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Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden  
– en översikt och en internationell jämförelse 

 
av 

 
Lina Aldén♣ & Mats Hammarstedt♠♦ 

 
1. Inledning 
 
Antalet utrikes födda i Sverige uppgår år 2013 till ungefär 1,5 miljoner människor. 
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-länder.1 Gemensamt för Sverige 
och andra OECD-länder är att de utrikes föddas position på arbetsmarknaden gradvis 
har försämrats i flertalet av länderna under de senaste decennierna. Inte minst i Sverige 
är det idag väl känt att arbetslösheten är hög och sysselsättningen låg bland människor 
födda utomlands.2 
 
Syftet med denna rapport är att ge en bild av utrikes föddas position på 
arbetsmarknaden i Sverige samt att med utgångspunkt från svensk och internationell 
forskning diskutera faktorer som kan förklara den uppkomna situationen. Vidare 
kommer vi i rapporten att jämföra situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden i 
Sverige med situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden i Danmark, Tyskland, 
Nederländerna och Österrike. Med hjälp av denna jämförelse belyser vi i vilken 
utsträckning den uppkomna situationen i Sverige och i de andra länderna kan förklaras 
av skillnader i exempelvis ländernas invandringspolitik och i vilken omfattning de olika 
länderna tagit emot flykting- och anhöriginvandrare.   
 
I rapporten använder vi begreppen 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. Vi studerar även barn till utrikes födda med vilka vi avser personer 
födda i Sverige av utrikes födda föräldrar. Med flyktinginvandrare avser vi personer 
som fått uppehållstillstånd som skyddsbehövande eller av motsvarande skäl medan 
anhöriginvandare avser personer som fått uppehållstillstånd som anhöriga till utrikes 
födda vilka är bosatta i Sverige sedan tidigare. Rapporten är fortsättningsvis disponerad 
på följande sätt: I avsnitt 2 presenteras invandringen till Sverige i ett historiskt 
perspektiv. Vidare görs en översikt av hur den utrikes födda befolkningen i Sverige ser 
ut idag. I avsnitt 3 presenteras arbetsmarknadssituationen för utrikes födda i Sverige 

                                                
♣ Lina Aldén är docent i nationalekonomi och verksam vid Linnaeus University Centre for Labour Market 
and Discrimination Studies vid Linnéuniversitetet i Växjö. lina.alden@lnu.se 
♠ Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi och verksam vid Linnaeus University Centre for 
Labour Market and Discrimination Studies vid Linnéuniversitetet i Växjö. mats.hammarstedt@lnu.se 
♦ Författarna ledamöterna i kommissionen för värdefulla synpunkter. Författarna tackar även Janna 
Grevillius,  Freja Werke och Michael Karlsson vid Statistiska Centralbyrån för värdefull hjälp med 
bearbetning av data.  
1 Se OECD (2013a). 
2 En av de senaste övergripande studierna av utrikes födda på arbetsmarknaden gjordes av Eriksson 
(2011).   
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medan olika tänkbara förklaringar presenteras i avsnitt 4. Avsnitt 5 innehåller den 
internationella jämförelsen och en avslutande diskussion återfinns i avsnitt 6.     
 
 
 
2. Invandringen och den utrikes födda befolkningen i Sverige 
 
Invandringen till Sverige har sedan 1940-talet överstigit utvandringen. Under perioden 
1940 till 2012 invandrade drygt 3 miljoner människor till Sverige medan cirka 1,8 
miljoner människor lämnade Sverige under samma tidsperiod. Dock har invandringens 
storlek såväl som skälen till invandringen och invandrarbefolkningens ursprung 
förändrats över tiden. Under slutet av 1940-talet utgjordes invandringen till Sverige i 
huvudsak av flyktingar från länder i Östeuropa. Från 1950-talet fram till mitten av 
1970-talet var merparten av invandrarna arbetskraftsinvandrare även om en viss 
flyktinginvandring från länder i Östeuropa förekom under 1950- och 1960-talet. 
Arbetskraftsinvandrarna kom under denna period i huvudsak från länder i Norden 
(framförallt Finland), Västtyskland, Österrike, Italien, Grekland och Jugoslavien. 
Arbetskraftsinvandringen var ett resultat av det efterfrågeöverskott på arbetskraft som 
rådde i Sverige från slutet av 1940-talet fram till mitten av 1970-talet till följd av den 
ekonomiska och industriella expansionen. Under epoken med arbetskraftsinvandring 
rekryterades utländsk arbetskraft av såväl enskilda företag som i rekryteringskampanjer 
organiserade av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i samarbete med rekryterande företag. 
Vidare underlättades arbetskraftsinvandringen av olika institutionella förändringar. 
Beslutet om en gemensam nordisk arbetsmarknad 1954 innebar att den svenska 
arbetsmarknaden stod öppen för invandrare från de nordiska länderna. En allmän 
liberalisering av invandringspolitiken innebar vidare att invandrare fick vistas i Sverige 
om de hade anställning, vilket i praktiken innebar närmast fri invandring för utländska 
medborgare. 
 
Under andra halvan av 1960-talet infördes restriktivare regler för arbetskraftsinvandring 
till Sverige. Lagstiftningen skärptes och arbetskraftstillstånd för utländska medborgare 
krävdes före inresa till Sverige. Dock stod den svenska arbetsmarknaden fortfarande 
öppen för nordiska invandrare. Som en följd av de alltmer restriktiva reglerna och 
lågkonjunkturer kom invandringen från 1970-talet och framåt alltmer att få karaktären 
av flyktinginvandring.  Flyktinginvandrarna under 1970- och 1980-talet kom ofta från 
länder utanför Europa. Under 1970-talet kom flyktingar från länder i Latinamerika och 
Asien. Under 1980-talet kom flyktingar från länder i Mellanöstern och Afrika. Under 
1990-talet kom återigen flyktinginvandrare från Europa i samband med inbördeskriget i 
f.d. Jugoslavien.  Under slutet av 1990-talet och under 2000-talet har 
flyktinginvandringen återigen i huvudsak utgjorts av personer från Mellanöstern och 
Afrika.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 För en utförlig historisk beskrivning av hur invandringen till Sverige sett ut hänvisas till exempelvis 
Lundh & Ohlsson (1999). 
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Figur 1: In- och utvandring till Sverige 1940-2012 

 
 
Sedan mitten av 1990-talet har möjligheterna till arbetskraftsinvandring till Sverige 
återigen ökat. I samband med Sveriges EES-medlemskap 1994 gavs medborgare i 
övriga EES-länder rätten att arbeta i Sverige. I samband med EU:s utvidgningar år 
2004, 2007 och 2013 öppnades möjligheter för arbetskraftsinvandring för utrikes födda 
från de nya medlemsländerna. Vidare fick medborgare i länder utanför EU/EES-
området år 2008 rätt att beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige om de hittar 
anställning. 
 
Under såväl epoken med arbetskraftsinvandring som under epoken med 
flyktinginvandring har det förekommit invandring av anhöriga. Reglerna för 
anhöriginvandringen har förändrats över tiden. Under vissa perioder har anhöriga 
beviljats uppehållstillstånd om försörjning och bostad varit ordnad medan 
anhöriginvandring under andra perioder varit möjlig även utan försörjningskrav. Rätten 
att invandra som anhörig har alltid omfattat make/maka samt minderåriga barn. I övrigt 
har gruppen ändrats något över tiden och under perioder har även vissa övriga 
släktingar, såsom åldriga föräldrar, haft rätt att invandra som anhöriga. 
 
Invandringens förändrade karaktär med avseende på orsak till invandring och 
ursprungsland har också gjort att sammansättningen av den utrikes födda befolkningen i 
Sverige har förändrats över tiden. Hur denna förändrats framgår av Tabell 1. År 1970 
utgjorde invandrare från Norden ca 60 procent av den utrikes födda befolkningen i 
Sverige och 1980 kom majoriteten av den utrikes födda befolkningen alltjämt från de 
nordiska länderna. Från 1980-talet och framåt har dock andelen utrikes födda från 
länder utanför Europa ökat successivt. År 1980 uppgick denna andel till knappt 12 
procent av det totala antalet utrikes födda i Sverige. År 1990 hade andelen ökat till 
knappt 28 procent. År 2000 uppgick andelen födda i länder utanför Europa till knappt 
40 procent av den utrikes födda befolkningen för att 2012 uppgå till ca 48 procent.4      
 

                                                
4 Det bör noteras av befolkningsstatistiken för utrikes födda har vissa brister. En diskussion kring detta 
finns i bl.a. Ekberg (2009). 
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Tabell 1. Andelen utrikes födda i Sverige fördelade efter ursprungsregion 1950-2012. 
Födelseregion 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2012 
Norden 50,1 58,1 59,7 54,4 40,3 27,9 17,4 
Övriga Europa 43,2 37,0 34,9 33,8 32,1 32,9 34,2 
Utanför Europa 6,7 4,9 5,4 11,8 27,6 39,2 48,4 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 
        
Källa: Statistiska Centralbyrån, Statistisk Årsbok och Befolkningsstatistik, olika årgångar. 
 
Andelen utrikes födda från länder utanför Europa har således ökat under 2000-talet. 
Tabell 2 visar de femton vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i Sverige år 
2012. Finland är det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i Sverige. Drygt 11 
procent av de utrikes födda i Sverige var födda i Finland. Därefter följer Irak med ca 9 
procent, Polen med drygt 5 procent och Jugoslavien och Iran med knappt 5 procent 
vardera. Bland andra utomeuropeiska länder märks Somalia, Chile och Syrien. Dessa 
grupper utgör ca 2–3 procent av den utrikes födda befolkningen vardera.   
 
Tabell 2. Antalet utrikes födda från de femton vanligaste födelseländerna 2012. 

Land Antal Andel av den utrikes födda 
befolkningen (procent) 

Finland 163 867 11,1 
Irak 127 860 8,7 
Polen 75 323 5,1 
Jugoslavien 69 269 4,7 
Iran 65 649 4,5 
Bosnien-Hercegovina 56 595 3,8 
Tyskland 48 731 3,3 
Turkiet 45 085 3,1 
Danmark 44 209 3,0 
Somalia 43 966 3,0 
Norge 42 884 2,9 
Thailand 35 554 2,4 
Chile 28 425 1,9 
Syrien 27 510 1,9 
Kina 26 824 1,8 
Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 
 
För att belysa ytterligare en dimension av hur invandringen till Sverige förändrats över 
tiden presenterar vi i Figur 2 och Tabell 3 en översikt av skälen till beviljade 
uppehållstillstånd under perioden 1980 till 2012. Skälen till beviljade uppehållstillstånd 
har varierat över tiden. Andelen som fick uppehållstillstånd som flyktingar var som 
störst under första hälften av 1990-talet i samband med inbördeskriget i f.d. 
Jugoslavien. Under 2000-talet har anhörigskäl varit den vanligaste orsaken till att 
uppehållstillstånd beviljats. Dock har även antalet uppehållstillstånd som beviljats till 
personer från EU/EES-länder och personer som invandrat av arbetsmarknadsskäl ökat 
under 2000-talet.   
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Figur 2: Skäl till beviljade uppehållstillstånd 1980-2012.   

 
Källa: Migrationsverket, tillståndsstatistik. 
 
Totalt under perioden gavs knappt 35 procent av de beviljade uppehållstillstånden till 
flyktingar eller anhöriga till flyktingar medan gruppen Övriga anhöriga uppgick till 
drygt 32 procent. Knappt 15 procent av uppehållstillstånden gavs till medborgare i 
EU/EES-länder medan 10 procent gavs av arbetsmarknadsskäl. Här bör man notera att 
de senare i flertalet fall var tidsbegränsade uppehållstillstånd.  
 
Tabell 3. Skäl till beviljade uppehållstillstånd 1980-2012.   
Skäl för uppehållstillstånd Antal Andel 
Flyktingar eller motsvarande 413 334 25,2 
Flyktinganhöriga 145 966 8,9 
Övriga anhöriga 528 571 32,2 
Adoptivbarn 23 820 1,5 
EU/EES 240 754 14,7 
Arbetsmarknad 166 235 10,1 
Gäststuderande 122 076 7,4 
Okänt 402 0,0 
Totalt 1 640 978 100 
Källa: Migrationsverket, tillståndsstatistik. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att invandringen till Sverige har förändrats över 
tiden, såväl vad gäller skälen för invandringen som de utrikes föddas ursprung. Fram till 
mitten av 1970-talet utgjordes invandringen i huvudsak av arbetskraftsinvandring. 
Därefter ökade andelen flyktingar och anhöriga och under de senaste trettio åren har 
invandringen till i Sverige i huvudsak utgjorts av flykting- och anhöriginvandring. Dock 
har inslaget av arbetskraftsinvandrare ökat något på nytt i samband med Sveriges 
EU/EES-medlemskap, i samband med EU:s utvidgningar under 2000-talet och i 
samband med de lagändringar som ägt rum för utrikes födda från länder utanför 
EU/EES-området under 2000-talet. 
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3. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden  
 
3.1 Sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften 
 
Under perioden med arbetskraftsinvandring etablerade sig utrikes födda i regel snabbt 
på den svenska arbetsmarknaden.5 Från andra världskrigets slut fram till mitten av 
1970-talet låg också sysselsättningsgraden bland utrikes födda högre än för den inrikes 
födda befolkningen. 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.6  
 
Figur 3–5 beskriver hur sysselsättningsgraden, andelen arbetslösa och andelen utanför 
arbetskraften har utvecklats under perioden 2005–2012 för utrikes födda och inrikes 
födda. Sysselsättningsgraden för utrikes födda män i åldern 16 till 64 år uppgick år 
2005 till knappt 65 procent. För inrikes födda män uppgick sysselsättningsgraden vid 
samma tidpunkt till knappt 78 procent. För såväl utrikes födda män som för inrikes 
födda män ökade sysselsättningsgraden under perioden och år 2012 uppgick 
sysselsättningsgraden för utrikes födda män till 68 procent medan den för inrikes födda 
män uppgick till knappt 79 procent. För utrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 
i stort sett oförändrad vid början och slutet av perioden, ca 59 procent, medan den ökade 
från drygt 74 procent till strax över 76 procent för inrikes födda kvinnor.   
 
Figur 3: Sysselsättningsgrad för inrikes födda och utrikes födda män 2005-2012 (16-64 år). 

  
 
 
 
 
 
 
  

                                                
5 Det finns idag en stor litteratur kring utrikes födda på svensk arbetsmarknad, se exempelvis Ekberg & 
Gustafsson (1995), Edin & Åslund (1999), Hammarstedt (2001) och Eriksson (2011). 
6 En översikt av hur invandrares relativa arbetsmarknadssituation förändrats över tiden ges i exempelvis 
Ekberg & Hammarstedt (2002).  
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Figur 4: Andel arbetslösa för inrikes födda och utrikes födda män 2005-2012 (16-64 år). 

 
 

Andelen arbetslösa ökade något under perioden bland såväl utrikes födda män som 
utrikes födda kvinnor. Bland utrikes födda män uppgick andelen arbetslösa till 15 
procent år 2005. År 2012 hade denna andel ökat till knappt 17 procent. För utrikes 
födda kvinnor ökade andelen arbetslösa från drygt 13 procent till 15 procent. Bland 
såväl inrikes födda män som inrikes födda kvinnor minskade andelen arbetslösa 
marginellt under perioden. Under perioden inträffade även små förändringar i den andel 
som var utanför arbetskraften. Denna andel minskade något för såväl inrikes födda som 
utrikes födda under perioden 2005-2012. 
 
 
Figur 5: Andel utanför arbetskraften bland inrikes födda och utrikes födda 2005-2012 (16-64 år). 

 
 
Tabell 4 visar hur sysselsättningsgraden har utvecklats under perioden 2005–2012 för 
olika grupper av utrikes födda män och kvinnor. Det finns stora skillnader mellan de 
olika grupperna. Allmänt gäller att sysselsättningsgraden ökade något för de flesta 
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grupperna under perioden samt att sysselsättningsgraden bland män genomgående är 
högre än sysselsättningsgraden 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.  Detta gäller både för 
män och för kvinnor från Afrika. För män från Afrika minskade sysselsättningsgraden 
från drygt 57 procent år 2005 till knappt 56 procent år 2012. 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.       
 
Tabell 4. Sysselsättningsgrad för olika grupper av utrikes födda och inrikes födda män och kvinnor 
2005-2012 (16–64 år). 
 Födelseregion 

Män Sverige Nordena) Europab) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
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 
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. 
 
En översikt av hur andelen sysselsatta, andelen arbetslösa och andelen utanför 
arbetskraften såg ut 2012 återfinns i Tabell 5. Det mönster som framkom angående 
sysselsättning i Tabell 4 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 europeiska länder utanför Norden än för inrikes födda. Vidare 
är andelen kvinnor utanför arbetskraften högre bland utrikes födda från europeiska 
länder utanför Norden än bland inrikes födda kvinnor. 
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För grupperna Asien och Afrika ser bilden annorlunda ut. Vid sidan av en relativt låg 
sysselsättningsgrad är andelen arbetslösa hög i dessa grupper. 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 
framförallt 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.    
 
Gruppen Övriga utomeuropeiska länder skiljer sig från grupperna Afrika och Asien vad 
gäller arbetsmarknadsutfall. Här skall dock noteras att denna grupp inkluderar utrikes 
födda från såväl Nord- som Sydamerika. Utrikes födda från Nordamerika torde ha 
språkkunskaper och utbildning som är relativt väl anpassade för arbetsmarknaden i 
Sverige. När det gäller utrikes födda från Sydamerika har dessa i allmänhet vistats 
relativt lång tid i Sverige, vilket kan förklara att gruppen är tämligen väl etablerad på 
arbetsmarknaden.         
 
Tabell 5. Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften för olika grupper av 
utrikes födda och inrikes födda män och kvinnor 2012 (16-64 år). 
 Födelseregion 

Män Sverige Nordena) Europab) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
länderc) 

Samtliga 
utrikes 
födda 

Sysselsättningsgrad 78,7 76,4 75,0 55,9 58,5 77,9 68,0 
Andelen arbetslösa 
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        
Sysselsättningsgrad 76,3 72,7 64,2 43,6 49,6 69,0 59,0 
Andelen arbetslösa 
av arbetskraften 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 
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. 
 
 
Det är också rimligt att tro att det finns ett samband mellan vistelsetid i landet och 
arbetsmarknadsutfall. I Tabell 6 presenterar vi sysselsättningsgraden för de olika 
grupperna 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 
landet. 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 procent bland män från Afrika och Asien vilka har varit i Sverige tre år 
eller kortare tid.  
 
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 
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män från Afrika och Asien är sysselsättningsgraden 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. 
 
Bland kvinnor som varit kort tid i Sverige var sysselsättningsgraden avsevärt 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 Sverige 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 hälften 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.  
 
Vi kan således konstatera att det finns mycket stora skillnader i sysselsättningsgrad 
mellan de olika grupperna. Bland utrikes födda från Afrika och Asien ligger 
sysselsättningsgraden de första åren efter invandring till Sverige på mycket låga nivåer. 
Det kan dock också konstateras att även i dessa grupper når man så småningom upp i 
sysselsättningsnivåer som ligger i närheten av de nivåer som gäller i den inrikes födda 
befolkningen. Detta gäller dock enbart individer från Afrika och Asien som varit i 
Sverige 20 år eller längre tid.    
 
Tabell 6. Andelen sysselsatta efter vistelsetid i landet för utrikes födda män och kvinnor 2012 (16–
64 år). 
Vistelsetid i Sverige Födelseregion 

Män Europaa) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
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 
a) Avser födda i Europa förutom Sverige. 
b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, Nordamerika och Oceanien  
Källa: Statistiska Centralbyrån, specialbearbetning av AKU. 
 
I Tabell 7 studeras geografiska skillnader i sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och 
andel utanför arbetskraften bland utrikes födda boende i storstadskommuner 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) och i övriga riket. I allmänhet är 
sysselsättningsgraden högre och andelen arbetslösa lägre i storstadskommunerna än i 
övriga riket. De genomsnittliga skillnaderna är dock relativt små. För vissa grupper 
finns dock stora skillnader. Exempelvis är sysselsättningsgraden bland utrikes födda 
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män från Afrika ca 14 procentenheter högre i storstadskommunerna än i övriga riket. 
Vidare är andelen arbetslösa närmare 10 procentenheter lägre i storstadskommunerna än 
i övriga riket i denna grupp. För kvinnor från Afrika är sysselsättningsgraden knappt 8 
procentenheter högre i storstadskommunerna än i övriga riket. Även bland utrikes födda 
män från de nordiska länderna finns skillnader i sysselsättningsgrad och andelen 
arbetslösa bland de som bor i storstäderna och de som bor i övriga riket.     
 
Tabell 7. Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften i storstadskommuner 
och övriga riket för olika grupper av utrikes födda och inrikes födda män och kvinnor 2012 (16-64 
år). 
 Födelseregion 

 Sverige Nordena) Europab) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
länderc) 

Samtliga 
utrikes 
födda 

Stockholm, Göteborg  
& Malmöd) 
Män  
Sysselsättningsgrad 79,8 83,5 75,2 64,4 57,0 80,5 68,3 
Andelen arbetslösa 
av arbetskraften 6,4 1,7 10,5 24,3 26,7 8,3 17,0 

Andelen utanför 
arbetskraften 14,8 15,0 15,9 15,0 22,2 12,2 17,7 

        
Kvinnor        
Sysselsättningsgrad 79,0 71,8 67,5 48,7 50,1 67,3 59,7 
Andelen arbetslösa 
av arbetskraften 5,7 9,0 12,2 23,3 19,7 16,2 15,7 

Andelen utanför 
arbetskraften 16,2 21,1 23,1 36,5 37,6 19,7 29,2 

 
Övriga rikete) 

 

Män  
Sysselsättningsgrad 78,5 74,9 74,9 50,5 59,1 76,5 67,9 
Andelen arbetslösa 
av arbetskraften 

6,6 8,3 12,0 33,5 24,1 11,2 16,8 

Andelen utanför 
arbetskraften 

15,9 18,3 14,9 24,0 22,1 13,8 18,4 

        
Kvinnor        
Sysselsättningsgrad 75,7 72,8 62,9 41,0 49,5 69,8 58,7 
Andelen arbetslösa 
av arbetskraften 

6,3 4,9 13,2 28,8 20,7 9,4 14,7 

Andelen utanför 
arbetskraften 

19,3 23,4 27,6 42,5 37,7 22,9 31,2 

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. 
d) Avser Stockholm, Göteborg och Malmö kommun. 
e) Avser övriga riket. 
Källa: Statistiska Centralbyrån, specialbearbetning av AKU. 
 
3.2 Skillnader mellan olika åldersgrupper 
 
För att ytterligare belysa de skillnader som vi har observerat i sysselsättningsgrad, andel 
arbetslösa och andel utanför arbetskraften mellan de olika grupperna har vi även delat in 
dem efter ålder. Tabell 8 visar sysselsättningsgrad, 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 
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som framkommit tidigare. I gruppen 16–25 år var ca 46 procent av de inrikes födda 
männen sysselsatta. Detta kan jämföras med 37 procent bland utrikes födda män. En 
jämförelse av arbetslösheten visar att 36 procent av de utrikes födda männen i åldrarna 
16–25 år var arbetslösa medan motsvarande andel 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.  
 
Tabell 8. Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften bland olika grupper 
av utrikes födda och inrikes födda män och kvinnor uppdelat på ålderklasser 2012 (16–64 år). 
 Födelseregion 

Män Sverige Europaa) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
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 
arbetskraften 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 
arbetskraften 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 
arbetskraften 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 
arbetskraften 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 
arbetskraften 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 
arbetskraften 24,2 38,1 40,8 49,6 28,8 39,7 
a) Avser födda i Europa förutom Sverige. 
b) I gruppen ingår personer födda i Sydamerika, Nordamerika och Oceanien. 
Källa: Statistiska Centralbyrån, specialbearbetning av AKU. 
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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 grupperna 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 arbetslösa. 
 
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.    
 
3.3 Skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå 
 
Ett annat sätt att studera skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan de olika grupperna är 
att dela upp grupperna efter utbildningsnivå. I Tabell 9 har vi delat in grupperna efter 
förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Samma mönster som tidigare 
framträder bland de olika grupperna oberoende av vilken utbildningsnivå vi studerar. 
Särskilt värt att notera är den låga sysselsättningsgraden 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 
utbildning 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 utbildning 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 utbildning, 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 skall 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 
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personer med låg utbildningsnivå från dessa regioner. Även bland högutbildade män 
och kvinnor från dessa regioner är sysselsättningen oproportionerligt låg och 
arbetslösheten oproportionerligt hög. Dessutom kan konstateras att en mycket hög andel 
kvinnor med eftergymnasial utbildning från dessa regioner står utanför 
arbetsmarknaden.  
 
Med detta konstaterat bör man dock notera att andelen sysselsatta är avsevärt högre och 
andelen arbetslösa avsevärt lägre bland utrikes födda med gymnasial eller 
eftergymnasial utbildning än bland utrikes födda med enbart förgymnasial utbildning 
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. 
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Tabell 9. Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften bland olika grupper 
av utrikes födda och inrikes födda män och kvinnor uppdelat efter utbildningsnivå 2012 (16–64 år). 
 Födelseregion 

Män c) Sverige Europaa) Afrika Asien 
Övriga 

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

       
Eftergymnasial 
utbildning       

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 
arbetskraften 10,9 14,7 25,9 25,7 15,2 19,1 
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. 
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3.4 Tidsbegränsade anställningar, personer i chefposition och akademiker med 
kvalificerat arbete 
 
I detta avsnitt fokuserar vi på i vilken utsträckning utrikes födda är tidsbegränsat 
anställda. Vi fokuserar vidare på deras möjligheter att vara anställda på chefspositioner 
samt utrikes födda akademikers sannolikhet att ha ett kvalificerat arbete (ett arbete som 
enligt Statistiska Centralbyråns definition kräver teoretisk specialistkompetens eller 
högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper). Tabell 10 visar andelen personer med 
tidsbegränsad anställning. Det framkommer att omkring 12 procent av alla anställda 
inrikes födda män har en tidsbegränsad anställning. För utrikes födda var siffran ca 20 
procent. Även här finns skillnader mellan olika grupper av utrikes födda 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 10 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 motsvarande andel från Asien var knappt 29 procent.   
 
Tabell 10. Andel tidsbegränsat anställda av samtliga anställda bland män och kvinnor med olika 
utbildningsnivå uppdelat efter födelseregion 2012 (16–64 år). 
 Födelseregion 

Mänc) Sverige Europaa) Afrika Asien 
Övriga 

utomeuropeiska 
länderb) 

Samtliga 
utrikes 
födda 

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

Gymnasial 
utbildning 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 
utbildning 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 
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. 
 
Det mönster vi funnit tidigare framträder även om vi studerar sannolikheten att vara 
anställd i chefsposition (definierat som att ha ett ledningsarbete enligt Statistiska 
Centralbyråns Yrkesregister). Av Tabell 11 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 
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anställda som chefer medan andelen kvinnor från Afrika som var anställda i 
chefsposition uppgick till mindre än en procent. 
Vi ser vidare i Tabell 11 att andelen personer i chefsposition ökar med ökad vistelsetid i 
Sverige. Andelen ligger dock på mycket låg nivå även bland personer som varit mycket 
lång tid i landet. Bland män som varit mellan 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.   
 
Tabell 11. Andel individer (procent) i chefsposition 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 födelseregion och vistelsetid. 
 Män  Kvinnor 
Födelseregion Chefspositiona) Kvalificerat 

arbeteb) 
Chefspositiona) 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 
a) Avser individer vilka innehar ledningsarbete enligt Statistiska Centralbyråns Yrkesregister. Politiskt 
arbete inkluderas inte. 
b) Andelen individer vilka 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.  
 
Vidare har personer med eftergymnasial utbildning från utomeuropeiska länder lägre 
sannolikhet ha ett kvalificerat arbete (ett arbete som kräver teoretisk 
specialistkompetens eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper). 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 11 framgår även att bland personer med eftergymnasial utbildning 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 kvalificerat arbete.   
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3.5 Sysselsättning bland flyktingar och anhöriginvandrare 
 
Vi har tidigare konstaterat att invandringen till Sverige de senaste årtiondena i huvudsak 
utgjorts av flykting- och anhöriginvandring. Det är därför intressant att studera hur lång 
tid det tar för flyktingar och anhöriginvandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Tabell 12 och Tabell 13 visar andelen sysselsatta olika år efter mottagandet bland 
flyktingar och anhöriginvandrare som kommit till Sverige under perioden 1997–2010.  
 
Omedelbart efter mottagandet är sysselsättningen mycket låg. Mellan 10 och 20 procent 
av männen och färre än tio procent av kvinnorna är sysselsatta ett år efter mottagandet 
bland personer med flyktingbakgrund och ännu efter fem år är färre än hälften 
sysselsatta. Så långt som tio år efter mottagandet är endast ca 60 procent av männen och 
ca 50 procent av kvinnorna med flyktingbakgrund sysselsatta.   
 
Tabell 12. Andel sysselsatta (i procent) 1-10 år efter mottagandet bland flyktingar med olika 
mottagningsår (16-64 år). 
 Män Kvinnor 
 Antal år efter invandring Antal år efter invandring 
Invandringsår 1 år 2 år 5 år 10 år 1 år 2 år 5 år 10 år 
1997 10,0 19,0 44,4 56,5 5,3 11,5 36,7 51,3 
1998 12,4 26,6 44,7 59,5 8,3 16,1 35,9 49,8 
1999 18,7 28,4 45,0 53,4 10,1 19,0 33,9 47,9 
2000 14,2 21,8 39,1 51,4 7,1 13,2 25,9 44,2 
2001 12,5 21,0 41,5 61,8 8,0 13,3 29,7 56,9 
2002 11,8 20,8 47,4  6,7 10,6 32,5  
2003 13,4 21,2 46,8  7,7 12,6 32,1  
2004 12,0 22,6 36,8  6,5 12,5 28,6  
2005 17,5 30,3 43,7  7,7 13,9 31,0  
2006 20,2 30,9 50,9  7,8 14,1 36,2  
2007 12,2 19,8   5,8 9,5   
2008 11,7 21,7   6,5 13,0   
2009 13,0 41,7   6,8 21,9   
2010 23,1    12,4    
Källa: STATIV, Statistiska Centralbyrån. 
 
Det är rimligt att förvänta sig att arbetsmarknadsetableringen går snabbare för 
anhöriginvandrare än för flyktingar då anhöriga i högre grad än flyktingar torde ha 
tillgång till ett nätverk av familj, släktingar och bekanta, vilket kan ha en positiv 
påverkan på möjligheterna att komma i sysselsättning. Av Tabell 13 framkommer också 
att andelen sysselsatta är högre omedelbart efter invandring bland anhöriginvandrare än 
bland flyktingar. Mer än 30 procent av de manliga anhöriginvandrarna var sysselsatta 
ett år efter invandringen till Sverige. För kvinnliga anhöriginvandrare var andelen lägre 
och uppgick till mellan 10 och 20 procent. Efter tio år i Sverige var andelen sysselsatta 
bland manliga anhöriginvandrare runt 60 procent medan den bland kvinnliga 
anhöriginvandrare var runt 50 procent.  
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Tabell 13. Andel sysselsatta (i procent) 1-10 år efter mottagandet bland anhöriginvandrare med 
olika mottagningsår (16-64 år). 
 Män Kvinnor 
 Antal år efter invandring Antal år efter invandring 
Invandringsår 1 år 2 år 5 år 10 år 1 år 2 år 5 år 10 år 
1997 27,9 39,7 53,2 65,3 13,1 21,7 38,8 54,9 
1998 31,8 42,9 50,4 63,7 15,8 24,0 37,5 55,0 
1999 37,1 44,3 50,6 57,2 18,9 27,7 37,0 52,3 
2000 39,2 43,5 50,6 59,9 21,7 28,7 38,1 56,3 
2001 35,6 41,3 52,9 54,3 20,3 26,5 39,7 47,1 
2002 33,0 41,4 55,8  18,1 25,7 40,9  
2003 31,3 39,4 56,9  17,3 25,0 41,4  
2004 31,9 45,0 50,1  17,2 28,1 38,3  
2005 36,0 50,2 54,9  19,3 27,4 40,3  
2006 39,4 48,7 42,0  19,2 27,6 35,3  
2007 37,3 39,1   17,4 21,9   
2008 28,6 38,9   13,6 21,5   
2009 31,2 34,7   14,7 19,5   
2010 37,2    17,4    
Källa: STATIV, Statistiska Centralbyrån. 
 
3.6 Sysselsättning, arbetslöshet och andel utanförarbetskraften bland utrikes födda som 
invandrat efter 2008 med arbetsmarknadsskäl som skäl för uppehållstillstånd 
 
År 2008 fick medborgare i länder utanför EU/EES-området rätt att beviljas arbets- och 
uppehållstillstånd i Sverige om de hittar anställning. Tabell 14 visar sysselsättningsgrad, 
andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften år 2012 bland utrikes födda som 
invandrat till Sverige 2008 eller senare med arbetsmarknadsskäl som skäl till beviljat 
uppehållstillstånd. Tabellen visar på hög sysselsättningsgrad och låg andel arbetslösa 
bland män och kvinnor från såväl länder i Europa som utomeuropeiska länder. I 
samtliga fall uppgår sysselsättningsgraden till över 90 procent. Högst 
sysselsättningsgrad finner vi bland utrikes födda kvinnor från utomeuropeiska länder. I 
denna grupp uppgick andelen sysselsatta till över 93 procent.   
 
Vidare är andelen arbetslösa bland utrikes födda arbetskraftsinvandrare från 
utomeuropeiska länder lägre än andelen arbetslösa bland inrikes födda. Något fler än 5 
procent av männen och knappt 4 procent av kvinnorna som invandrat av 
arbetsmarknadsskäl från utomeuropeiska länder var arbetslösa år 2012 vilket kan 
jämföras med mellan 6 och 7 procent arbetslösa bland inrikes födda män och kvinnor.  
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Tabell 14. Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften år 2012 bland utrikes 
födda som invandrat år 2008 eller senare med arbetsmarknadsskäl som skäl till beviljat 
uppehållstillstånd (16-64 år). 
 Födelseregion 
Män Europaa) Utomeuropeiska länder Samtliga utrikes födda 
Sysselsättningsgrad 91,2 91,0 91,1 
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften 

7,0 5,1 6,3 

Andelen utanför 
arbetskraften 

1,9 4,2 2,8 

    
Kvinnor    
Sysselsättningsgrad 90,7 93,1 91,1 
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften 

3,0 3,6 3,1 

Andelen utanför 
arbetskraften 

6,4 3,4 5,9 

a) I gruppen ingår såväl utrikes födda från EU/EES-länder som från övriga europeiska länder. 
 
3.7 Sysselsättning, arbetslöshet och andel utanför arbetskraften bland barnen till 
utrikes födda 
 
Avslutningsvis ska ge en översiktlig bild av hur arbetsmarknaden ser ut för barnen till 
utrikes födda. Tabell 15 visar sysselsättningsgrad, andel arbetslösa och andel utanför 
arbetskraften bland personer födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. 
Bland män födda i Sverige med två föräldrar födda i Sverige uppgick 
sysselsättningsgraden år 2012 till knappt 80 procent. Andelen arbetslösa i samma grupp 
uppgick till drygt 6 procent. Bland kvinnor födda i Sverige med två föräldrar födda i 
Sverige uppgick sysselsättningsgraden till strax över 77 procent och andelen arbetslösa 
till mindre än 6 procent.  
 
Om vi istället studerar personer födda i Sverige vilka hade minst en utrikes född 
förälder ser bilden annorlunda ut. Sysselsättningsgraden bland män i denna grupp 
uppgick till knappt 70 procent medan andelen arbetslösa uppgick till knappt 14 procent. 
Bland kvinnor med minst en utrikes född förälder uppgick sysselsättningsgraden till 
drygt 63 procent medan andelen arbetslösa låg strax över 12 procent.  
         
Tabell 15. Andelen sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför arbetskraften bland män och 
kvinnor uppdelade efter föräldrarnas ursprung 2012 (16–64 år).    
 Född i Sverige och båda 

föräldrarna födda i 
Sverige 

Född i Sverige och 
minst en förälder född 

utomlands 
Samtliga utrikes födda 

Män    
Sysselsättningsgrad 79,8 69,7 68,0 
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften 6,2 13,9 16,9 

Andelen utanför 
arbetskraften 15,0 19,0 18,2 

    
Kvinnor    
Sysselsättningsgrad 77,2 63,3 59,0 
Andelen arbetslösa av 
arbetskraften 5,8 12,4 15,0 

Andelen utanför 
arbetskraften 18,1 27,7 30,6 

Källa: Statistiska Centralbyrån, specialbearbetning av AKU. 
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Siffrorna understryker det faktum att problemen med integration på arbetsmarknaden 
bland utrikes födda inte är begränsat till den generation som invandrar. Olika studier har 
visat att skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan utrikes födda och inrikes födda 
tenderar att återkomma även i barngenerationen.7    
 
4. Vad kan förklara dessa skillnader? 
 
Vi ska i detta avsnitt utifrån tidigare forskning presentera möjliga förklaringsfaktorer till 
de skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan utrikes och inrikes födda som vi har sett 
ovan. De förklaringar som lyfts fram i litteraturen är ofta individernas humankapital, 
med vilka metoder och vilken intensitet individerna söker efter arbete, normer kopplade 
till arbete, vilka typer av nätverk individerna har tillgång till, olika former av 
diskriminering samt brister i genomförda integrationspolitiska åtgärder.  
 
4.1 Humankapital 
 
En möjlig förklaring till de observerade skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan 
utrikes och inrikes födda är att utrikes födda har ett sämre humankapital än inrikes 
födda. Humankapitalet kan till exempel skilja sig åt vad gäller utbildningsnivå, 
inriktning på utbildningen samt språkkunskaper. För utrikes födda kan det därtill vara 
av betydelse i vilken utsträckning som utbildningar från hemlandet är relevanta i 
Sverige.      
 
Tabell 16 visar utbildningsnivån bland inrikes födda och utrikes födda i Sverige år 
2012. Som framgår av tabellen är andelen som har endast förgymnasial utbildning större 
för utrikes födda män än för inrikes födda män – en skillnad på 6 procentenheter – 
samtidigt som det är en större andel utrikes födda män som har eftergymnasial 
utbildning som är längre än 3 år (en skillnad på 2 procentenheter). Bland utrikes födda 
kvinnor är andelen som har en förgymnasial utbildning betydligt högre än för inrikes 
födda kvinnor (en skillnad på 11 procentenheter) medan förekomsten av eftergymnasial 
utbildning är något bland inrikes födda än bland utrikes födda kvinnor. Sammantaget är 
skillnaderna i den genomsnittliga utbildningsnivån mellan utrikes och inrikes födda 
små. Det finns dock skillnader mellan olika grupper av utrikes födda. Av tabellen 
framkommer att personer födda i EU och Nordamerika har en högre genomsnittlig 
utbildningsnivå än personer födda i Sverige medan de som är födda i övriga Norden, i 
europeiska länder utanför EU, i Afrika samt i Asien har en lägre genomsnittlig 
utbildningsnivå.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
7 Se exempelvis Rooth & Ekberg (2003), Hammarstedt (2009), Hammarstedt & Palme (2012) och Katz & 
Österberg (2013).  
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Tabell 16. Utbildningsnivå (andel i procent) bland utrikes födda män och kvinnor 2012 (25–64 år).  
 Förgymnasial 

utbildning 
Gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial 
utbildning 

kortare än 3 år 

Eftergymnasial 
utbildning 3 år 

eller längre 

Uppgift 
saknas 

Män      
Norden 22 43 10 17 8 
EU 27 utom 
Norden 

10 32 13 29 16 

Övriga Europa  23 47 12 14 4 
Afrika 26 35 15 18 6 
Nordamerika 8 24 19 41 8 
Sydamerika 16 45 16 20 3 
Asien 23 30 16 25 6 
Samtliga 
utrikes födda 

20 36 14 22 8 

Inrikes födda 14 51 15 20 0 
      
Kvinnor      
Norden 17 43 13 24 3 
EU 27 utom 
Norden 

8 32 15 38 7 

Övriga Europa 25 38 10 23 4 
Afrika 33 32 11 14 10 
Nordamerika 7 22 17 48 6 
Sydamerika 14 40 16 27 3 
Asien 25 28 15 26 6 
Samtliga 
utrikes födda 

20 34 13 27 6 

Inrikes födda 9 45 16 30 0 
Källa: Statistiska Centralbyrån, Befolkningens utbildning. 
 
Även om det finns skillnader i utbildningsnivå mellan inrikes födda och utrikes födda 
visar empiriska studier att dessa skillnader inte kan förklara de observerade skillnaderna 
i sysselsättningsnivå.8 Däremot finns det ett flertal studier, såväl svenska som 
internationella, som visar att utbildning förbättrar arbetsmarknadsutfallet för utrikes 
födda. Vad gäller studier utförda på svenska data, finner till exempel Rooth och Åslund 
(2006) att sannolikheten att få ett arbete ökar med antal år i utbildning och att utbildning 
är särskilt lönsam för grupper som har svårt att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden, såsom personer födda utanför Europa. Vidare visar studien att 
utbildning förbättrar möjligheten att få ett arbete oavsett om den är genomförd 
utomlands eller i Sverige. Dock är avkastningen på utbildningen är högre om 
åtminstone någon del av utbildningen har genomförts i Sverige. Nordin (2009) har 
studerat hur utbildning påverkar utrikes föddas arbetsinkomster och finner att 
avkastningen på utbildning är avsevärt högre om utbildningen har slutförts i Sverige. 
Resultatet att utbildning, och framförallt utbildning genomförd i invandringslandet, 
förbättrar utfallet på arbetsmarknaden för utrikes födda framkommer även i studier 
utförda på data från andra länder.9 Av senare studier kan nämnas Dahlstedt och 
Bevelander (2010), vilka visar att hög utbildning ökar möjligheterna till sysselsättning 
för utrikes födda. Dessutom visar Lundborg (2013) att sysselsättningsskillnaderna 
mellan högutbildade flyktingar och högutbildade inrikes födda är mindre än 
sysselsättningsskillnaderna mellan lågutbildade flyktingar och lågutbildade inrikes 
födda. 
 
                                                
8 Se Integrationsverket (2003) och Integrationsverket (2004) för en litteraturöversikt.  
9 Se exempelvis Schoeni (1997) och Friedberg (2000), Bratsberg & Ragan (2002) och Hartog & Zorlu 
(2009).  
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Sammantaget visar existerande studier på att skillnader i utbildningsnivå mellan utrikes 
och inrikes födda inte kan förklara skillnaden i sysselsättningsgrad men att utbildning, 
och särskilt utbildning som slutförts i Sverige, förbättrar utfallet på arbetsmarknaden för 
utrikes födda.  
 
En annan faktor som kan förklara att utrikes födda har sämre arbetsmarknadsutfall än 
inrikes födda är att de har sämre språkkunskaper. Generellt visar forskning att läs- och 
skrivkunnighet är förknippat med en lägre sannolikhet att vara arbetslös och förbättrade 
karriärmöjligheter.10 Vad gäller utrikes födda, visar såväl internationella studier som 
studier på svenska data att goda kunskaper i invandringslandets språk ökar såväl 
sannolikheten att få anställning som lönen.11 Att lära sig värdlandets språk är således en 
god investering för utrikes födda, särskilt med tanke på att kravet på språkkunskaper har 
ökat över tid i takt med att den svenska ekonomin har blivit mer tjänste- och 
serviceorienterad.12  
 
Resultaten från den senaste undersökningen om vuxnas läs- och skrivkunnighet, 
räkneförmåga och problemlösningsförmåga, the Survey of Adult Skills (PIAAC), ger en 
bild av utrikes föddas språkkunskaper i olika OECD-länder. Undersökningen riktar sig 
till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 16–65 år i olika länder och mäter 
vuxnas läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga och problemlösningsförmåga med fokus 
på den praktiska förmågan att använda dessa kunskaper i olika sociala sammanhang och 
på arbetsplatsen. Resultaten för läs- och skrivkunnighet för Sverige visar att utrikes 
födda har sämre läs- och skrivkunnighet än inrikes födda och att Sverige har den största 
skillnaden i resultat mellan inrikes födda och utrikes födda bland de olika länderna. 
Dock förbättras de utrikes föddas resultat med ökad vistelsetid i Sverige. De utrikes 
födda som har vistats i Sverige i mindre än fem år har betydligt sämre resultat än de 
som har varit i Sverige i mer än fem år. Skillnader i resultat existerar dock även mellan 
inrikes födda och de utrikes födda som har vistats i Sverige i mer än fem år. Slutligen 
visar resultaten att utrikes födda med lågutbildade föräldrar har sämre utfall än de vars 
föräldrar har minst gymnasieutbildning. Dock har utrikes födda med minst en 
välutbildad förälder sämre resultat än inrikes födda med lågutbildade föräldrar.13 
Resultaten är i linje med den liknande undersökning om vuxnas läsförmåga, 
International Audit Literacy (IALS), som genomfördes av OECD i slutet av 1990-
talet.14  
 
Utbildning i svenska språket, sfi, är en del av introduktionen för nyanlända i Sverige. 
Frågan är i vilken utsträckning som denna utbildning ger färdigheter som påverkar 
utfallet på arbetsmarknaden. Kennerberg och Åslund (2010) har studerat sysselsättning 
och arbetsinkomster bland individer i åldern 20-55 år som invandrade till Sverige under 
perioden 1994–2003 från länder utanför Norden och hur arbetsmarknadsutfallet skiljer 
sig åt mellan dem som har deltagit i utbildning i svenska språket inom svenska för 
invandare (sfi) och dem som inte har deltagit. De finner att sfi-deltagarnas möjligheter 
till sysselsättning förbättras över tid medan effekterna på deltagarnas löner är mer 
oklara. Inledningsvis har deltagarna lägre sysselsättning och förvärvsinkomster än de 
                                                
10 Se OECD (2000). 
11 Se exempelvis Dustmann & Fabbri (2003), Ferrer m.fl. (2006), Delander m.fl. (2005) och Rooth & 
Åslund (2006).  
12 Se OECD (2013b) 
13 Se OECD (2013b). 
14 International Audit Literacy Survey (IALS) var ett internationellt samarbetsprojekt med syftet att mäta 
vuxnas läs- och skrivförmåga. Se OECD (2000) och Myrberg m.fl. (2000) för en mer detaljerad 
beskrivning av IALS. 
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personer som inte deltagit i sfi. Efter tio år är dock sysselsättningsgraden ca fem 
procentenheter högre för sfi-deltagarna. Resultaten gäller för dem som har fullföljt 
utbildningen. De positiva effekterna är mer framträdande för kvinnor än för män samt 
för personer från utomeuropeiska länder. Deltagande i sfi-utbildningen tycks alltså 
stärka ställningen på arbetsmarknaden vad gäller möjligheterna till sysselsättning. 
Kennerberg och Åslund (2010) kan dock inte fastställa huruvida denna förbättring beror 
på bättre kunskaper i svenska, om deltagande i sfi-utbildningen sänder en positiv signal 
till arbetsgivarna eller om den öppnar för andra möjligheter, såsom 
arbetsmarknadsutbildning.  
  
Sammantaget visar således befintlig forskning på att förbättrade språkkunskaper för 
utrikes födda avsevärt förbättrar utfallet för dem på arbetsmarknaden. Således torde 
insatser för att förbättra språkkunskaperna hos utrikes födda effektivt kunna bidra till att 
förbättra deras chanser att få anställning.  
 
4.2 Normer och sökbeteende 
 
Sannolikheten att få ett arbete beror på hur aktivt en person söker arbete, vilka kanaler 
man använder för att söka arbete samt vilken inställning man har till arbete. Eventuella 
skillnader i sökbeteende och normer kan därför vara en förklaring till att utrikes födda 
har sämre utfall på arbetsmarknaden än inrikes födda.  
 
Arai m.fl. (1999) har studerat om inställningen till arbete skiljer mellan utrikes födda 
och inrikes födda. Vid intervjutillfället fick respondenterna, av vilka flertalet vid 
intervjutillfället hade lämnat arbetslöshet genom att de hade hittat ett jobb, ta ställning 
till ett antal påståenden om inställning till sysselsättning och arbetslöshet samt svara på 
frågor om sökaktivitet och sökmetoder. Resultaten visar att en större andel av de utrikes 
födda än inrikes födda lade stor vikt vid att ha ett arbete, upplevde sig känna ett stort 
socialt tryck att ha ett arbete och upplevde att arbetslösheten hade påverkat deras hälsa 
negativt. Författarna drar slutsatsen att lägre motivation till arbete eller en större 
acceptans för arbetslöshet bland utrikes födda inte kan förklara de skillnader som finns 
på arbetsmarknaden.  
 
Förutom motivation och inställning till arbete torde sannolikheten att finna ett arbete 
även bero på hur aktivt en person söker arbete samt vilka sökmetoder som personen har 
tillgång till och använder sig av. Arai m.fl. (1999) finner att sökaktiviteten bland utrikes 
födda är hög och till och med något högre än för inrikes födda. Utrikes födda är mer 
benägna att svara på annonser om lediga anställningar, de använder arbetsförmedlingen 
i större utsträckning än inrikes födda men är framförallt mer benägna att ta direkt 
kontakt med arbetsgivare och att utnyttja informella nätverk såsom vänner och bekanta. 
Även annan forskning tyder på att utrikes födda har en högre sökaktivitet än inrikes 
födda, varför en lägre sökaktivitet bland utrikes födda inte är en trolig förklaring till 
skillnaderna sysselsättning och arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda.15  
 
4.3 Nätverk 
 
Tillgång till sociala nätverk och tillgång till nätverk av hög kvalitet kan ha betydelse för 
en persons utfall på arbetsmarknaden, då de personer som ingår i nätverket kan 
tillhandahålla information om lediga jobb samt agera inflytelserika referenser i 

                                                
15 Se exempelvis Ackum Agell (1996) och Olli Segendorf (2005). 
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jobbansökan och därmed informera om den sökandes produktivitet.16 Det finns en stor 
internationell litteratur som indikerar just att olika former av sociala nätverk är av stor 
betydelse på arbetsmarknaden.17 Idag tillsätts därtill många jobb via informella 
sökkanaler, vilket ytterligare pekar på vikten att ha tillgång till olika sociala nätverk.18   
 
Som vi såg ovan finns det inget som tyder på att utrikes födda använder informella 
sökkanaler i mindre utsträckning än inrikes födda. Däremot visar forskning att utrikes 
födda missgynnas av att söka jobb via informella kanaler.19 Olli Segendorf (2005) 
finner till exempel på svenska data att personer födda utanför Europa påverkas negativt 
vad gäller möjligheterna till anställning när de använder informella kanaler istället för 
formella medan det omvända gäller för inrikes födda.20  
 
Det faktum att utrikes födda får sämre utfall av att söka arbete via informella kanaler än 
inrikes födda pekar på att det kan finnas skillnader i tillgången och kvaliteten på sociala 
nätverk. Bethoui (2007) har studerat tillgången till och kvaliteten på olika personers 
nätverk med hjälp av svenska enkätdata och finner att personer födda i icke-västliga 
länder ingår i sociala nätverk av sämre kvalitet än inrikes födda då nätverken i mindre 
utsträckning än inrikes föddas nätverk består av personer med kvalificerade arbeten. 
Bethoui och Neergaard (2011) har studerat betydelsen av arbetstagarens sociala nätverk 
för deras löner och position inom ett företag, där arbetstagares sociala nätverk värderas 
utifrån kontakternas ålder, kön, etnicitet, jobbposition och utbildningsnivå. De finner att 
utrikes födda, oavsett utbildningsnivå, har ett sämre socialt nätverk än inrikes födda och 
att bristen på värdefulla kontakter tycks förklara att de får lägre löner och arbetar på 
lägre positioner inom företaget.  
 
En annan studie som pekar på att skillnader i tillgång till sociala nätverk är en viktig 
förklaringsfaktor är Åslund m.fl. (2013), vilka visar att chefer har en benägenhet att 
anställa personer med en bakgrund som liknar deras egen. De finner att utrikes födda 
chefer tenderar att anställa utrikes födda medan inrikes födda chefer anställer inrikes 
födda. Däremot spelar den sökandens bakgrund ingen roll när inrikes födda chefer 
anställer tidigare kollegor, vilket tyder på att svårigheter för arbetsgivare att bedöma 
sökandens bakgrund kan vara en förklaring till att inrikes födda chefer föredrar att 
anställa inrikes födda. En annan förklaring som lyfts fram är att inrikes födda och 
utrikes födda chefer och arbetsgivare har olika nätverk och kontakter och att de därför 
söker efter arbetskraft bland olika grupper.  
 
Forskning visar även på fördelar för utrikes födda av att bo i invandrartäta områden då 
detta ökar möjligheterna att få tillgång till etniska nätverk som kan förbättra 
arbetsmarknadsutfallet. Edin m.fl. (2003) har med hjälp av svenska data studerat 
effekten av att bo i invandrartäta områden, s.k. ”etniska enklaver”, och finner att 
inkomsten för lågutbildade utrikes födda ökar då man bor i invandrartäta områden. 
Resultaten visar dock att den positiva effekten av att bo i ett sådant område beror på 
exempelvis arbetsinkomster och sysselsättning bland de utrikes födda som bor i 
området. Utrikes födda som tillhör en etnisk grupp med höga arbetsinkomster vinner på 
att bo i ett invandrartätt område medan utrikes födda som tillhör en etnisk grupp med 
relativt låga arbetsinkomster och hög arbetslöshet förlorar på att bo i ett sådant område. 

                                                
16 Se exempelvis Granovetter (1973) och Montgomery (1991).  
17 Se Ioannides & Loury (2004) för en översikt.  
18 Se Ekström (2001). 
19 Se Fritjers m.fl. (2005) och Battu m.fl. (2011). 
20 Se även Bethoui (2008).  



 28 

Det finns även andra studier som visar att sannolikheten att ha ett jobb ökar då man bor 
i närheten av eller umgås med andra utrikes födda av samma ursprung, men att den 
positiva effekten endast uppstår om de utrikes födda som ingår i nätverket har ett 
arbete.21 Även dessa resultat tyder på att det är de sociala kontakternas ställning på 
arbetsmarknaden som är avgörande för ett förbättrat arbetsmarknadsutfall.  
 
Sammanfattningsvis visar forskning på att utrikes födda har tillgång till sämre sociala 
nätverk än inrikes födda, vilket begränsar möjligheterna för utrikes födda att förbättra 
sin position på arbetsmarknaden. Detta förstärker en redan segregerad arbetsmarknad 
och därmed blir det också svårare för utrikes födda att få tillgång till bättre sociala 
nätverk. 22 
  
4.4 Diskriminering  
 
En möjlig förklaring till de observerade skillnaderna i arbetsmarknadsutfall mellan 
utrikes födda och inrikes födda är etnisk diskriminering. Det finns en stor litteratur som 
har undersökt skillnader i inkomster och sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda 
och mellan olika etniska grupper med hjälp av regressionsanalys. I studierna har man så 
långt som möjligt kontrollerat för skillnader i produktivitetsrelaterade egenskaper såsom 
ålder, kön, civilstånd, utbildning och arbetslivserfarenhet. Om skillnader mellan 
grupperna kvarstår efter att man kontrollerat för skillnader i dessa egenskaper är 
förekomst av diskriminering en tänkbar förklaring. De kvarvarande skillnaderna kan 
dock också bero på skillnader i produktivitet mellan grupperna som forskaren inte kan 
observera, varför det inte säkert går att belägga diskriminering med denna typ av 
studier. De flesta studier visar dock på att de kvarvarande skillnader är stora varför det 
finns skäl att tro att åtminstone en del av skillnaderna kan förklaras av etnisk 
diskriminering.23  
 
En mer kraftfull metod för att undersöka förekomsten av etnisk diskriminering är att 
använda sig av fältexperiment. Det finns idag ett flertal studier som har använt 
fältexperiment för att studera förekomsten av etnisk diskriminering. När fältexperiment 
används för att studera diskriminering i anställningssituationen, skickas två fiktiva 
ansökningar till arbetsgivare i vilka de sökande är identiska i alla avseenden förutom att 
den ena sökanden har ett svenskklingande namn och den andra sökanden ett 
utländskklingande namn. Diskriminering mäts sedan som skillnaden i antal positiva 
svar (bli kallad till anställningsintervju eller erbjuden anställning) som de olika sökande 
får. Denna typ av studier fångar således förekomsten av diskriminering i det första 
steget i anställningsprocessen men säger inget om huruvida diskriminering förekommer 
vid intervjusituationen eller på arbetsplatsen.  
  
Carlsson och Rooth (2007) har med hjälp av fältexperiment studerat förekomsten av 
diskriminering mot sökanden med arabiskklingande namn på arbetsmarknaden. 
Resultaten visar att den fiktiva sökanden med svenskklingande namn fick ungefär 50 
procent fler positiva svar än sökanden med det arabiskklingande namnet. Även Bursell 
(2007), Arai m.fl. (2008) och Carlsson (2010) har med en liknande metod studerat 

                                                
21 Se exempelvis Beaman (2012) och Patacchini & Zenou (2012). Vidare finner Bevelander & Lundh 
(2006) på svenska data att sannolikheten för flyktingar att ha ett arbete är högre i kommuner som redan 
har tagit emot en stor andel flyktingar.  
22 Se Nordström Skans & Åslund (2010). 
23 Se exempelvis le Grand & Szulkin (2002), Nekby (2002), Hammarstedt (2003), Arai & Vilhelmsson 
(2004), Hammarstedt & Shukur (2006, 2007) samt Eliasson (2013).    
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förekomsten av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och visar på 82, 88 
respektive 70 procent fler positiva svar för den sökande med ett svenskklingande namn 
än den för sökande med det arabiskklingande namnet.  
  
Det är även relevant att presentera studier om etnisk diskriminering på 
bostadsmarknaden då det finns studier som visar på boendets betydelse för 
möjligheterna till arbete och försörjning.24 Det finns också studier som visar att boendet 
påverkar barns möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden längre fram i livet.25 Vidare 
pekar svenska studier på att invandrarbarn som är bosatta i områden med en hög 
koncentration av utrikes födda presterar sämre i skolan än andra invandrarbarn.26 
Ahmed och Hammarstedt (2008) och Ahmed m.fl. (2010) har med hjälp av 
fältexperiment studerat om det förekommer etnisk diskriminering på den svenska 
bostadsmarknaden.27 I båda studierna fick sökanden med svenskklingande namn ca 25 
procent fler positiva svar från hyresvärdarna än sökanden med arabiskklingande namn.  
Ytterligare en studie som pekar på förekomsten av etnisk diskriminering på den svenska 
arbetsmarknaden är Arai och Skogman Thoursie (2009) som har studerat hur namnbyte 
från ett slaviskt, asiatiskt eller afrikanskt namn till ett svenskklingande namn påverkar 
individens arbetsinkomster. De finner att namnbytet har en positiv effekt på individens 
inkomster och att den positiva effekten tycks förklaras av att namnbytet förbättrar 
möjligheterna att få ett jobb då ett svenskt namn innebär ökad chans att kallas till 
anställningsintervju.  
 
Sammantaget ger ovan studier tydliga belägg för att etnisk diskriminering förekommer 
såväl på arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden, varför det finns skäl att anta att 
åtminstone en del av de skillnader vi ser i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och 
inrikes födda beror på olika former av diskriminering.  
 
4.5 Integrationspolitiska åtgärder   
 
Det har under åren introducerats en rad offentliga åtgärder för att underlätta integration 
på arbetsmarknaden för utrikes födda, ofta med särskilt fokus på flykting- och 
anhöriginvandare. I vissa fall har dessa åtgärder inte underlättat insteget på 
arbetsmarknaden utan utvärderingar tyder snarare på att vissa åtgärder har försämrat 
arbetsmarknadsutfallet.  
 
Ett sådant exempel är ”Hela Sverige-strategin” som infördes 1985. Åtgärden infördes 
som en reaktion på den ökande koncentrationen av utrikes födda i storstadsområden och 
syftet var att motverka denna koncentration genom att placera ut flyktingar i olika 
svenska kommuner. Ett argument som lyftes fram var att boende i invandrartäta 
områden exempelvis gjorde det svårare för utrikes födda att lära sig det svenska språket 
och därmed försvårade integrationen på arbetsmarknaden. Ansvaret för den initiala 
utplaceringen flyttades från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket. Tanken var att 
flyktingar skulle placeras ut i kommuner med gynnsam arbetsmarknadssituation men i 
slutändan blev tillgången till bostad styrande för utplaceringen. Under flyktingarnas 
första arton månader i Sverige låg fokus på introduktionsverksamhet under vilken de 

                                                
24 Se Corcoran m.fl. (1992).  
25 Se Evans, Oates & Schwab (1992) och Angrist & Lang (2004).  
26 Se Grönqvist (2006).  
27 För en studie av etnisk boendesegregering i Sverige, se exempelvis Aldén m.fl. (2013). 
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utplacerade flyktingarna inte fick arbeta utan försörjdes via socialbidrag. Åtgärder 
riktade mot arbetsintegration påbörjades först när introduktionen var avslutad.28  
 
Edin m.fl. (2004) har studerat vilka långsiktiga effekter som ”Hela Sverige-strategin” 
hade på de utplacerade flyktingarnas inkomster, sysselsättning och 
socialbidragsberoende. De finner att utplaceringen ledde till lägre inkomster, ökad 
arbetslöshet och ett ökat socialbidragsberoende men att effekterna var relativt små. 
Dock beror de små effekterna på att flyktingar flyttade från regioner med dålig 
arbetsmarknad; de hade haft ett avsevärt sämre utfall om de hade stannat i 
utplaceringskommunen. Vidare finner de att reformen framförallt ledde till ett ökat 
socialbidragsberoende och ett försenat inträde på arbetsmarknaden på grund av att 
kopplingen till arbetsmarknaden bröts genom utformningen av 
introduktionsverksamheten. Även utvärderingar av liknande utplacering av nyanlända i 
andra europeiska länder visar i regel att utplaceringsåtgärder av nyanlända inte är 
gynnsamma för arbetsmarknadsintegrationen.29  
 
År 2010 introducerades en ny åtgärd, Etableringsreformen, med syftet att påskynda 
nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Reformen omfattar flyktingar, 
andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd och deras anhöriga i åldrarna 20 till 64 
år. Reformen innebar att huvudansvaret för etableringsinsatserna flyttades från 
kommunerna till Arbetsförmedlingen med syftet att stärka kopplingen till 
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen fick också, i samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, ansvar för att besluta i vilka län de nyanlända ska bosätta sig. 
Bosättningsbeslutet ska anpassas efter arbetsmarknadsläget.  
 
Arbetsförmedlingen ansvarar också för att en etableringsplan upprättas för varje 
nyanländ individ. I etableringsplanen planeras aktiviteter utifrån den nyanländes 
utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och hälsa. Bland aktiviteterna finns bland 
utbildning i svenska språket (sfi) och arbetsförberedande insatser. En ny och för hela 
landet generell etableringsersättning introducerades, vilken betalas ut om individen 
aktivt medverkar till att upprätta en etableringsplan och deltar i de aktiviteter som ingår 
i planen. För att stärka incitamenten att arbeta kan nyanlända arbeta vid sidan av 
aktiviteterna utan att ersättningen trappas ned. Vidare har varje nyanländ rätt att väja en 
så kallad etableringslots som är en fristående aktör med uppgift att stödja de nyanlända i 
processen att hitta ett arbete.30 
 
Det finns ännu inga utvärderingar av Etableringsreformen men Statskontoret (2012) har 
följt upp de involverade myndigheternas genomförande av reformen och analyserat i 
vilken utsträckning de förväntade effekterna av reformen har uppnåtts. I rapporten 
framkommer det att även om fokus på arbetsmarknadsintegration i introduktionen har 
ökat har reformen i praktiken inte påskyndat nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 
Statskontoret lyfter bland annat fram problem med fördröjning av upprättande av 
etableringsplaner, att arbetsmarknadsinsatser inte har anpassats efter de nyanländas 
kunskaper och erfarenheter och att etableringslotsarna har bistått med socialt stöd 
snarare än jobbfrämjande insatser. En annan kritik är att kvinnor generellt har haft 
sämre möjligheter än män att delta i olika aktiviteter.  
 

                                                
28 Se exempelvis Edin m.fl. (2004).  
29 Se OECD (2007, 2008) en översikt.  
30 Se Regeringskansliet (2010).  
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5. Utrikes födda på arbetsmarknaden i några andra länder i Europa – en 
jämförelse 
 
För att få en bild av i vilken utsträckning som arbetsmarknadssituationen för utrikes 
födda i Sverige skiljer från den för utrikes födda i andra länder presenterar vi här en 
jämförelse med situationen i Danmark, Tyskland, Nederländerna och Österrike.  
 
Bland dessa länder har Österrike och Sverige en relativt stor andel av befolkningen som 
är utrikes född; år 2011 var 16 procent av befolkningen i Österrike född utomlands och i 
Sverige var motsvarande andel 15 procent. I Tyskland och Nederländerna är 13 
respektive 11 procent av befolkningen utrikes född medan motsvarande andel i 
Danmark endast uppgår till åtta procent.31  
 
Figur 6 visar sysselsättningsgraden för män och kvinnor i åldern 15–64 år under 
perioden 2005 till 2012 i de jämförda länderna. Vi kan först konstatera att utrikes födda, 
både män och kvinnor, i samtliga länder har en lägre sysselsättningsgrad än inrikes 
födda. Dock skiljer sig utfallet för utrikes födda relativt inrikes födda i de olika 
länderna.  
 
Figur 6 visar att sysselsättningsgraden i Tyskland har ökat under perioden för såväl 
utrikes födda män som för inrikes födda män. År 2005 uppgick sysselsättningsgraden 
bland utrikes födda män till ungefär 65 procent jämfört med 72 procent för inrikes 
födda män. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda har dock 
minskat mellan åren 2005 och 2012 på grund av att sysselsättningsökningen var större 
för utrikes födda män än för inrikes födda män. År 2012 var sysselsättningsgraden 
bland utrikes födda nästan i nivå med den för inrikes födda män; drygt 76 procent för 
utrikes födda jämfört med knappt 78 procent för inrikes födda män. Figur 6 visar en 
liknande trend även i Österrike. Från år 2005 till år 2012 har sysselsättningsgraden 
bland utrikes födda män ökat från 71 procent till cirka 76 procent medan 
sysselsättningsgraden bland inrikes födda män har ökat från 75 procent till ungefär 78 
procent. Även i Nederländerna har utrikes födda män förbättrat sin position relativt 
inrikes födda män under perioden. Denna utveckling beror att sysselsättningsgraden 
ökade mer bland utrikes födda än bland inrikes födda fram till år 2008. Sedan dess har 
skillnaden i sysselsättningsgrad varit relativt konstant. År 2005 och år 2012 uppgick 
sysselsättningsgraden till 70 respektive 72 procent för utrikes födda män jämfört med 
81 respektive 79 procent för inrikes födda män. Skillnaden i sysselsättningsgraden har 
med andra ord minskat från 11 till 7 procentenheter. 
 
  

                                                
31 Se OECD (2013a). 
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Figur 6: Sysselsättningsgrad för utrikes födda och inrikes födda i Sverige, Danmark, Tyskland, 
Nederländerna och Österrike år 2005–2012 (15-64 år). 

 
 
I Danmark har skillnaden i sysselsättningsgraden mellan utrikes och inrikes födda män 
varierat under perioden 2005 till 2012. Skillnaden ökade mellan åren 2005 och 2007, 
minskade sedan fram till år 2009 för att sedan öka igen fram till år 2012. Sett över hela 
perioden har sysselsättningsgraden minskat för både utrikes och inrikes födda män 
samtidigt som skillnaden mellan grupperna ökat något.  År 2005 och 2012 var 
sysselsättningsgraden 71 procent respektive 66 procent för utrikes födda män jämfört 
med 80 procent respektive 76 procent för inrikes födda män. Skillnaden i 
sysselsättningsgraden mellan utrikes och inrikes har således förändrats mycket lite 
under perioden.  
 
Vad gäller Sverige, visar Figur 6 att sysselsättningsgraden ökade för både utrikes och 
inrikes födda män fram till år 2008. Ökningen var dock starkare för utrikes födda män, 
varför skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och inrikes födda minskade. 
Därefter har skillnaden ökat något igen, då sysselsättningsgraden för utrikes födda män 
sedan 2009 inte har ökat i samma takt som för inrikes födda män. Sett över hela 
perioden har sysselsättningsgraden ökat något för både utrikes och inrikes födda män 
samtidigt som skillnaden i sysselsättningsgrad har minskat något. År 2005 uppgick 
sysselsättningsgraden för utrikes födda män till 64 procent och till 76 procent för inrikes 
födda män jämfört med 68 och 78 procent år 2012.32 Skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan utrikes och inrikes födda män har således minskat från 12 till 10 procentenheter.  
                                                
32 Observera att sysselsättningsgraden för utrikes och inrikes födda i Figur 6 kan skilja sig något från den 
sysselsättningsstatistik som presenteras i Figur 3 och Tabell 4, eftersom Figur 6 visar 
sysselsättningsstatistik för individer i åldern 15–64 år medan åldersintervallet i Figur 3 och Tabell 4 är 
16–64 år.  
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Källa: International Migration Outlook 2013, OECD
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Bland kvinnor är skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och inrikes födda 
betydligt större än för män i samtliga länder. I Figur 6 framgår det att skillnaden i 
sysselsättningsgrad har varit minst i Österrike under hela perioden. År 2005 var 
sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor drygt 54 procent jämfört med knappt 
64 procent bland inrikes födda kvinnor. Från dessa relativt låga nivåer har sedan 
sysselsättningsnivån ökat något för både utrikes och inrikes födda kvinnor och 
skillnaden i sysselsättningsgrad har varit relativt konstant under hela perioden. 
Sysselsättningsgraden år 2012 uppgick till 59 procent för utrikes födda kvinnor jämfört 
med 69 procent för inrikes födda kvinnor.  
 
I Tyskland har skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda kvinnor 
minskat något mellan åren 2005 och 2012. Liksom för män, har sysselsättningsgraden 
ökat för både utrikes och inrikes födda men ökningen har varit något starkare för utrikes 
födda kvinnor. År 2005 uppgick sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor till 48 
procent och till 61 procent för inrikes födda kvinnor jämfört med knappt 59 respektive 
70 procent år 2005. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda 
kvinnor har alltså minskat från 13 till 11 procentenheter. Även i Nederländerna har 
utrikes födda kvinnor förbättrat sitt utfall relativt infödda kvinnor. År 2005 uppgick 
sysselsättningsgraden till 52 procent för utrikes födda kvinnor och med 67 procent för 
inrikes födda kvinnor jämfört med 57 respektive 72 procent år 2012. Skillnaden i 
sysselsättningsgrad minskade således från 17 till 15 procentenheter.  
 
Vi ser en liknande trend även i Danmark, även om skillnaden i sysselsättningsgrad, 
liksom för männen, har varierat över tid. Figur 5 visar en starkare ökning i 
sysselsättningsgrad för utrikes födda kvinnor än för inrikes födda kvinnor fram till år 
2009. Därefter har sysselsättningsgraden minskat får både utrikes och inrikes födda 
kvinnor, en utveckling som har varit starkare för utrikes födda kvinnor. Sett över hela 
perioden har dock skillnaden i sysselsättningsgrad minskat från 18 till 15 
procentenheter; år 2005 var sysselsättningsgraden 55 procent för utrikes födda kvinnor 
och 73 procent för inrikes födda kvinnor jämfört med 57 respektive 72 procent år 2012.  
 
Sverige utmärker sig gentemot övriga länder genom att skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan utrikes och inrikes födda kvinnor har ökat sedan 2005. Medan 
sysselsättningsgraden för utrikes kvinnor har legat runt 58 procent under hela perioden 
har sysselsättningsgraden för inrikes födda kvinnor ökat från knappt 73 procent till 76 
procent. Som resultat har skillnaden i sysselsättningsgrad har ökat från 15 till 18 
procentenheter.    
 
Sammantaget har utrikes födda, både män och kvinnor, lyckats bäst relativt inrikes 
födda på arbetsmarknaden i Tyskland och Österrike. Övriga länder uppvisar större 
skillnader i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda även om skillnaden i de 
flesta länder har minskat något över tid. Sverige särskiljer sig från övriga länder genom 
att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda kvinnor har ökat 
mellan åren 2005 och 2012. Det är dock värt att notera att det finns stora skillnader i 
sysselsättningsnivå mellan utrikes och inrikes födda kvinnor i samtliga länder.  
 
Som bakgrund till ovan är det relevant med en beskrivning av hur arbetslösheten har 
utvecklats under perioden 2005–2012 i de aktuella länderna. I samtliga länder minskade 
arbetslösheten mellan 2005 och 2008 för att därefter öka något i flera av länderna. 
Arbetslösheten har under hela perioden varit lägst i Österrike och Nederländerna. År 
2005 uppgick arbetslösheten i dessa länder till ungefär fem procent och fram till 2012 
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hade den minskat till drygt fyra procent i Österrike medan den återgått till ursprunglig 
nivå på fem procent i Nederländerna. Även Danmark hade en arbetslöshet på cirka fem 
procent år 2005 men den ökade under den senare delen av perioden och uppgick år 2012 
till knappt åtta procent. I Tyskland var 11 procent arbetslösa år 2005 men fram till år 
2012 hade arbetslösheten minskat till knappt sex procent. Slutligen, i Sverige har 
arbetslösheten, förutom en nedgång åren före 2008, legat på runt åtta procent under 
perioden 2005–2012. 33  
 
Tabell 17. De tio vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i Sverige, Danmark, 
Tyskland, Nederländerna och Österrike år 2011. 

 Sverige  Danmark  Tyskland Nederländerna Österrike  
1 Finland Turkiet Turkiet Turkiet Tyskland 
2 Irak Tyskland Polen  Surinam Serbien 
3 Polen Polen Ryssland Marocko Turkiet 

4 Jugoslavien (fd) Irak Kazakstan Indonesien Bosnien 
Hercegovina 

5 Iran Bosnien 
Hercegovina Italien  Tyskland Rumänien 

6 Bosnien-
Hercegovina Norge Rumänien Polen Polen 

7 Tyskland Sverige Ukraina Jugoslavien (fd)  Tjeckien 
8 Danmark Iran Kroatien Belgien  Ungern 
9 Turkiet Storbritannien  Grekland Sovjetunionen (fd) Kroatien 
10 Norge Pakistan  Serbien  Kina Ryssland 
      
Källa: International Migration Outlook 2013, OECD. 
 
Då skillnaderna i arbetsmarknadsutfall mellan inrikes och utrikes födda, åtminstone 
delvis, kan bero på skillnader i invandringspolitik och i vilken utsträckning de olika 
länderna har tagit emot flykting- och anhöriginvandrare belyser vi även huruvida den 
utrikes födda delen av befolkningen i de olika länderna skiljer sig åt vad gäller 
ursprungsregion och skäl till beviljade uppehållstillstånd. Tabell 17 visar de tio 
vanligaste födelseländerna för den utrikes födda befolkningen i Sverige, Danmark, 
Tyskland, Nederländerna och Österrike år 2011. Turkiet är det vanligaste födelselandet i 
Danmark, Tyskland och Nederländerna och är därtill det tredje största födelselandet i 
Österrike. Tyskland tillhör de vanligaste födelseländerna i de närliggande länderna 
Österrike och Danmark. Vidare är Polen ett vanligt födelseland i såväl Tyskland som 
Sverige och Danmark. Bland utomeuropeiska länder märks särskilt Irak och Iran i 
Danmark och Sverige samt Surinam, Marocko och Indonesien i Nederländerna, varav 
Surinam och Indonesien är forna nederländska kolonier.   
 
Tabell 18 visar hur invandringen till de olika länderna såg ut år 2011 med avseende på 
invandrarnas ursprungsländer. Invandringen till Danmark, Tyskland, Nederländerna och 
Österrike bestod till stor del av utrikes födda från andra EU-länder och framförallt från 
relativt nya medlemsländer såsom Polen, Rumänien och Bulgarien. Till Tyskland och 
Nederländerna invandrade även personer från de krisdrabbade länderna Grekland, 
Italien och Spanien. Denna invandring innefattar generellt personer som invandrar av 
arbetsmarknadsskäl. Sverige särskiljer sig från de övriga länderna i den bemärkelsen att 
invandringsflödet till stor del bestod av personer från utomeuropeiska länder såsom 

                                                
33 Se http://www.oecd-ilibrary.org/employment/unemployment-rate_20752342-table1. 
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Irak, Afghanistan och Somalia, en invandring som så gott som uteslutande består av 
flykting- och anhöriginvandring.   
 
Tabell 18. De tio största ursprungsländerna bland personer som invandrade till Sverige, Danmark, 
Tyskland, Nederländerna och Österrike år 2011. 
 Sverige Danmark Tyskland Nederländerna Österrike 
1 Irak Polen Polen Polen Tyskland 
2 Polen Rumänien Rumänien Tyskland Rumänien 
3 Afghanistan Tyskland Bulgarien Kina Ungern 
4 Danmark Filipinerna Ungern Bulgarien Serbien  
5 Somalia Lettland Turkiet Storbritannien Polen 
6 Kina Norge Italien Indien Slovakien 

7 Thailand Ukraina Grekland USA Bosnien 
Hercegovina 

8 Finland Sverige USA Spanien Turkiet 
9 Tyskland Storbritannien Kina Turkiet Bulgarien 
10 Iran Bulgarien  Ryssland Italien Afghanistan 
      
Källa: International Migration Outlook 2013, OECD.  
 
För att ytterligare belysa skillnader i invandringen till de olika länderna visar Tabell 19 
vilka typer av uppehållstillstånd som beviljades i de olika länderna år 2011. Det framgår 
tydligt i tabellen att Sverige är det land som tar emot flyktingar i störst utsträckning, då 
ungefär 18 procent av uppehållstillstånden som beviljades i Sverige år 2011 gavs till 
asylsökande. Detta kan jämföras med Nederländerna, det land som är näst mest benäget 
att ta emot flyktingar av de aktuella länderna, där endast 10 procent av de beviljade 
uppehållstillstånden gavs till flyktingar. I Tyskland, som har lägst andel beviljade 
uppehållstillstånd till flyktingar, var andelen knappt fyra procent. Tabell 19 visar också 
att Sverige har högst andel beviljade uppehållstillstånd till anhöriginvandrare. I Sverige 
beviljades hela 38 procent av uppehållstillstånden till anhöriginvandrare, vilket är nära 
dubbelt så mycket som andelen uppehållstillstånd som beviljades till anhöriginvandrare 
i Österrike och Nederländerna. I Danmark, Nederländerna, Österrike och Tyskland 
beviljades mellan 57 och 68 procent av uppehållstillstånden till personer från EU/EES-
länder, vilket kan jämföras med 38 procent för Sverige.   
 
Tabell 19. Skäl till beviljade uppehållstillstånd i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och 
Österrike år 2011 (andel). 
 Sverige Danmark Tyskland Nederländerna Österrike 
Arbetsmarknad 6,6 15,6 9,0 10,4 1,7 
Anhöriga 37,7 13,9 18,6 21,2 21,3 
Flyktingar 17,6 5,4 3,8 10,1 11,0 
EU/EES 38,1 56,9 67,9 58,3 65,5 
Övrigt 0 8,2 0,7 0 0,5 
      
Källa: International Migration Outlook 2013, OECD. 

 
6. Avslutande diskussion 
 
Denna rapport har fokuserat på utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige. Det 
framkommer att andelen sysselsatta bland utrikes födda i ålderintervallet 16–64 år 
uppgick till ca 68 procent bland männen och 59 procent bland kvinnorna år 2012. Bland 
inrikes födda män och kvinnor uppgick andelen sysselsatta vid samma tidpunkt till 
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knappt 79 procent respektive ca 76 procent. Stora skillnader finns även vad gäller 
andelen arbetslösa. Medan mindre än sju procent bland inrikes födda män i åldern 16–
64 år var arbetslösa uppgick motsvarande andel bland utrikes födda till knappt 17 
procent. Bland inrikes födda kvinnor var strax över sex procent arbetslösa medan 
motsvarande andel bland utrikes födda uppgick till 15 procent. 
 
Några resultat i rapporten är värda att fästa särskild uppmärksamhet vid. Ett 
övergripande resultat är att det finns mycket stora skillnader mellan olika grupper av 
utrikes födda beroende på varifrån man kommer och beroende på skälet för invandring. 
Utrikes födda från Afrika och Asien har lägre sysselsättningsgrad och högre andel 
arbetslösa än andra grupper av utrikes födda. Vidare är sysselsättningen speciellt låg 
bland anhörig- och flyktinginvandrare. Medan utrikes födda från länder i Europa klarar 
sig relativt väl på arbetsmarknaden var mindre än 60 procent av männen och mindre än 
50 procent av kvinnorna från Afrika och Asien sysselsatta år 2012. Vidare uppgick 
andelen arbetslösa från utrikes födda från Afrika till närmare 30 procent vid samma 
tidpunkt. Endast bland de utrikes födda från Afrika och Asien som varit runt 20 år eller 
längre tid i Sverige var mer än 70 procent sysselsatta. Det är dock värt att notera att 
andelen sysselsatta uppgick till över 90 procent bland utrikes födda som invandrat till 
Sverige av arbetsmarknadsskäl under senare år. Detta gäller även arbetskraftsinvandrare 
från länder utanför Europa.   
 
När vi studerar olika åldersgrupper och grupper med olika utbildningsnivå framträder 
samma mönster. Oavsett åldersgrupp är sysselsättningsgraden lägre och arbetslösheten 
högre bland utrikes födda från Afrika och Asien är bland övriga grupper. Även bland 
personer med eftergymnasial utbildning är andelen sysselsatta låg och andelen 
arbetslösa hög i dessa grupper. Bland män från Afrika och Asien med eftergymnasial 
utbildning var ca 70 procent sysselsatta och närmare 20 procent arbetslösa år 2012. 
Detta kan jämföras med närmare 87 procent sysselsatta och knappt fyra procent 
arbetslösa bland inrikes födda män med motsvarande utbildningsnivå. 
 
Bland högutbildade kvinnor från Afrika och Asien var andelen sysselsatta knappt 60 
procent och andelen arbetslösa knappt 20 procent år 2012. Motsvarande andelar bland 
inrikes födda kvinnor med eftergymnasial utbildning uppgick 86 procent respektive tre 
procent. Högutbildade kvinnor från Afrika och Asien utmärker sig även genom ett lågt 
arbetskraftsdeltagande. Bland dessa kvinnor uppgick andelen som stod utanför 
arbetskraften till över 25 procent vilket kan jämföras med knappt 11 procent 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 överrepresenterade i tidsbegränsade 
anställningar och underrepresenterade på chefspositioner. Högutbildade personer från 
dessa regioner har också oftare än andra arbeten som kräver lägre kompetens än deras 
formella utbildningsnivå.  
 
Medan utrikes födda från Europa klarar sig relativt väl på arbetsmarknaden i Sverige 
går det såldes avsevärt sämre för vissa av de utomeuropeiska grupperna. Vad är då 
skälet till detta och vad kan göras för att bryta situationen? Några faktorer, vilka i olika 
utsträckning kan påverkas av politiska åtgärder och beslut, presenteras i rapporten. En 
tänkbar förklaring finns i de utrikes föddas humankapital. I rapporten redogör vi för 
forskningsresultat som pekar mot att såväl utbildningsinvesteringar genomförda i 
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Sverige som utbildningar i svenska språket har en positiv påverkan för individens 
möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden. Inte minst för flyktinggrupper som står 
relativt långt från arbetsmarknaden torde sådana investeringar kunna ge god avkastning. 
 
Andra förklaringar finns i individernas nätverk och normer. Att ha tillgång 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. Tillgången till olika typer av nätverk är nära knuten till valet av 
bostadsort. I debatten talas det ofta om i vilken utsträckning utrikes födda skall ha rätt 
att fritt välja bostadsort omedelbart efter ankomst till Sverige. De exempel som finns 
från forskning, såväl i Sverige som i andra länder, visar på att utrikes födda själva bör få 
välja var de vill bosätta sig. 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 invandrare 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 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 arbete. Aktiviteten att söka efter 
arbete är enligt tidigare forskning hög, och till och med något högre än för inrikes 
födda. Dock visar de resultat som framkommit 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 presenteras i rapporten resultat från forskning som visar på att etnisk 
diskriminering till åtminstone en viss del kan förklara skillnader i arbetsmarknadsutfall 
mellan vissa grupper av utrikes födda och inrikes födda. Det finns idag en omfattande 
litteratur vilken dokumenterar förekomsten av diskriminering på den svenska 
arbetsmarknaden. 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 utrikes 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.   
 
Avslutningsvis gör vi också en jämförelse mellan arbetsmarknadsläget bland utrikes 
födda i Sverige och arbetsmarknadsläget bland utrikes födda i Danmark, Tyskland, 
Nederländerna och Österrike. Vi finner att Sverige hör till de länder i vilka skillnaden i 
sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda, och framför allt mellan utrikes och 
inrikes födda kvinnor, är relativt stor. Här bör man dock betona att Sverige har tagit 
emot en större andel anhörig- och flyktinginvandrare än de länder vi jämför med. I de 
övriga länderna har inslaget av invandrare från närbelägna EU/ESS-länder varit 
avsevärt större än i Sverige. Invandrare från EU/EES-länder har sannolikt bättre 
möjligheter än flyktinginvandrare från länder utanför Europa att bli framgångsrika på 
arbetsmarknaden då de dels torde ha lättare att lära sig det nya landets språk och de dels 
torde ha en utbildning som är bättre anpassad för det nya landets arbetsmarknad. De 
torde även ha lättare än anhörig- och flyktinginvandrare från länder utanför Europa att 
tillgodogöra sig en utbildning i det nya landet. Vidare torde även risken att bli 
diskriminerad vara mindre för utrikes födda från EU/EES-länder än för utrikes födda 
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från exempelvis Afrika eller Mellanöstern. Sammanfattningsvis kan därför konstateras 
att även om det är centralt med olika åtgärder för att förbättra integrationen av utrikes 
födda på arbetsmarknaden i Sverige kan inte de skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan 
inrikes födda och utrikes födda som kan konstateras mellan Sverige och jämförda länder 
inte enbart hänföras till brister i den hittills förda svenska integrationspolitiken. 
Skillnaderna kan också med största sannolikhet förklaras av skillnader i 
invandringspolitiken i de olika länderna och i andelen anhörig- och flyktinginvandrare 
som de olika länderna har tagit emot.         
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