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FÖRDJUPNING 

 

Utrikes födda och integration på 
den svenska arbetsmarknaden 

Sedan 2005 har befolkningen ökat med i genomsnitt knappt 

en procent per år. De senaste åren, sedan 2015, har ökningen i 

huvudsak drivits av utrikes födda, som i dag utgör ca 20 procent 

av befolkningen i arbetsför ålder. Utrikes födda har för närva-

rande en för arbetsmarknaden gynnsam ålderssammansättning. 

De utgör en potential som inte till fullo utnyttjas då sysselsätt-

ningsgraden bland utrikes födda är väsentligt lägre än bland 

inrikes födda. Detta gäller i synnerhet för kvinnor. En internat-

ionell jämförelse visar att det är stora skillnader mellan inrikes 

och utrikes födda i många länder, men Sverige sticker ut som ett 

av de länder där skillnaderna i sysselsättningsgrad är som störst. 

Detta trots att även utrikes födda kvinnor har ett högt arbets-

kraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad jämfört med i 

andra länder. En omfattande offentligt finansierad välfärdssektor 

i Sverige ger förutsättningar för ett högt arbetskraftsdeltagande 

bland både män och kvinnor. Etableringen på arbetsmarknaden 

tar i genomsnitt längre tid för kvinnor än män oavsett om det 

mäts som sysselsättningsgrad eller som löneinkomster. Bland de 

som kommit till Sverige 2011 och senare tycks etableringen på 

arbetsmarknaden gå snabbare än tidigare. Den starka konjunk-

turen är troligen en viktig bidragande faktor. Merparten av den 

stora grupp asylsökande som kom under 2015 fick beslut om 

uppehållstillstånd under 2016 eller 2017. De som fick beviljat 

uppehållstillstånd av denna grupp är därför endast möjliga att 

följa under en kort period. Deras etablering på arbetsmarknaden 

bör gynnas av det starka konjunkturläget som har rått sedan 

2015 och som bedöms fortsätta även de närmaste åren. Samti-

digt har andelen med en svag ställning på arbetsmarknaden 

bland utrikes födda arbetslösa ökat.  

Syftet med denna fördjupning är att beskriva utvecklingen på 

den svenska arbetsmarknaden ur ett integrationsperspektiv. Med 

integration och etablering på arbetsmarknaden avses i första 

hand sysselsättning, men löneinkomst kan också vara ett mått på 

etablering på arbetsmarknaden. Fördjupningen innehåller en 

beskrivning av hur integrationen har sett ut historiskt och hur 

migrationens sammansättning utvecklats över tid. Det är av flera 

orsaker svårt att jämföra integration mellan länder och även över 

tid inom ett land. De institutionella förutsättningarna skiljer sig 

åt mellan länder och sammansättningen av utrikes födda skiljer 

sig mellan länder och varierar över tid. Vilket konjunkturläge 

Diagram 100 Sysselsättningsgrad, 20–
64 år 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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Diagram 99 Befolkningens 

åldersfördelning, inrikes födda 

Ålder 

 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 

0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Procent av befolkningen

2018 Män 2018 Kvinnor

2040 Män 2040 Kvinnor

Diagram 98 Befolkningens 

åldersfördelning, utrikes födda 

Ålder 

 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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som råder har också betydelse för etableringen på arbetsmark-

naden även på längre sikt.  

Tillskottet av utrikes födda till befolkningen innebär att den 

demografiska försörjningsbördan122 dämpas eftersom andelen 

yngre och äldre är betydligt mindre bland utrikes födda jämfört 

med inrikes födda (se diagram 98 och diagram 99). För att också 

den ekonomiska försörjningsbördan123 ska dämpas är det dock 

etableringen på arbetsmarknaden som är det viktiga. Integration-

en i form av deltagandet på arbetsmarknaden är också en viktig 

fördelningspolitisk fråga. Lönestrukturen i Sverige är samman-

pressad men skillnaderna i förvärvsinkomst är stora mellan de 

som har och inte har arbete. 

Fördjupningen består av tre avsnitt. Det första avsnittet be-

skriver integrationen i Sverige i ett internationellt perspektiv. 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt skillnader mellan kvinnor och 

män. Den internationella jämförelsen görs med utgångspunkt i 

hur förutsättningarna att delta på arbetsmarknaden generellt ser 

ut inom landet. Eftersom deltagandet på arbetsmarknaden skiljer 

sig åt mellan länder, i synnerhet för kvinnor, bör utvecklingen av 

integrationen belysas utifrån hur skillnaden mellan inrikes och 

utrikes födda ser ut. En internationell jämförelse av hur väl in-

tegrationen fungerar bör också beakta hur sammansättningen 

bland de utrikes födda skiljer sig åt vad gäller ursprungsland och 

migrationsskäl. Därefter följer ett avsnitt som beskriver utveckl-

ingen på den svenska arbetsmarknaden och situationen för utri-

kes födda jämfört med inrikes födda. I det tredje, avslutande 

avsnittet redovisas etableringen på arbetsmarknaden utifrån 

vistelsetid, det vill säga antal år efter beviljat uppehållstillstånd. 

Internationell jämförelse 

Jämförelserna görs i huvudsak med ett genomsnitt av EU-

länderna före utvidgningen 2004 (EU15) om inget annat anges, 

de nordiska länderna samt Storbritannien och Tyskland. Inter-

nationella jämförelser kan vara svåra eftersom institutionella 

skillnader mellan länder påverkar statistiken. Till exempel påver-

kar utbildnings- och pensionssystemens utformning arbets-

kraftsdeltagandet bland yngre och äldre. För att minska betydel-

sen av dessa skillnader mellan länder begränsas de internationella 

jämförelserna till åldersgruppen 20−64 år, i stället för 15−74 år 

som ofta används vid analyser av arbetsmarknaden.  

                                                      

122 Den demografiska försörjningsbördan är kvoten mellan befolkningen i arbetsför 

ålder, 20–64 år, och övriga. 

123 Den ekonomiska försörjningsbördan är kvoten mellan sysselsatta och ej syssel-

satta i arbetsför ålder. 

Diagram 102 Sysselsättningsgrad, 

män, 20–64 år, 2017 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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Diagram 101 Sysselsättningsgrad, 

kvinnor, 20–64 år, 2017 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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Diagram 103 Arbetskraftsdeltagande, 

20–64 år 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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STORT SYSSELSÄTTNINGSGAP MELLAN INRIKES OCH 

UTRIKES FÖDDA 

Sysselsättningsgraden i Sverige är hög i en internationell jämfö-

relse (se diagram 100).124 Det gäller i synnerhet bland inrikes 

födda. Men även bland utrikes födda är sysselsättningsgraden 

något högre än genomsnittet i EU15. Det beror inte minst på en 

hög sysselsättningsgrad bland kvinnor (se diagram 101 och dia-

gram 102). Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda 

och inrikes födda är dock större i Sverige än genomsnittet för 

EU15. Den är framför allt stor mellan inrikes och utrikes födda 

kvinnor.  

Samma mönster gäller även arbetskraftsdeltagandet. Det vill 

säga arbetskraftsdeltagandet är högt och betydligt högre bland 

både inrikes och utrikes födda kvinnor i Sverige jämfört med 

andra länder (se diagram 103 och diagram 104). Men arbets-

kraftsgapet mellan inrikes och utrikes födda är likväl större i 

Sverige än i många andra länder. Jämfört med Tyskland och 

Danmark är dock gapet mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 

mindre i Sverige. Bland EU15-länderna i genomsnitt är det fram-

för allt bland kvinnor det finns potential för ett ökat arbets-

kraftsdeltagande. Arbetskraftsgapet mellan inrikes och utrikes 

födda män är mindre än för kvinnor och gapet i Sverige är snar-

likt skillnaden i de andra undersökta länderna (se diagram 105).  

HÖG ARBETSLÖSHET BLAND UTRIKES FÖDDA  

Arbetslösheten mäter skillnaden mellan arbetskraftsdeltagandet 

och sysselsättningsgraden. Hög arbetslöshet kan indikera en låg 

sysselsättningsgrad eller ett högt arbetskraftsdeltagande. Som 

framgått ovan är sysselsättningsgraden bland utrikes födda inte 

särskilt låg i Sverige men det höga arbetskraftsdeltagandet resul-

terar i att arbetslösheten ändå är relativt hög i synnerhet bland 

utrikes födda.  

Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige är högre än ge-

nomsnittet i EU15 (se diagram 106). Den har inte följt den sjun-

kande trenden bland inrikes födda i Sverige, vilket innebär att 

gapet mellan inrikes och utrikes födda har ökat och är betydligt 

större än övriga länder i jämförelsen (se diagram 107). Trots 

detta är den totala arbetslösheten i Sverige lägre än genomsnittet 

i EU15. 

                                                      

124 Island och Schweiz, båda icke EU-länder, har dock en högre sysselsättningsgrad 

än Sverige. 

Diagram 105 Arbetskraftsdeltagande, 

män, 20–64 år, 2017 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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Diagram 104 Arbetskraftsdeltagande, 

kvinnor, 20–64 år, 2017 

Procent av befolkningen 

 
Källa: Eurostat. 
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Diagram 106 Arbetslöshet, 20–64 år, 

utrikes födda 

Procent av arbetskraften 

 
Källa: Eurostat. 
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SJUKDOM VANLIGASTE ORSAKEN ATT VARA UTANFÖR 

ARBETSKRAFTEN I SVERIGE 

Förutsättningarna att delta på arbetsmarknaden skiljer sig åt 

mellan länder. Det framkommer när orsakerna till att individer 

arbetar deltid eller står utanför arbetskraften studeras. Kvinnor 

arbetar deltid i betydligt större utsträckning än män.125 Andelen 

kvinnor som arbetar deltid i Sverige är något lägre än genomsnit-

tet i EU15, vilket tyder på att deltidssysselsättning inte är någon 

huvudförklaring till den höga sysselsättningsgraden bland kvin-

nor i Sverige. Deltidsarbete i Sverige sker delvis av andra orsaker 

än i de andra länderna i jämförelsen. I EU15 i genomsnitt är det 

vanligast att man arbetar deltid för att ha tid att vårda någon 

anhörig eller ta ansvar för familjen. I Sverige beror deltidsarbete 

i lika stor utsträckning på att individen inte har funnit ett heltids-

arbete som på någon form av vård och omsorg eller familjean-

svar (se diagram 108).  

En femtedel av dem utanför arbetskraften inom EU15 upp-

ger omsorgsansvar som den huvudsakliga orsaken till att stå 

utanför arbetskraften (se diagram 109).126 Motsvarande andel i 

Sverige är ca 5 procent, i stället är egen sjukdom den vanligaste 

orsaken. I Norge och Danmark, som båda har liknande välfärds-

system, framgår ett liknande mönster som i Sverige. Två viktiga 

faktorer är välfärdssektorns omfattning och skattesystemets 

utformning. I länder med en väl utbyggd offentligfinansierad 

barn- och äldreomsorg, som till exempel i de nordiska länderna, 

är förutsättningarna mer gynnsamma för att delta i arbetskraften. 

Progressiv inkomstskatt och individuell beskattning (till skillnad 

från sambeskattning) gör det också mer lönsamt för ett hushåll 

att fördela inkomsterna jämnt i Sverige jämfört med andra län-

der, även om höga marginalskatter, tillsammans med andra mar-

ginaleffekter, kan verka återhållande på hushållets samlade ar-

betsutbud.  

STÖRRE ANDEL FLYKTINGAR OCH DERAS ANHÖRIGA 

BLAND INVANDRARE I SVERIGE 

Ett lands migrationspolitik och geografiska läge påverkar in-

vandringens sammansättning med avseende på motiv till invand-

ring och ursprungsländer.127 Sammansättningen har i sin tur 

betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. Det tar exem-

                                                      

125 Minst en timmes arbete under en vecka innebär att individen är sysselsatt. 

Indelningen i hel- och deltid baseras på individens egna uppgift eftersom arbetsti-

den för heltid kan skilja sig mellan olika yrken och mellan länder.  

126 Omsorgsansvar avser svarsalternativen; ansvar för familj eller personligt an-

svar; ansvar för barn eller funktionshindrade vuxna. 

127 Med invandrare avses här en person som fått uppehållstillstånd i Sverige. 

Diagram 108 Huvudsaklig orsak till 

deltidssysselsättning, 20–64 år, 2017 

Procent av deltidssysselsatta 

 
Källor: Eurostat och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 107 Arbetslöshetsgap, 

utrikes-inrikes födda, 20–64 år 

Skillnad i procentenheter 

 
Källor: Eurostat och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 109 Huvudsakligt skäl för att 

vara utanför arbetskraften 

Procent av utanför arbetskraften 

 
Källor: Eurostat och Konjunkturinstitutet. 
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pelvis längre tid för flyktingar och deras anhöriga att etablera sig 

på arbetsmarknaden jämfört med arbetskraftsinvandrare. Asylin-

vandringen per invånare till Sverige har varit hög jämfört med 

andra länder under en lång period och framför allt under första 

halvan av 1990-talet och under 2000-talet. Sverige tog också 

emot fler invandrare per invånare under 2016 jämfört med ge-

nomsnittet i hela EU (28 medlemsländer). En relativt stor andel 

av de som kommer till Sverige utgörs av flyktingar, skyddsbehö-

vande och deras anhöriga från Afrika och Asien128 (se diagram 

110 och diagram 111). En högre andel flyktinginvandrare inne-

bär att etableringen på arbetsmarknaden tar längre tid.  

Integrationen i Sverige 

ANDELEN UTRIKES FÖDDA HAR ÖKAT 

Andelen utrikes födda i Sverige har ökat under en längre tid. 

Sedan 2005 har den utrikes födda befolkningen i arbetsför ålder 

(15−74 år) ökat med i genomsnitt ca 47 000 personer per år. 

Samtidigt har den inrikes födda befolkningen minskat sedan 

2014 och den fortsätter att minska fram till 2024 (se diagram 

112). Andelen utrikes födda har ökat från 15 till 21 procent se-

dan 2005. Antalet asylsökande var som högst 2015 och året där-

efter toppade antalet beviljade uppehållstillstånd. Både antalet 

asylsökande och antalet beviljade uppehållstillstånd har sedan 

dess minskat och enligt Migrationsverkets prognos kommer 

beviljade uppehållstillstånd till flyktingar och anhöriga minska till 

drygt 30 000 år 2021. Det är strax över det historiska genomsnit-

tet på 25 000 mellan 1990 och 2017 (se diagram 113). 

Sammansättningen bland nyanlända har förändrats över tid. 

Den ökade invandringen de senaste fem åren har framför allt 

drivits av flyktinginvandring (se diagram 114). Men även arbets-

kraftsinvandringen har ökat något 2016 och 2017. 129 Knappt 

hälften av invandringen de senaste tre åren har utgjorts av flyk-

tingar och deras anhöriga. Det är en högre andel jämfört med 

genomsnittet under 2000-talet (28 procent) men en lägre andel 

jämfört med första halvan på 1990-talet då drygt 60 procent var 

flyktingar och deras anhöriga. Beroende på hur vår omvärld ser 

ut varierar ursprungsländerna bland flyktinginvandrare. Syssel-

sättningsutvecklingen har historiskt visat på stora skillnader be-

roende på ursprungsland. Exempelvis har sysselsättningsgraden 

                                                      

128 Ryssland och Ukraina inkluderas i gruppen ”Övriga”. Mellanöstern och Turkiet 

inkluderas i Asien. 

129 Asylsökande kan också välja att söka uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl 

om de uppfyller villkoren. 

Diagram 110 Invandring per invånare 

efter medborgarskap, 2016 

Antal per 100 invånare 

 
Källor: Eurostat och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 111 Invandring per invånare 

efter migrationsskäl, 2016 

Antal per 100 invånare 

 
Källor: Eurostat och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 112 Befolkning, 15–74 år 

Förändring i tusental 

 
Källa: SCB. 
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bland invandrare från forna Jugoslavien och Etiopien/Eritrea 

nått högre nivåer jämfört med länder i mellanöstern.130 Under 

början av 1990-talet kom flyktingarna och deras anhöriga i hu-

vudsak från europeiska länder. Under 2000-talet har andelen 

från Afrika och Asien successivt ökat och sedan 2007 kommer 

ca 90 procent av flyktingarna från Afrika eller Asien (se diagram 

115).131 Sedan 2010 har framför allt andelen från Asien, i synner-

het Syrien och Afghanistan, ökat.  

ETABLERINGSINSATSER HAR HÖG TÄCKNINGSGRAD BLAND 

NYANLÄNDA 

Merparten av de som sökte asyl under hösten 2015 fick beslut 

under 2016 och 2017, vilket innebär att de i dag i stor utsträck-

ning befinner sig i etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen 

(se ruta ”Etableringsinsatser för nyanlända”). Antalet nya bevil-

jade uppehållstillstånd minskar sedan mitten av 2017 och där-

med minskar inflödet till och antal deltagare i Arbetsförmedling-

ens etableringsinsatser (se diagram 116).132  

Sedan 2011 har inflödet till etableringsinsatser i genomsnitt 

varit ungefär hälften av beviljade uppehållstillstånd till flykting- 

och anhöriginvandrare i alla åldrar, vilket innebär att täcknings-

graden för målgruppen 20−64 år är hög. Deltagande i etable-

ringsuppdraget är ett villkor för att få etableringsersättning.  

Etableringsinsatser för nyanlända  

Sedan december 2010 ansvarar Arbetsförmedlingen för 

etableringsinsatser för nyanlända. Insatserna syftar till att 

deltagarna ska få ett arbete eller förbättra sin ställning på 

den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen för etablering-

sinsatserna är nyanlända flyktingar och andra skyddsbehö-

vande och deras anhöriga mellan 20 och 64 år.133 

Efter beviljat uppehållstillstånd sker en kommunplace-

ring och ett möte med Arbetsförmedlingen. Insatserna på-

går normalt under två år men avslutas tidigare om deltaga-

ren arbetat i minst sex månader eller har påbörjat en hög-

skoleutbildning. Endast 8 procent av de som lämnat etable-

                                                      

130 Mellanöstern avser i detta fall Irak, Iran, Libanon, Syrien och Afghanistan, se 

Ruist (2018). 

131 Flyktinginvandring från Asien har de senaste tre åren (2015–2017) utgjorts av 

invandrare från Afghanistan, Irak, Iran och Syrien. 

132 Det så kallade etableringsuppdraget, som tillämpades mellan 2011 och 2017, 

var en form av ett paraplyprogram där deltagarna deltog i Arbetsförmedlingens 

insatser. Från och med 2018 ser regelverket något annorlunda ut och nyanlända 

registreras i ett särskilt program, etableringsprogrammet, se faktaruta nedan. 

133 Gruppen 18–19 år skall i första hand fullgöra en gymnasieutbildning. 

Diagram 114 Beviljade 

uppehållstillstånd 

Tusental 

 
Källa: Migrationsverket. 
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ringsuppdraget under åren 2010 till 2017 har gjort det på 

grund av att insatserna har avbrutits.134 

Etableringsprogrammet som infördes den 1 januari 

2018 ersätter etableringsuppdraget och innebär vissa regel-

förändringar av etableringsinsatserna. Etableringsplanen er-

sätts av en handlingsplan, på samma sätt som övriga in-

skrivna arbetssökande. Inskrivna i etableringsprogrammet 

omfattas av ett åtgärdssystem, liksom övriga deltagare i ar-

betsmarknadspolitiska program. Detta system har även en 

kontrollfunktion som innebär att deltagare kan varnas eller 

få sin ersättning nedsatt. I samband med förändringen den 

1 januari i år infördes också en så kallad utbildningsplikt för 

nyanlända. Utbildningsplikten innebär att nyanlända som 

på grund av kort utbildning inte bedöms kunna komma i 

arbete i huvudsak ska ägna sig åt utbildning.135  

En del av deltagarna som deltog i etableringsinsatserna 

hade någon form av arbete.136 Under 2017 hade 16 procent 

bland männen arbete och 6 procent bland kvinnorna. 

Bland männen var det vanligaste arbetet instegsjobb medan 

extratjänst och instegsjobb var lika vanligt bland kvinnor. 

Deltagare i etableringsinsatser har rätt till etableringsersätt-

ning. Ersättningen uppgår till 308 kr per dag (gäller delta-

gande på heltid). Under tiden som kartläggningen pågår 

och en handlingsplan upprättas är ersättningen motsva-

rande 231 kr per dag.137 

ÖKAT ARBETSKRAFTSDELTAGANDE BLAND UTRIKES FÖDDA 

DET SENASTE DECENNIET 

Utbudet av arbetskraft i Sverige har ökat både till följd av be-

folkningsökningen och till följd av ökat arbetskraftsdeltagande. 

Deltagandegraden bland utrikes födda har ökat kraftigt, inte 

minst bland kvinnor. Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes 

födda är dock fortfarande lägre än för inrikes födda, i synnerhet 

kvinnor. 

                                                      

134 Arbetsförmedlingen (2018). Orsaken till avbrott kan vara att personen har fått 

ett arbete (som varat minst sex månader) eller börjat studera. Siffran inkluderar 

även avbrott på egen begäran och dödsfall. 

135 Budgetpropositionen 2017/2018. 

136 Inkluderar både subventionerade och osubventionerade arbeten. 

137 Deltagare som har hemmavarande barn har också rätt till etableringstillägg 

motsvarande 800 kr per barn och månad för barn under 11 år eller 1 500 kr per 
barn och månad för barn över 11 år men under 20 år. Etableringstillägget lämnas 

för upp till tre barn. Nyanlända som är ensamstående utan barn har rätt till bo-

stadsersättning för den del av boendekostnaden som överstiger 1 800 kr men inte 
mer än 5 700 kr. Källa: Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i ar-

betsmarknadspolitiska program. 

Diagram 118 Arbetskraftsdeltagande, 

2017, kvinnor 

Procent av befolkningen 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 117 Arbetskraftsdeltagande, 

2017, män 

Procent av befolkningen 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 116 Etableringsinsatser 

Tusental personer, säsongsrensade 

månadsvärden 

 
Anm. Inkluderar etableringsuppdraget, 

etableringsprogrammet inklusive kartläggning  

Källor: Arbetsförmedlingen och Konjunktur-
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Ålderssammansättningen bland utrikes födda är samtidigt re-

lativt gynnsam ur ett arbetsmarknadsperspektiv eftersom fördel-

ningen är koncentrerad till åldersgrupper med ett högt arbets-

kraftsdeltagande. Enskilda ålderskohorter visar att arbetskrafts-

deltagandet bland yngre män är i stort sett det samma för inrikes 

och utrikes födda, medan skillnaderna ökar med åldern (se dia-

gram 117). Bland utrikes födda kvinnor finns det över hela ål-

dersspannet ett gap jämfört med inrikes födda (se diagram 118). 

Den mer gynnsamma åldersfördelningen bland utrikes födda 

påverkar nivån på arbetskraftsdeltagandet men den förklarar inte 

den kraftiga uppgången i deltagandegraden de senaste åren. En 

demografisk framskrivning av arbetskraftsdeltagandet från 2006 

års nivå visar att förändringar i ålderssammansättningen tvärtom 

haft en dämpande effekt på arbetskraftsdeltagandet bland utrikes 

födda kvinnor från 2006 och framåt (se diagram 119).138 Utbuds-

stimulerande åtgärder139 har sannolikt påverkat arbetskraftsdelta-

gandet både bland inrikes och utrikes födda. Införandet av eta-

bleringsuppdraget 2011 bidrar troligtvis även till ett högre ar-

betskraftsdeltagande bland utrikes födda, då de ekonomiska 

incitamenten att delta på arbetsmarknaden därmed stärkts.  

UTBILDNINGSNIVÅN ÄR AVGÖRANDE FÖR 

SYSSELSÄTTNINGSGRADEN 

Högre utbildningsnivå innebär generellt högre sysselsättnings-

grad både för inrikes och utrikes födda. Framför allt är gymnasi-

al utbildning viktig för sysselsättningsgraden. Sysselsättningsga-

pet mellan utrikes och inrikes födda är särskilt stort för dem med 

bara grundskola. Detta gäller i synnerhet för kvinnor. Lägre 

utbildningsnivå bland utrikes födda förklarar till viss del syssel-

sättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda. Men skillnaden i 

sysselsättningsgrad är påtaglig även vid given utbildningsnivå (se 

diagram 120). Utrikes födda från Afrika eller Asien har i genom-

snitt lägre utbildningsnivå och i dessa grupper förklarar den lägre 

utbildningsnivån en större del av sysselsättningsgapet jämfört 

med inrikes födda.140  

Av den utrikes födda befolkningen, 20−64 år, har cirka 

20 procent endast grundskola, jämfört med knappt 10 procent 

bland inrikes födda (se diagram 121). Omkring en tredjedel av de 

                                                      

138 Den demografiska framskrivningen baseras på Konjunkturinstitutets modell 

KAMEL som beräknar den demografiska utvecklingen av arbetsmarknadsvariabler 

med hänsyn till kön, ålder och födelseregion. I framskrivningen antas att 2006 års 

arbetskraftsdeltagande är oförändrad i respektive delgrupp. Arbetskraftsdeltagan-

det drivs därmed av befolkningens sammansättningsförändring. 

139 Framför allt jobbskatteavdraget har inneburit att det blivit mer lönsamt att 

arbeta. 

140 Sysselsättningsgraden för personer födda i Afrika och Asien justerad för skillnad 

i utbildningsnivå jämfört med inrikes födda. 

Diagram 121 Utbildningsnivå 20–64 år, 

2017 

Procent av befolkningen 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 119 Arbetskraftsdeltagande, 

utrikes födda, 16–64 år 

Procent av befolkningen 

 
Anm. Framskrivning, se fotnot 138. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 120 Sysselsättningsgrad 25–

64 år, 2017 

Procent av befolkningen 

 
Anm. Åldersgruppen är begränsad till 25–64 år 

eftersom en stor andel bland de yngre 

fortfarande studerar. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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arbetslösa saknar gymnasial utbildning. Denna andel är högre 

och har ökat tydligt sedan 2013 bland utrikes födda (se diagram 

122). Bland inflödet till etableringsinsatserna minskade andelen 

som saknar gymnasieutbildning eller högre utbildning fram till 

2014 till drygt 45 procent. Under 2017 ökade andelen åter till ca 

60 procent (se diagram 123). Det är en betydligt högre andel än 

för den totala utrikes födda befolkningen och även en högre 

andel än för samtliga utrikes födda inskrivna vid Arbetsför-

medlingen. Det pekar på att personer som fått uppehållstillstånd 

de senaste åren i genomsnitt har lägre utbildningsnivå än tidi-

gare.141 

Utbildning är dock inte detsamma som färdigheter och hu-

mankapital. En utbildning som är förvärvad utomlands är inte 

med säkerhet fullt överförbar till den svenska arbetsmarknaden. 

Undersökningen av vuxnas färdigheter, PIAAC, visar att läs- och 

räknefärdigheter i genomsnitt är lägre för utrikes födda jämfört 

med inrikes födda med samma utbildningsnivå.142 Vistelsetiden 

har också betydelse eftersom de flesta utrikes födda initialt har 

sämre kunskaper i svenska. Skillnaden i språkfärdigheterna mel-

lan inrikes och utrikes födda är stora i Sverige.143  

LÅGA JOBBCHANSER FÖR UTRIKES FÖDDA TROTS 

HÖGKONJUNKTUR 

Bland samtliga inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen (där 

deltagare i etableringsinsatser ingår) har andelen utrikes födda 

ökat från 23 procent 2005 till 57 procent 2017.144 Andelen uto-

meuropeiskt födda har ökat från 12 procent till 46 procent. Infö-

randet av etableringsuppdraget, som 2011 gav Arbetsför-

medlingen ansvaret för nyanlända, har förstärkt utvecklingen 

eftersom det krävs att nyanlända registrerar sig vid Arbetsför-

medlingen för att kunna ta del av etableringsinsatser och få eta-

bleringsersättning.  

Jobbchansen, det vill säga sannolikheten att lämna arbetslös-

het eller program för ett arbete, är betydligt lägre för utrikes 

födda och i synnerhet för utrikes födda kvinnor (se diagram 

124). Utrikes födda med endast grundskola har lägst jobbchans 

                                                      

141 Notera att uppgifter om utbildning kommer från olika statistikkällor, SCB re-

spektive Arbetsförmedlingen. Dessa uppgifter är därför inte fullt jämförbara. 

142 SCB (2013). 

143 Eriksson m.fl. (2017). 

144 Notera att Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik skiljer sig från den offici-

ella statistiken enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU). Andelen utrikes födda 

bland arbetslösa enligt AKU var 28 procent år 2008 jämfört med 47 procent 2017. 

AKU är den officiella statistiken, men eftersom Arbetsförmedlingen har registerdata 
är det möjligt att få mer detaljerad information. Det finns dock skillnader i urval och 

definitioner mellan de båda källorna, se SCB (2016). 

Diagram 122 Andel utan 

gymnasieutbildning bland arbetslösa, 

16–64 år 

Procent av arbetslösa 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 123 Andel som saknar 
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Diagram 124 Jobbchans, 16–64 år 

Flöde till arbete, säsongsrensade kvartalsvärden 
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(se diagram 125).145 Jobbchansen för utrikes födda med gymnasi-

al utbildning eller högre är ungefär densamma som för inrikes 

födda med endast grundskola. För utrikes födda skiljer sig inte 

jobbchansen mellan de med gymnasie- respektive eftergymnasial 

utbildning på samma sätt som för inrikes födda. 

SVAGARE FÖRANKRING PÅ ARBETSMARKNADEN BLAND 

ARBETSLÖSA UTRIKES FÖDDA 

Efterfrågan på arbetskraft har varit hög de senaste åren och 

sedan 2014 har sysselsättningen vuxit starkare än genomsnittet 

under 2000-talet. Utrikes födda har svarat för en stor del av 

sysselsättningstillväxten. Bland utrikes födda har arbetskraften 

växt i takt med sysselsättningen vilket innebär att arbetslösheten 

legat kvar på en relativt hög nivå trots den starka efterfrågan på 

arbetskraft. Samtidigt har arbetslösheten minskat bland inrikes 

födda och arbetslöshetsgapet mellan inrikes och utrikes födda 

(se diagram 107) har ökat de senaste tio åren, med undantag för 

2017.  

Trots brist på arbetskraft inom många delar av både närings-

livet och den offentliga sektorn förefaller det vara fortsatt svårt 

för utrikes födda som är arbetslösa att få arbete och en större 

andel av utrikes födda än av inrikes födda blir kvar i långtidsar-

betslöshet (se diagram 126). Andelen långtidsarbetslösa bland 

inrikes födda har minskat sedan cirka två år tillbaka. Bland utri-

kes födda har den varit i stort sett oförändrad de senaste två 

åren på en betydligt högre nivå än för inrikes födda.  

Diagram 127 visar andelen av de arbetslösa som saknar tidi-

gare arbetslivserfarenhet (i Sverige eller i något annat land). Om-

kring en fjärdedel av de inrikes födda arbetslösa saknar tidigare 

arbetslivserfarenhet. Andelen är den samma bland kvinnor och 

män. För utrikes födda var andelen nära den för inrikes födda 

fram till 2009, men sedan dess har andelen helt nya på arbets-

marknaden ökat för utrikes födda, i synnerhet sedan 2015. År 

2017 saknade cirka 40 procent av de arbetslösa utrikes födda 

tidigare arbetslivserfarenhet. Andelen var något högre för kvin-

nor än för män.  

MÅNGA UTRIKES FÖDDA KVINNOR UTANFÖR 

ARBETSKRAFTEN VARKEN STUDERAR ELLER ÄR SJUKA  

Bland de som står utanför arbetskraften är den vanligaste orsa-

ken att vara heltidsstuderande. Utrikes födda kvinnor avviker 

                                                      

145 Arbete inkluderar osubventionerat arbete samt nystartsjobb. Anledningen till att 

nystartsjobb inkluderas i flödet till arbete är att det är en rättighetsbaserad åtgärd 
vilket innebär att de som har rätt till stödet sannolikt kommer att utnyttja det även 

om personen hade fått arbete även utan stödet. 

Diagram 126 Långtidsarbetslöshet, 15–

74 år 

Procent av arbetslösa, säsongsrensade 

kvartalsvärden 

 
Anm. Långtidsarbetslöshet avser längre än ett år. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 127 Andel utan tidigare 

arbetslivserfarenhet bland arbetslösa, 

15–74 år 

Procent av arbetslösa, säsongsrensade 
kvartalsvärden 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 125 Jobbchans, 16–64 år 

Flöde till arbete, säsongsrensade kvartalsvärden 

 
Källor: Arbetsförmedlingen och Konjunktur-

institutet. 
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från detta mönster, där cirka 40 procent av dem tillhör kategorin 

övriga, det vill säga de är varken studerande, pensionärer eller 

sjuka (se diagram 128).  Trots ett högt arbetskraftsdeltagande 

bland utrikes födda kvinnor i Sverige tyder detta på att det finns 

ytterligare potential för ökat arbetskraftsdeltagande jämfört med 

andra länder (se diagram 104). 

Vistelsetid, sysselsättning och inkomster 

SYSSELSÄTTNINGSGRADEN ÖKAR MED VISTELSETIDEN 

Av kommunmottagna flyktingar146 från 1997 – 2016 och framåt 

var 50 procent förvärvsarbetande efter cirka åtta år (se diagram 

129).147 Bland män var hälften sysselsatta efter sex år och bland 

kvinnor dröjde det tio år. Att kvinnor i högre utsträckning är 

föräldralediga kan vara en bidragande orsak till skillnaden. Skill-

naden minskar i takt med vistelsetiden och att gruppen blir äldre 

och inte längre har små barn i hushållet. Invandringens samman-

sättning har förändrats över tid. De kohorter som i det här fallet 

följs under längst tid är de som invandrade under slutet av 1990-

talet då en stor andel av invandringen kom från europeiska län-

der. 

Diagram 130 visar andelen förvärvsarbetande vid olika vistel-

setider. Linjerna i diagrammet visar hur stor andel av de som 

vistats i landet ett visst antal år som då var sysselsatta. Sysselsätt-

ningsgraden vid en given vistelsetid har gradvis ökat för invand-

rare som anlänt sedan 2011. Efter två år i landet var cirka 

15 procent sysselsatta år 2011 medan sysselsättningsgraden var 

drygt 30 procent efter två års vistelsetid år 2016. Det indikerar 

att etableringen går snabbare 2016 än 2011. Under samma pe-

riod har konjunkturläget förbättrats och konjunkturläget vid 

tidpunkten för ankomst har betydelse för integrationen även på 

längre sikt.148  Att jämföra två tidpunkter med liknande konjunk-

turläge minskar konjunkturens betydelse. År 2007 rådde också 

högkonjunktur på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden var 

då strax under 30 procent för invandrare två år efter beviljat 

uppehållstillstånd, vilket även det är lägre än 2016 men skillna-

                                                      

146 Kommunmottagna avser flyktingar och skyddsbehövande eller personer som fått 

uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter samt anhöriga till 

någon av dessa kategorier. 

147 Invandrare avser i det här sammanhanget kommunmottagna flyktingar och 

skyddsbehövande samt deras anhöriga. 

148 Konjunkturlägets betydelse för hur snabbt integrationen går bekräftas av studier 

som visar att det har gått bättre att etablera sig på arbetsmarknaden för invand-
rare som har kommit i en högkonjunktur, se Edin och Åslund (2001) samt Rooth 

och Åslund (2003). 

Diagram 128 Utanför arbetskraften, 

16–64 år, 2017 

Procent av befolkningen utanför arbetskraften 

 
Anm. * Studerande som ej är arbetssökande. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 130 Sysselsättningsgrad, 

kommunmottagna flyktingar, 20–64 år 

Procent av befolkningen 

 
Anm. Se fotnot 146. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 129 Sysselsättningsgrad, 

kommunmottagna flyktingar 20–64 år  

Procent av befolkningen 

 
Anm. Se fotnot 146. Sysselsättningsgraden är ett 
genomsnitt av invandrare 1997–2016. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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den är betydligt mindre. Jämfört med 2007 har också andra för-

utsättningar på arbetsmarknaden förändrats. Arbetskraftsdelta-

gande och sysselsättningsgrad har ökat generellt som en effekt 

av utbudsstimulerande politikåtgärder som till exempel jobbskat-

teavdrag. En annan faktor som kan ha haft positiva effekter på 

etableringstiden är införandet av etableringsuppdraget 2011.149  

Etableringen på arbetsmarknaden går långsammare och 

sysselsättningsgraden avstannar på en lägre nivå för individer 

som endast har grundskola (se diagram 131). Etableringen går 

också snabbare för män oavsett utbildningsnivå. Kvinnor med 

minst gymnasial utbildning som kom till Sverige i slutet av 1990-

talet, det vill säga de som nu har vistats i landet 18 år eller mer, 

har nu en något högre sysselsättningsgrad än de män som kom 

samtidigt. Som nämndes ovan kom en stor andel av dessa in-

vandrare från europeiska länder. Deras förutsättningar att inte-

greras på arbetsmarknaden kan därför inte utan vidare jämställas 

med förutsättningarna för den grupp invandrare som kommit till 

Sverige under av 2010-talet.150 

SKILLNAD I LÖNEINKOMST MELLAN MÄN OCH KVINNOR 

MINSKAR MED VISTELSETIDEN 

Ett annat mått på etableringen på arbetsmarknaden är förvärv-

sinkomsten. Nedan har de totala årsinkomsterna från förvärvs-

arbete för utrikes födda (födda i Afrika, Asien samt Sydamerika), 

20−64 år, analyserats utifrån vistelsetid. Årsinkomsten är inte 

justerad för arbetstid, vilket betyder att en viktig faktor för den 

totala årsinkomsten är i vilken omfattning individen arbetat un-

der året. 

En vid definition av sysselsättning är en person som någon 

gång under året haft en inkomst från arbete (se diagram 132). De 

första åren ökar andelen med löneinkomst snabbt för män för 

att därefter plana ut. Andelen kvinnor med löneinkomst är lägre 

initialt men fortsätter att öka under en längre tid. Efter 14 år har 

ca 66 procent av kvinnorna en löneinkomst. Andelen är lägst, 

drygt hälften, bland kvinnor som endast har grundskola och 

högst, nästan 80 procent, bland kvinnor med högskoleutbild-

ning. Andelen av samtliga utrikes födda med löneinkomst oav-

sett vistelsetid och födelseland är 64 procent jämfört med 

86 procent av samtliga inrikes födda.151  

                                                      

149 Eriksson m.fl. (2017). 

150 Sysselsättningsgraden bland flyktingar från forna Jugoslavien är högre jämfört 

med de flesta andra grupper, se exempelvis Ruist (2018). 

151 Jämförelsen med samtliga utrikes födda oavsett vistelsetid inkluderar alla födel-

seländer utom Sverige. 

Diagram 132 Andel med löneinkomst 

och vistelsetid 

Löneinkomst större än 0 under året 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 131 Sysselsättningsgrad, 

kommunmottagna flyktingar, 20–64 år 

Procent av befolkningen 

 
Anm. Se fotnot 146. 

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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En snävare definition av etablering är en person med en års-

inkomst som minst motsvarar en halvtidslön för ett arbete utan 

krav på högre utbildning (se diagram 133).152 Liksom sysselsätt-

ningsgraden ökar andelen med löneinkomst över denna nivå 

snabbare för män än för kvinnor vid given utbildningsnivå. Det 

tar längre tid för kvinnor att uppnå lika hög andel som för män-

nen, men efter 14 år är andelarna ungefär lika stora bland dem 

med eftergymnasial utbildning. Efter 14 år är drygt 40 procent 

etablerade på arbetsmarknaden enligt denna definition. Motsva-

rande andel bland samtliga utrikes födda oavsett vistelsetid och 

födelseland är 44 procent jämfört med 68 procent bland samtliga 

inrikes födda. 

LÖNEINKOMSTSKILLNADERNA MELLAN MÄN OCH KVINNOR 

KVARSTÅR MED VISTELSETIDEN 

Den genomsnittliga inkomsten är, precis som sysselsättningsgra-

den, lägre bland kvinnor.153 Den genomsnittliga årsinkomsten 

från förvärvsarbete bland samtliga utrikes födda är cirka 

20 000 kronor under det första året.154 Även inkomsten under 

det första året påverkas av utbildningsnivå (se diagram 134 och 

diagram 135). Genomsnittlig löneinkomst är lägre för kvinnor än 

för män vid given utbildningsnivå. Skillnaden minskar med vis-

telsetiden i takt med att fler kvinnor får en löneinkomst. Det är 

många, framför allt bland kvinnor, som har noll i löneinkomst 

det första året och genomsnittet bland de som haft en lönein-

komst är cirka 107 000 kronor per år. Skillnaden mellan den 

genomsnittliga löneinkomsten bland kvinnor och män som har 

en inkomst är dock i stort sett konstant (se diagram 135). Efter 

14 år är den genomsnittliga årsinkomsten ca 135 000 kronor per 

år bland samtliga (inklusive de som saknar löneinkomst) och 

200 000 kronor per år bland dem som hade en inkomst. Det kan 

jämföras med 240 000 kr per år bland samtliga utrikes födda 

med en löneinkomst eller 280 000 kronor per år bland samtliga 

inrikes födda med en löneinkomst.  

SVÅRT ATT PROGNOSTISERA INTEGRATION 

Man bör alltid vara försiktig när man drar slutsatser om framti-

den utifrån historiska mönster. Etableringen på arbetsmark-

naden påverkas av flera faktorer bland annat sammansättningen 

                                                      

152 I det här fallet medianlönen för en städerska, vilket motsvarar cirka 135 000 

kronor per år (halvtid, år 2016). 

153 Utrikes födda efter invandringsår avser personer från Afrika, Asien och Sydame-

rika med senaste invandringsår 1997 eller senare, för att i så stor utsträckning som 

möjligt likna flyktinginvandring. Samtliga utrikes födda ej fördelat efter vistelsetid 

avser samtliga utrikes födda i befolkningen oavsett födelseland och vistelsetid.  

154 Inkomsterna avser 2016 års priser. 

Diagram 133 Andel med löneinkomst 

som överstiger 135 000 kronor per år 

Genomsnittlig bruttoinkomst 1997–2015 

 
Anm. Inkomsten redovisas i 2016 års priser. 

135 000 kronor per år motsvarade år 2016 en 
halvtidslön för en städare i genomsnitt.  

Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 135 Löneinkomst och 

vistelsetid 

Genomsnitt bland de som haft inkomst, 

årsinkomst, tusental kronor (2016 års priser) 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Diagram 134 Löneinkomst och 

vistelsetid 

Genomsnitt bland samtliga, årsinkomst, tusental 

kronor (2016 års priser) 

 
Källor: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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bland invandrare, efterfrågan på arbetskraft och incitament och 

möjligheter att delta i arbetskraften och att skaffa sig relevant 

kompetens. Den ökande invandringen de senaste åren drivs till 

stor del av flyktinginvandrare och deras anhöriga, en grupp som 

i genomsnitt har sämre förutsättningar att etablera sig på ar-

betsmarknaden än exempelvis arbetskraftsinvandrare. Sysselsätt-

ningsgraden bland nyanlända varierar med konjunkturen. Syssel-

sättningsgraden har ökat för en given vistelsetid för de personer 

som har invandrat från år 2011 och framåt. Det tyder på att den 

förbättrade konjunkturen har haft positiva effekter för integrat-

ionen på arbetsmarknaden. Men sysselsättningsgraden för en 

given vistelsetid är också högre 2016 än vad den var 2007, det 

vill säga i anslutning till den förra konjunkturtoppen. Jämfört 

med 2007 är även arbetskraftsdeltagandet högre 2016, vilket 

bidrar till en högre sysselsättningsgrad. Det gäller inte minst för 

utrikes födda. Etableringsuppdraget bidrar sannolikt till att en 

större andel av de nyanlända relativt snabbt börjar söka arbete 

och deltar i arbetskraften.  

Det är ännu för tidigt att följa upp den stora grupp flykting-

invandrare som fick uppehållstillstånd 2016 och 2017 eftersom 

det gått för kort tid. Integrationsprocessen tar många år och 

statistik publiceras med eftersläpning. Den högkonjunktur som 

nu råder innebär dock fortsatt goda förutsättningar för etable-

ringen på arbetsmarknaden. Etableringsinsatser bidrar till ett 

högre arbetskraftsdeltagande.155 Men sammansättningen bland 

de utrikes födda har också betydelse och bland utrikes födda 

arbetslösa återfinns en ökande andel som saknar gymnasial ut-

bildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. 

  

                                                      

155 Andersson Joona m.fl. (2016). 
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