning vi skulle förvänta oss att sådana effekter skulle verka. En möj-
lig effekt är att handläggare vid arbetsförmedlingarna skulle försöka ”skydda” utsatta grupper 
mot diskriminering genom att erbjuda dem attraktiva program. En annan möjlighet är att 
handläggarna själva diskriminerar i större utsträckning än tidigare. Antingen genom att inte 
tilldela program eller att tilldela program mot den arbetssökandes vilja.
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5. Avslutande diskussion
Det fi nns starka indikationer på att händelserna i USA den 11 september 
2001 försämrade attityderna till vissa invandrargrupper i Sverige. Doku-
mentation av ökade trakasserier, undersökningar bland potentiellt utsat-
ta och mätningar av allmänhetens attityder pekar alla åt samma håll. En 
stor grupp av diskrimineringsteorier innehåller en direkt koppling mellan 
attityden till en minoritet och gruppens chanser på arbetsmarknaden. Om 
detta samband gäller fi nns det goda skäl att tro att vissa grupper skulle ha 
drabbats av ökad etnisk diskriminering efter 11 september.

Det är därför intressant att analysen av utträdet från arbetslöshet till 
arbete inte ger några som helst indikationer på att den etniska diskrimine-
ringen skulle ha ökat på den svenska arbetsmarknaden som ett resultat av 
händelserna den 11 september. Varken enkel deskriptiv statistik eller mer 
sofi stikerade statistiska metoder ger stöd för en sådan hypotes. 

Kan vi lära oss något mer generellt om den etniska diskrimineringen på 
den svenska arbetsmarknaden utifrån dessa resultat? Här bör det poängte-
ras att studien inte ger någon information om nivån av etnisk diskrimine-
ring eftersom den enbart fokuserar på förändringar i attityder/etnisk dis-
kriminering till följd av en oväntad händelse. Vi gör alltså inget försök att 
förklara de omfattande skillnader i situationen på arbetsmarknaden som 
existerar mellan olika etniska grupper. 

Vi kan till att börja med konstatera att om diskriminering inte är ett 
problem på arbetsmarknaden skulle resultaten likna dem i vår studie. Om 
man däremot anser att diskriminering är en faktor av betydelse till varför 
invandrare inte når samma positioner som infödda på arbetsmarknaden så 
ger våra resultat en del ny information. För det första så baseras inte dis-
krimineringen på preferenser som ändras snabbt. Arbetsgivare verkar inte 
direkt reagera på förändringar i den allmänna opinionen eller på rapporter 
i media. För det andra verkar det inte fi nnas en självklar koppling mellan en 
grupps upplevelser av utsatthet och dess situation på arbetsmarknaden.

En möjlig tolkning är därför att den diskriminering som tidigare stu-
dier funnit snarare baseras på osäkerhet kring individers produktivitet än 
på preferenser och attityder gentemot den aktuella gruppen. Informationen 
om många produktiva egenskaper förknippade med statistisk diskrimine-
ring (t ex språkkunskaper), och därmed osäkerheten kring dessa, förändra-
des inte av händelserna den 11 september. Vi skulle därför inte förvänta oss 
en ökning av denna typ av diskriminering.

Etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden är ett mycket 
debatterat ämne både bland politiker och bland forskare. Det är lätt att få 
intrycket av att kunskapen är stor om diskrimineringens natur och omfatt-
ning. Men tidigare svenska studier har i bästa fall endast kunnat ge en indi-
kation på förekomsten av diskriminering. Ökad kunskap på detta område 
framstår som en viktig uppgift för framtida forskning. Vår studie pekar på 
att vissa i teorin väletablerade samband inte självklart gäller på verklighe-
tens arbetsmarknad.
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REFERENSER

Tabell A 1
Utfl öde till arbete 

före och efter 11 
september, 2001, 
uppdelat på olika 

födelseregioner

Sverige Norden Västeuropa Östeuropa
Forna 

Jugoslavien

P(före) 0,316 0,286 0,265 0,208 0,218
P(efter) 0,307 0,272 0,269 0,206 0,208
Post (D) –0,033 –0,025 –0,015 –0,010 –0,035

(0,008) (0,012) (0,019) (0,013) (0,010)
Rel förändring i P –0,104 –0,087 –0,057 –0,048 –0,160
Observationer 16 126 7 783 2 901 5 669 9 495
Pseudo R2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Latinamerika Asien Afrika Mellanöstern

P(före) 0,241 0,219 0,185 0,170
P(efter) 0,226 0,229 0,167 0,180
Post (D) –0,022 0,005 –0,029 –0,004

(0,016) (0,015) (0,013) (0,007)
Rel förändring i P –0,091 0,023 –0,157 –0,024
Observationer 3 927 4 534 4 963 18 403
Pseudo R2 0,04 0,04 0,04 0,03

Anm: ”Post” är den estimerade skillnaden (probit, beräknad för medelvärdet av variablerna, 
standardfel anges inom parentes) i utträdessannolikhet från arbetslöshet till arbete mellan 120-
dagars perioden som följde efter den 11 september 2001 och motsvarande period ett år tidigare. 
”P(före)” och ”P(efter)” anger den faktiska utträdessannoliklheten i respektive period. ”Rel för-
ändring i P”= ”Post”/ P(före). I modellen ingår även kontroller för: ålder, ålder i kvadrat, kön, 
barn, barn*kön, sammanboende (gift, partner, sambo), sammanboende*kön, högsta avslutade 
utbildning, antal dagar i innevarande arbetslöshetsperiod, totalt antal dagar i arbetslöshet. 
”Pseudo R2” defi nieras som 1–L1/L0, där L1 (L0) anger den fullständiga (enbart konstant) 
modellen. Se Åslund och Rooth (2004) för vidare information.
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