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Utrikes födda på 2000-talets 
arbetsmarknad – en översikt och 
förklaringar till situationen

Denna artikel ger en bild av utrikes föddas position på den svenska arbets-
marknaden under 2000-talet. Utrikes födda från Afrika och Asien har lägre 
sysselsättningsgrad och högre andel arbetslösa än andra grupper av utrikes födda 
och infödda. De är också överrepresenterade i tidsbegränsade anställningar 
och underrepresenterade på chefspositioner. Högutbildade personer från dessa 
regioner har oftare än andra personer arbeten som kräver lägre kompetens än 
deras formella utbildningsnivå. Vidare utmärker sig högutbildade kvinnor från 
Afrika och Asien genom ett lågt arbetskraftsdeltagande. En diskussion förs om 
olika tänkbara förklaringar till situationen.  

Antalet utrikes födda i Sverige uppgår år 2015 till ungefär 1,5 miljoner män-
niskor. Detta innebär att mer än 15 procent av den totala befolkningen i 
Sverige är född utomlands. Andelen utrikes födda i Sverige är därmed något 
högre än den genomsnittliga andelen utrikes födda i samtliga OECD-län-
der.1 Gemensamt för Sverige och flertalet andra OECD-länder är att de utri-
kes föddas position på arbetsmarknaden gradvis har försämrats under de 
senaste decennierna. Inte minst i Sverige är det i dag väl känt att arbetslös-
heten är hög och sysselsättningen låg bland människor födda utomlands.2

Syftet med denna artikel är att med hjälp av aktuell data ge en bild av 
utrikes föddas position på arbetsmarknaden i Sverige samt att diskutera 
faktorer som kan förklara den uppkomna situationen. Vi använder begrep-
pen utrikes födda och inrikes födda. Med utrikes födda avses personer födda i 
ett annat land än Sverige medan inrikes födda avser personer födda i Sverige. 
Artikeln är fortsättningsvis disponerad på följande sätt: Med hjälp av data 
från Statistiska centralbyrån presenterar vi hur arbetsmarknadssituationen 
för utrikes födda i Sverige utvecklats i Sverige under 2000-talet. Därefter 
diskuteras tänkbara förklaringar till situationen.    

1. Sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och andel
utanför arbetskraften
Under perioden med arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talet 
etablerade sig utrikes födda i regel snabbt på den svenska arbetsmarkna-

1  Den genomsnittliga andelen utrikes födda i samtliga OECD-länder uppgick år 2013 till 12,5 
procent, se OECD (2013).
2  En av de senaste övergripande studierna av utrikes födda på arbetsmarknaden gjordes av 
Eriksson (2011).  

Lina aLdén 
och Mats 
haMMarstedt

Lina Aldén är docent i 
nationalekonomi och 
verksam vid Linnaeus 
University Centre for 
Labour Market and 
Discrimination Stu-
dies vid Linnéuniver-
sitetet i Växjö. lina.
alden@lnu.se

Mats Hammarstedt 
är professor i natio-
nalekonomi och 
verksam vid Linnaeus 
University Centre 
for Labour Market 
and Discrimination 
Studies vid Linnéuni-
versitetet i Växjö. 
mats.hammarstedt@
lnu.se

Artikeln sammanfat-
tar resultaten från 
rapporten ”Utrikes 
födda på den svenska 
arbetsmarknaden – 
en översikt och en 
internationell jämfö-
relse” vilken ingick 
som en delrapport 
i Arbetsmarknads-
reformer för jobb och 
välfärd. Rapport från 
Socialdemokraternas 
forskningskommis-
sion. Författarna 
tackar Mårten Palme, 
Robert Östling, Bertil 
Holmlund och Eva 
Mörk för värdefulla 
synpunkter och Sta-
tistiska centralbyrån 
för hjälp med bear-
betning av data. 



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

78 lina aldén och mats hammarstedt

den.3 I mitten av 1970-talet föll dock sysselsättningsgraden bland utrikes 
födda under nivån för sysselsättningsgraden bland inrikes födda och utrikes 
födda har därefter haft en lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda.4 

Tabell 1 visar hur sysselsättningsgraden har utvecklats under perioden 
2005–12 för olika grupper av utrikes födda män och kvinnor. Allmänt gäller 
att sysselsättningsgraden ökade något för de flesta grupperna under perio-
den samt att sysselsättningsgraden bland män genomgående är högre än sys-
selsättningsgraden bland kvinnor inom grupperna. Vidare gäller att utrikes 
födda från Afrika och Asien har avsevärt lägre sysselsättningsgrad än utrikes 
födda från andra regioner. Gruppen Afrika utmärker sig dessutom då det 
är den enda grupp i vilken sysselsättningsgraden faktiskt sjönk mellan åren 
2005 och 2012. För män från Afrika minskade sysselsättningsgraden från 
drygt 57 procent år 2005 till knappt 56 procent år 2012. Det bör dock note-
ras att sysselsättningsgraden för denna grupp uppgick till över 60 procent 
övriga år under observationsperioden. För kvinnor från Afrika minskade 
sysselsättningsgraden från knappt 51 procent år 2005 till knappt 44 procent 
år 2012. Även för utrikes födda från Asien var sysselsättningsgraden mycket 
låg. För denna grupp ökade dock sysselsättningsgraden bland män från ca 
52 procent år 2005 till knappt 59 procent år 2012. Också bland kvinnor från 
Asien ökade sysselsättningsgraden något under perioden, även om denna 
ökning var ytterst marginell.      

En översikt av hur andelen sysselsatta, andelen arbetslösa och ande-
len utanför arbetskraften såg ut 2012 återfinns i tabell 2. Det mönster som 
framkom angående sysselsättning i tabell 1 återkommer även för andelen 
arbetslösa och andelen utanför arbetskraften. För utrikes födda från länder i 
Europa påminner situationen i allt väsentligt om den som gäller för inrikes 
födda. Dock är arbetslösheten något högre bland utrikes födda från euro-
peiska länder utanför Norden än för inrikes födda. Vidare är andelen kvin-
nor utanför arbetskraften högre bland utrikes födda från europeiska länder 
utanför Norden än bland inrikes födda kvinnor.

För grupperna Asien och Afrika ser bilden annorlunda ut. Vid sidan av 
en relativt låg sysselsättningsgrad är andelen arbetslösa hög i dessa grup-
per. Bland utrikes födda män från Afrika uppgick andelen arbetslösa till 
närmare 30 procent år 2012. Motsvarande siffra för kvinnor från Afrika var 
knappt 27 procent. Andelen arbetslösa bland utrikes födda män från Asien 
uppgick till knappt 25 procent medan den för kvinnor från Asien uppgick 
till ca 20 procent. Vidare var andelen som var utanför arbetskraften hög 
bland framför allt kvinnor i dessa grupper. Bland utrikes födda kvinnor från 
Afrika och Asien var omkring 40 procent utanför arbetskraften. Detta kan 
jämföras med andelen utanför arbetskraften bland inrikes födda kvinnor 
vilken uppgick till mindre än 19 procent.   

I tabell 3 presenterar vi sysselsättningsgraden för de olika grupperna 

3  För en översikt av hur invandringen till Sverige förändrats över tiden, se exempelvis Lundh 
och Ohlsson (1999).
4  En översikt av hur invandrares relativa arbetsmarknadssituation förändrats över tiden ges i 
exempelvis Ekberg och Hammarstedt (2002). 
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uppdelade efter deras vistelsetid i landet. Som förväntat har grupper som 
vistas relativt lång tid i landet högre sysselsättning än grupper med kortare 
vistelsetid. I genomsnitt uppgick sysselsättningsgraden bland utrikes födda 
män till ca 54 procent under deras tre första år i landet. Stora skillnader 
fanns återigen mellan de olika grupperna. Sysselsättningen bland utrikes 
födda från länder i Europa uppgick bland dem som varit tre år eller kortare 
tid i Sverige till ca 70 procent medan den uppgick till 34 respektive 44 pro-
cent bland män från Afrika och Asien. 

Bland utrikes födda män från Europa ligger sysselsättningsgraden bland 
dem som varit i Sverige åtta år eller längre väl i nivå med sysselsättningen 
bland inrikes födda. Bland män från Afrika och Asien är sysselsättningsgra-
den än en gång betydligt lägre. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda 
män från Afrika som varit mellan åtta och tio år i Sverige var alltjämt lägre 
än 50 procent. Bland män från Afrika och Asien var sysselsättningsgraden 
över 70 procent endast i de grupper som varit i Sverige längre tid än 20 år.

Födelseregion

Män

Sverige Nordena) Europab) Afrika Asien Övriga 
utomeu-
ropeiska 
länderc)

Samtliga 
utrikes 
födda

2005 77,8 76,4 68,7 57,5 51,9 68,3 64,8

2006 78,6 77,7 69,0 59,8 55,3 72,9 66,4

2007 79,6 76,3 70,7 63,2 62,0 73,2 68,8

2008 79,5 75,8 73,4 62,8 63,7 77,2 70,4

2009 77,0 74,9 70,3 60,6 59,1 73,4 67,1

2010 77,5 76,8 71,5 65,3 58,3 72,1 67,4

2011 78,9 77,6 73,5 60,2 58,9 76,4 68,3

2012 78,7 76,4 75,0 55,9 58,5 77,9 68,0

Kvinnor

2005 74,2 70,4 58,7 50,7 48,6 62,7 58,7

2006 74,7 70,3 59,5 49,3 48,7 62,8 58,6

2007 75,9 70,9 59,8 53,6 50,1 67,0 59,6

2008 76,2 67,9 59,9 57,0 50,6 67,3 59,0

2009 74,3 70,0 61,8 49,8 48,0 64,8 58,4

2010 74,1 70,7 60,8 41,4 46,2 62,8 56,5

2011 75,8 73,0 62,2 42,8 48,4 68,4 58,2

2012 76,3 72,7 64,2 43,6 49,6 69,0 59,0

Not: a) Avser födda i Norden förutom Sverige. b) Avser födda i Europa förutom Norden. c) I 
gruppen ingår personer födda i Sydamerika, Nordamerika och Oceanien.
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Tabell 1 
Sysselsättningsgrad 
för olika grupper av 
utrikes födda och 
inrikes födda män 
och kvinnor 2005–12 
(16–64 år)
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Bland kvinnor som varit kort tid i Sverige var sysselsättningsgraden 
betydligt lägre än bland män med motsvarande vistelsetid. I genomsnitt 
uppgick sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor som varit tre år 
eller kortare tid i landet till 35 procent. Stora skillnader återfinns även här 
mellan grupperna. Bland utrikes födda kvinnor från Afrika som varit i Sve-
rige tre år eller kortare uppgick sysselsättningsgraden till drygt 22 procent. 
Bland kvinnor från Asien med samma vistelsetid i landet uppgick andelen 
sysselsatta till ca 28 procent. Precis som bland män gäller att mindre än hälf-
ten av de kvinnor från Afrika och Asien som varit mellan åtta och tio år i 
landet är sysselsatta. Bland kvinnor som varit i landet längre tid än 20 år är 
dock sysselsättningsgraden för samtliga grupper högre än 70 procent. 

Skillnader mellan olika åldersgrupper
För att ytterligare belysa de skillnader som vi har observerat i sysselsätt-
ningsgrad, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften mellan de olika 
grupperna har vi även delat in dem efter ålder. Tabell 4 visar sysselsättnings-
grad, andel arbetslösa samt andel utanför arbetskraften för individer från de 
olika grupperna i åldrarna 16–25 år, 26–54 år samt 55–64 år. Det mönster 
som framkommer påminner för samtliga åldersgrupper om vad som fram-
kommit tidigare. I gruppen 16–25 år var ca 46 procent av de inrikes födda 
männen sysselsatta. Detta kan jämföras med 37 procent bland utrikes föd-
da män. En jämförelse av arbetslösheten visar att 36 procent av de utrikes 
födda männen i åldrarna 16–25 år var arbetslösa medan motsvarande andel 

Födelseregion

Män

Sverige Nordena) Europab) Afrika Asien Övriga 
utomeu-
ropeiska 
länderc)

Samtliga 
utrikes 
födda

Sysselsättnings-
grad

78,7 76,4 75,0 55,9 58,5 77,9 68,0

Andelen arbetslö-
sa av arbetskraften

6,6 7,1 11,6 29,6 24,9 10,2 16,9

Andelen utanför 
arbetskraften

15,7 17,7 15,2 20,5 22,1 13,3 18,2

Kvinnor

Sysselsättnings-
grad

76,3 72,7 64,2 43,6 49,6 69,0 59,0

Andelen arbets-
lösa av arbets-
kraften

6,2 5,6 12,9 26,7 20,4 11,6 15,0

Andelen utanför 
arbetskraften

18,7 23,0 26,3 40,4 37,6 21,9 30,6

Not: a) Avser födda i Norden förutom Sverige. b) Avser födda i Europa förutom Norden. c) I 
gruppen ingår personer födda i Sydamerika, Nordamerika och Oceanien.
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Tabell 2
Andel sysselsatta, 

andel arbetslösa och 
andel utanför arbets-

kraften för olika 
grupper av utrikes 

födda och inrikes föd-
da män och kvinnor 

2012 (16–64 år)
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bland inrikes födda uppgick till ca 21 procent. Stora skillnader finns mellan 
de olika grupperna. Bland män från Afrika i åldrarna 16–25 år var knappt 
30 procent sysselsatta och över 50 procent arbetslösa. Vidare var knappt 40 
procent av männen från Asien i denna åldergrupp arbetslösa. 

Bland inrikes födda kvinnor i åldern 16–25 år var 49 procent sysselsatta 
och ca 19 procent arbetslösa. Detta kan jämföras med 34 procent sysselsatta 
och ca 29 procent arbetslösa bland utrikes födda kvinnor i åldern 16–25 år. 
Även här är sysselsättningsgraden låg och andelen arbetslösa hög i grup-
perna från Afrika och Asien. Knappt 24 procent av kvinnorna från Afrika i 
åldrarna 16–24 år var sysselsatta och knappt 40 procent av dem var arbets-
lösa.

I de äldre åldersgrupperna är sysselsättningsgraden genomgående högre 
och arbetslösheten lägre än i den yngsta gruppen. Några saker är värda att 
notera. Bland såväl män som kvinnor från Afrika är arbetslösheten över 
25 procent i gruppen 26–54 år. Detta kan jämföras med en arbetslöshet på 
under fyra procent bland inrikes födda män och kvinnor i samma ålder. 
Vidare står en stor andel kvinnor i åldern 26–54 år från Afrika och Asien 
utanför arbetskraften. Bland kvinnor från Afrika i detta åldersintervall stod 
närmare 35 procent utanför arbetskraften. Bland kvinnor från Asien i dessa 
åldrar uppgick andelen utanför arbetskraften till drygt 31 procent. Detta 
kan jämföras med inrikes födda kvinnor i åldrarna 26–54 år. I denna grupp 
stod knappt nio procent utanför arbetskraften.   

Vistelsetid i Sverige Födelseregion

Män

Europaa) Afrika Asien Övriga utom-
europeiska 
länderb)

Samtliga 
utrikes 
födda

0–3 år 70,4 34,3 44,0 74,9 53,9
4–7 år 71,5 51,1 49,1 75,2 59,6
8–10 år 76,5 48,7 55,1 76,6 65,0
11–20 år 75,8 73,5 59,7 72,9 70,1
20 år – 77,4 73,1 70,4 81,5 75,5
Totalt 75,4 55,9 58,5 77,9 68,0

Kvinnor

0–3 år 51,3 22,3 28,4 29,9 35,0
4–7 år 58,6 22,8 32,7 58,5 42,9
8–10 år 66,6 45,8 46,2 67,4 55,4
11–20 år 68,7 59,9 55,4 69,3 63,7
20 år – 70,4 74,7 70,5 77,4 71,4
Totalt 66,7 43,6 49,6 69,0 59,0

Not: a) Avser födda i Europa förutom Sverige. b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, 
Nordamerika och Oceanien. 
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Tabell 3
Andelen sysselsatta 
efter vistelsetid i lan-
det för utrikes födda 
män och kvinnor 
2012 (16–64 år)
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Födelseregion

Män

Sverige Europaa) Afrika Asien Övriga 
utomeu-
ropeiska 
länderb)

Samtliga 
utrikes 
födda

16–25 år
Sysselsättningsgrad 46,1 42,7 29,6 33,3 47,4 37,2
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

21,1 30,8 51,1 39,7 20,4 36,3

Andelen utanför arbets-
kraften

41,6 38,2 39,6 44,7 40,4 41,6

26–54 år

Sysselsättningsgrad 91,3 84,5 64,5 66,8 84,3 76,4
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

3,7 8,4 25,8 22,4 9,6 14,8

Andelen utanför arbets-
kraften

5,1 7,7 13,1 13,9 6,8 10,3

55–64 år

Sysselsättningsgrad 79,0 64,3 49,5 53,3 78,7 62,2
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

4,6 9,7 25,1 22,2 5,9 12,7

Andelen utanför arbets-
kraften

17,2 28,8 33,9 31,5 16,4 28,7

Kvinnor

16–25 år
Sysselsättningsgrad 49,0 43,2 23,8 26,7 47,3 34,0
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

19,1 23,2 39,6 35,8 16,9 29,1

Andelen utanför arbets-
kraften

39,5 43,7 60,6 58,4 43,1 52,1

26–54 år

Sysselsättningsgrad 88,1 74,4 48,5 56,3 56,3 65,2
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

3,5 10,1 25,6 18,3 18,3 14,2

Andelen utanför arbets-
kraften

8,7 17,2 34,9 31,1 16,9 23,9

55–64 år

Sysselsättningsgrad 73,0 57,0 52,8 40,5 66,0 54,4
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

3,7 7,8 10,7 19,7 7,4 9,8

Andelen utanför arbets-
kraften

24,2 38,1 40,8 49,6 28,8 39,7

Not: a) Avser födda i Europa förutom Sverige. b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, 
Nordamerika och Oceanien.
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Tabell 4 
Andel sysselsatta, 

andel arbetslösa och 
andel utanför arbets-

kraften bland olika 
grupper av utrikes 

födda och inrikes föd-
da män och kvinnor 

uppdelat på ålderklas-
ser 2012 (16–64 år)
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Skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå
I tabell 5 har vi delat in grupperna efter förgymnasial, gymnasial och efter-
gymnasial utbildning. Särskilt värt att notera är den låga sysselsättnings-
graden och den höga andelen arbetslösa bland utrikes födda från Afrika och 
Asien med gymnasial och eftergymnasial utbildning. Sysselsättningsgraden 
bland män med eftergymnasial utbildning från dessa regioner uppgick till 
strax över 70 procent. Bland inrikes födda män med motsvarande utbild-
ning uppgick sysselsättningsgraden till över 87 procent. Bland kvinnor från 
Afrika och Asien med eftergymnasial utbildning var sysselsättningsgraden 
än lägre och uppgick endast till ca 60 procent medan den för inrikes födda 
kvinnor med samma utbildningsnivå översteg 86 procent.

Om vi studerar arbetslöshet ser vi att bland män med gymnasial utbild-
ning från Afrika och Asien uppgick andelen arbetslösa till ca 25 procent. 
Motsvarande andel bland inrikes födda män med gymnasial utbildning 
uppgick till drygt 6 procent. Bland kvinnor från Afrika och Asien uppgick 
andelen arbetslösa till knappt 20 procent bland dem med gymnasial utbild-
ning, vilket kan jämföras med knappt 7 procent bland inrikes födda kvinnor 
med gymnasial utbildning.    

Om vi studerar de med eftergymnasial utbildning finner vi, bland såväl 
män som kvinnor från dessa regioner, att andelen arbetslösa uppgick till 
närmare 20 procent. Detta ska jämföras med knappt 4 procent för inrikes 
födda män med eftergymnasial utbildning och ca 3 procent för inrikes födda 
kvinnor med eftergymnasial utbildning.   

Ytterligare värt att notera är den höga andelen kvinnor från Afrika och 
Asien med eftergymnasial utbildning som är utanför arbetskraften. Över 
25 procent av dessa kvinnor står utanför arbetskraften. Bland inrikes födda 
kvinnor med motsvarande utbildningsnivå befinner sig drygt 10 procent 
utanför arbetskraften.

Vi kan således konstatera att den låga sysselsättningen och den höga 
arbetslösheten bland utrikes födda från Afrika och Asien inte är ett problem 
som begränsas till personer med låg utbildningsnivå från dessa regioner. 
Även bland högutbildade män och kvinnor är sysselsättningen oproportio-
nerligt låg och arbetslösheten oproportionerligt hög. Med detta konstaterat 
bör man dock notera att andelen sysselsatta är avsevärt högre och andelen 
arbetslösa avsevärt lägre bland utrikes födda med gymnasial eller eftergym-
nasial utbildning än bland utrikes födda med enbart förgymnasial utbild-
ning inom samtliga grupper. Uppenbarligen är utbildningsinvesteringar 
lönsamma även för utrikes födda även om man inte når upp till samma nivå 
på sysselsättning som inrikes födda givet samma utbildningsnivå.

2. Tidsbegränsade anställningar, personer i chefs-
position och akademiker med kvalificerat arbete
I detta avsnitt fokuserar vi på i vilken utsträckning utrikes födda är tidsbe-
gränsat anställda. Vi fokuserar vidare på deras möjligheter att vara anställ-



e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

84 lina aldén och mats hammarstedt

Födelseregion

Män c)

Sverige Europaa) Afrika Asien Övriga 
utomeu-
ropeiska 
länderb)

Samtliga 
utrikes 
födda

Förgymnasial utbildning
Sysselsättningsgrad 51,2 55,6 37,6 37,8 48,0 45,6
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

14,3 17,9 44,5 38,5 18,9 29,6

Andelen utanför arbets-
kraften

40,3 32,2 32,3 38,6 40,8 35,3

Gymnasial utbildning

Sysselsättningsgrad 84,2 78,0 62,7 61,8 78,2 71,9
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

6,4 10,1 25,4 23,8 11,5 15,3

Andelen utanför arbets-
kraften

10,0 13,2 16,0 19,0 11,6 15,1

Eftergymnasial  
utbildning

Sysselsättningsgrad 86,8 83,4 71,9 70,9 87,6 78,6
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

3,9 7,9 19,2 19,3 7,6 12,7

Andelen utanför arbets-
kraften

9,7 9,4 11,0 12,1 5,2 10,0

Kvinnor c)

Förgymnasial utbildning
Sysselsättningsgrad 41,0 38,2 22,5 32,5 45,6 33,9
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

19,4 23,1 46,0 27,0 14,5 27,0

Andelen utanför arbets-
kraften

49,1 50,3 58,4 55,5 46,7 53,5

Gymnasial utbildning

Sysselsättningsgrad 78,5 68,2 58,0 55,7 67,6 63,7
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

6,6 11,0 19,1 18,3 12,7 13,7

Andelen utanför arbets-
kraften

15,9 23,4 28,3 31,9 22,6 26,2

Eftergymnasial utbild-
ning

Sysselsättningsgrad 86,2 79,3 59,7 60,4 76,1 71,5
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften

3,2 7,0 19,5 18,6 10,3 11,6

Andelen utanför arbets-
kraften

10,9 14,7 25,9 25,7 15,2 19,1

Not: a) Avser födda i Europa förutom Sverige. b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, 
Nordamerika och Oceanien. c) Individer med okänd utbildningsnivå ingår ej.
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Tabell 5
Andel sysselsatta, 

andel arbetslösa och 
andel utanför arbets-

kraften bland olika 
grupper av utrikes 
födda och inrikes 

födda män och kvin-
nor uppdelat efter 

utbildningsnivå 2012 
(16–64 år)
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da på chefspositioner samt utrikes födda akademikers sannolikhet att ha 
ett kvalificerat arbete.5 Tabell 6 visar andelen personer med tidsbegränsad 
anställning. Det framkommer att omkring 12 procent av alla anställda inri-
kes födda män har en tidsbegränsad anställning. För utrikes födda är siffran 
ca 20 procent. Även här finns skillnader mellan olika grupper av utrikes föd-
da och mönstret som framträder är samma som vi kunnat observera tidigare. 
Andelen män med tidsbegränsad anställning uppgick till drygt 35 procent 
bland män från Afrika och till knappt 25 procent bland män från Asien.

Tabell 6 visar också att andelen med tidsbegränsad anställning är något 
högre bland kvinnor än bland män. Knappt 17 procent av de inrikes födda 
kvinnorna hade tidsbegränsad anställning medan motsvarande siffra för 
utrikes födda kvinnor var knappt 23 procent. Bland utrikes födda kvinnor 
från Afrika hade knappt 38 procent tidsbegränsad anställning medan mot-
svarande andel från Asien var knappt 29 procent.  

Det mönster vi funnit tidigare framträder även om vi studerar sanno-
likheten att vara anställd i chefsposition.6 Av tabell 7 framgår det att drygt 
åtta procent av de anställda inrikes födda männen och drygt fyra procent av 
de anställda inrikes födda kvinnorna var anställda i chefsposition. Ungefär 
samma andel finner vi för män och kvinnor födda i andra nordiska länder. 
Studeras utomeuropeiska länder är andelen däremot avsevärt lägre. Bland 
anställda män födda i Afrika var enbart 1,6 procent anställda som chefer 
medan andelen kvinnor från Afrika som var anställda i chefsposition upp-
gick till mindre än en procent.

 Vi ser vidare i tabell 7 att andelen personer i chefsposition ökar med 
ökad vistelsetid i Sverige. Andelen ligger dock på en mycket låg nivå även 
bland personer som varit mycket lång tid i landet. Bland män som varit mel-
lan 11 och 20 år i Sverige uppgick andelen personer i chefsposition endast 
till drygt 3 procent. Motsvarande andel bland kvinnor som varit 11 till 20 år 
i Sverige var mindre än 2 procent.  

Personer med eftergymnasial utbildning från utomeuropeiska länder 
har också lägre sannolikhet att ha ett kvalificerat arbete. Bland utrikes födda 
män från Afrika uppgick andelen personer med eftergymnasial utbildning 
som hade ett kvalificerat arbete till strax över 32 procent. Detta kan jämföras 
med drygt 67 procent bland inrikes födda svenska män. Bland kvinnor från 
Afrika med eftergymnasial utbildning uppgick motsvarande andel till ca 40 
procent, att jämföra med över 73 procent bland inrikes födda kvinnor. 

Av tabell 7 framgår även att bland personer med eftergymnasial utbild-
ning som varit i Sverige i mer än 20 år ligger andelen med ett kvalificerat 
arbete ungefär i nivå med vad som gäller för inrikes födda. 64 procent av de 
utrikes födda männen och 71 procent av de utrikes födda kvinnorna med 
eftergymnasial utbildning som varit i Sverige i mer än 20 år hade ett kvali-
ficerat arbete.  

5 Enligt Statistiska centralbyråns definition kräver ett kvalificerat arbete teoretisk specialist-
kompetens eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper.
6 Chefsposition är definierat som att ha ett ledningsarbete enligt Statistiska centralbyråns 
yrkesregister.
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Födelseregion

Mänc)

Sverige Europaa) Afrika Asien Övriga 
utomeu-
ropeiska 
länderb)

Samtliga 
utrikes 
födda

Förgymnasial 
utbildning

19,8 20,6 48,1 31,9 24,5 27,6

Gymnasial utbild-
ning

11,7 11,8 31,4 24,2 16,2 16,9

Eftergymnasial 
utbildning

11,3 15,2 30,9 24,7 22,5 20,1

Samtliga 12,5 14,4 35,4 25,8 20,4 19,9

Kvinnorc)

Förgymnasial 
utbildning

34,0 20,3 48,9 36,0 23,7 29,6

Gymnasial utbild-
ning

16,9 18,2 34,6 29,9 20,9 22,5

Eftergymnasial 
utbildning

14,2 17,7 35,3 25,1 21,7 21,1

Samtliga 16,9 18,3 37,6 28,9 21,8 22,9

Not: a) Avser födda i Europa förutom Sverige. b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, 
Nordamerika och Oceanien. c) Individer med okänd utbildningsnivå ingår ej.
Källa: Statistiska centralbyrån, specialbearbetning av AKU.

Män Kvinnor

Födelseregion Chefs-
positiona)

Kvalificerat 
arbeteb)

Chefs-
positiona)

Kvalificerat 
arbeteb)

Nordenc) 7,8 64,5 4,5 72,6
Övriga Europad) 4,1 51,9 2,1 58,3
Afrika 1,6 32,2 0,8 40,3
Asien 3,0 46,3 1,7 51,5
Sydamerika 2,6 46,7 1,6 53,5
Nordamerika 5,8 58,7 3,2 63,9
Övriga länder 7,6 52,3 4,6 67,6

Vistelsetid

0–3 år 2,2 39,3 1,5 42,1
4–7 år 2,1 39,7 1,0 42,9
8–10 år 3,0 45,7 1,4 51,1
11–20 år 3,3 48,2 1,7 56,5
>20 år 6,3 63,9 3,5 71,0

Inrikes födda 8,2 67,3 4,4 73,5

Not: a) Avser individer som innehar ledningsarbete enligt Statistiska centralbyråns yrkesre-
gister. Politiskt arbete inkluderas inte. b) Andelen individer som har ett arbete som kräver 
teoretisk specialistkompetens eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. c) Avser 
födda i Norden förutom Sverige. d) Avser födda i Europa förutom Norden.
Källa: Statistiska centralbyrån, Yrkesregistret. 

Tabell 6
Andel tidsbegränsat 

anställda av samtliga 
anställda bland män 

och kvinnor med 
olika utbildningsnivå 
uppdelat efter födel-

seregion 2012 (16–64 
år)

Tabell 7 
Andel individer 

(procent) i chefsposi-
tion av alla anställda 
och andel individer 
med eftergymnasial 
utbildning som har 

ett kvalificerat arbete 
av alla anställda 

(16–64 år) år 2011, 
bland utrikes födda 

uppdelat efter födel-
seregion och vistel-

setid
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3. Vilka är förklaringarna till situationen?
Denna artikel har fokuserat på utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige. 
Några resultat i rapporten är värda att fästa särskild uppmärksamhet vid. 
Utrikes födda från Afrika och Asien har lägre sysselsättningsgrad och högre 
andel arbetslösa än andra grupper av utrikes födda.  Detta mönster fram-
kommer oavsett vilken åldersgrupp som studeras. Även bland personer med 
eftergymnasial utbildning är andelen sysselsatta låg och andelen arbetslösa 
hög i dessa grupper. Högutbildade kvinnor från Afrika och Asien utmär-
ker sig genom ett lågt arbetskraftsdeltagande. Bland dessa kvinnor uppgick 
andelen som stod utanför arbetskraften till en nivå långt över de nivåer som 
observeras bland kvinnor med eftergymnasial utbildning födda i Sverige. 

Utrikes födda från Afrika och Asien har inte bara lägre andel sysselsatta 
och högre andel arbetslösa än andra grupper. De får också andra typer av 
anställningar. Såväl män som kvinnor födda i Afrika eller Asien är över-
representerade i tidsbegränsade anställningar och underrepresenterade på 
chefspositioner. Högutbildade personer från dessa regioner har också ofta-
re än andra arbeten som kräver lägre kompetens än deras formella utbild-
ningsnivå. 

Olika förklaringar kan finnas till de observerade resultaten. Det är 
inte orimligt att tro att strukturerna på den svenska arbetsmarknaden, 
med omfattande kollektivavtal, relativt höga minimilöner och relativt låg 
inkomstspridning, kan försvåra för nyanlända att komma in på arbets-
marknaden.7 Om denna förklaring är giltig skulle vägen till högre syssel-
sättning bland utrikes födda, åtminstone delvis, gå via ökad inkomstsprid-
ning.

Men tidigare forskning visar att individens utbildningsnivå, språkkun-
skaper, tillgång till olika nätverk och normer liksom förekomsten av dis-
kriminering också är förklaringar till situationen. Forskningen pekar mot 
att såväl utbildningsinvesteringar genomförda i Sverige som utbildning i 
svenska språket har en positiv inverkan på individens möjligheter att lyckas 
på arbetsmarknaden.8 Inte minst för flyktinggrupper som står relativt långt 
från arbetsmarknaden torde sådana investeringar kunna ge god avkast-
ning.9

Andra förklaringar finns i individernas nätverk och normer. Att ha till-
gång till ett nätverk med goda kontakter har visat sig vara värdefullt för 
möjligheterna till framgång på arbetsmarknaden. Forskningen visar på att 
utrikes födda har tillgång till sämre nätverk än infödda.10 Tillgången till 
olika typer av nätverk är nära knuten till valet av bostadsort. I debatten 
talas det ofta om i vilken utsträckning utrikes födda ska ha rätt att fritt välja 
bostadsort omedelbart efter ankomst till Sverige. De exempel som finns från 

7  För en diskussion, se exempelvis Bergh (2014).
8  Se exempelvis Delander m fl (2005), Rooth och Åslund (2006), Nordin (2011) och Dahl-
stedt och Bevelander (2010).
9  Se exempelvis Lundborg (2013).
10  Se Olli Segendorf (2005), Behtoui (2007, 2008), Nordström Skans och Åslund (2010), 
Behtoui och Neergaard (2011) och Åslund m fl (2014). 
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forskning, såväl i Sverige som i andra länder, visar på att utrikes födda själva 
bör få välja var de vill bosätta sig.11 Ur etableringsperspektiv kan tillgång 
till etniska nätverk vara en bra väg in på arbetsmarknaden. Det är därför 
inget problem att nyanlända bosätter sig där det redan bor många invandra-
re som har sysselsättning då detta kan öka tillgången till etniska nätverk och 
därigenom möjligheterna till anställning. Om nyanlända däremot väljer att 
bosätta sig i områden med många arbetslösa invandrare finns det dock skäl 
att tro att detta kan vara en försvårande omständighet för etableringen på 
arbetsmarknaden. 

När det gäller normer visar den existerande forskningen på att utrikes 
födda inte tycker att det är mindre viktigt än inrikes födda att ha ett arbe-
te.12 Aktiviteten att söka efter arbete är enligt tidigare forskning hög och 
t o m något högre än för inrikes födda. Dock visar de resultat som framkom-
mit i rapporten att en stor andel kvinnor i vissa grupper av utrikes födda av 
olika anledningar står utanför arbetskraften. Detta skulle kunna tolkas som 
ett resultat av olika normer vad gäller arbete och familj inom olika grupper 
av utrikes födda.   

Vidare finns skäl att tro att diskriminering, åtminstone till viss del, kan 
förklara skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan vissa grupper av utrikes 
födda och inrikes födda. Det finns i dag en omfattande litteratur vilken 
dokumenterar förekomsten av diskriminering på den svenska arbets- och 
bostadsmarknaden.13 Ett problem är dock att det i allt väsentligt saknas 
exempel på effektiva metoder för att bryta diskrimineringen. Olika former 
av lagstiftning såväl som metoder som minskar osäkerheten kring de utri-
kes föddas kompetens har framförts. Om sådana metoder kan utformas på 
ett ändamålsenligt sätt skulle de med säkerhet kunna vara effektiva för att 
öka sysselsättningen bland utrikes födda.  

11  Se Edin m fl (2003, 2004) och Grönqvist (2006).
12  Se Arai m fl (1999). 
13  Ett stort antal studier har dokumenterat skillnader i sysselsättning och inkomster mellan 
utrikes födda och inrikes födda i Sverige med hjälp av registerdata; se exempelvis le Grand och 
Szulkin (2002), Hammarstedt (2003), Arai och Vilhemsson (2004), Hammarstedt och Shukur 
(2006, 2007) samt Eliasson (2013). Resultaten pekar mot att åtminstone delar av de skillnader 
i sysselsättning och inkomster som observeras mellan utrikes födda och inrikes födda förklaras 
av diskriminering. Arai och Skogman-Thoursie (2009) visar att namnbyten förbättrar utri-
kes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. Andra studier har använt sig av fältexperiment 
och påvisat förekomsten av diskriminering på såväl arbets- som bostadsmarknaden, se Carls-
son och Rooth (2007), Carlsson (2010), Ahmed och Hammarstedt (2008) och Ahmed m fl 
(2010).
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