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1  Fördelen med AKU är att de täcker en lång tidsperiod och 
dessutom ger så aktuella uppgifter att det är möjligt att 
studera utvecklingen ända fram till år 2003. Nackdelen är 
att antalet observationer är begränsat, vilket innebär att det 
endast är statistiskt möjligt att visa genomsnitt för ganska 
grova kategorier av såväl individer som typ av jobb. Integra-
tionsverkets databas STATIV, har fördelen att ha uppgifter 
för hela befolkningen, men begränsningen att endast ha 
sysselsättningsuppgifter fram till 2001, eftersom den bygger 
på registerdata från SCB.

Det finns många sätt att presentera hur situationen 
på arbetsmarknaden har utvecklats för dem som är 
födda utomlands. Individernas arbetslöshet, arbets-
kraftsdeltagande, sysselsättning och inkomster visar 
alla någon form av »situation på arbetsmarknaden«. 
Hög sysselsättning är ett mål för såväl integrations- 
som arbetsmarknadspolitiken. För att inte överbe-
lasta framställningen har vi därför, i likhet med i 
förra årets Rapport Integration, valt att koncentrera 
framställningen på hur sysselsättningen har utveck-
lats. Ökad sysselsättning är i och för sig positivt, men 
säger ingenting om arbetets kvalitet. En utförlig ana-
lys av bristande samband mellan utrikes föddas kom-
petens och arbetets kvalitet finns i ett följande avsnitt 
under rubriken Kompetensslöseri. 
 Uppgifterna över utvecklingen under åren 
1987–2003 bygger på Sveriges officiella arbetsmark-
nadsstatistik, det vill säga Statistiska centralbyråns 
arbetskraftsundersökningar (AKU) där vi använder 
det fjärde kvartalet för varje år. För mer detaljerade 
analyser av situationen under år 2001 använder vi 
Integrationsverkets databas STATIV.1

 Sysselsättningen påverkas av en mängd olika fakto-
rer, där konjunkturen är en av de viktigaste. Konjunk-
turen har varierat mycket kraftig under den period 

vi studerar. Perioden börjar med den »överhettade« 
arbetsmarknaden under slutet av 1980-talet och över-
går i den djupa sysselsättningskrisen under början av 
1990-talet. De år som följer därefter kännetecknas av 
mer normala konjunktursvängningar. För att något 
eliminera effekterna av variationer i konjunkturen, 
jämför vi konsekvent sysselsättningen för utrikes 
födda med sysselsättningen för inrikes födda med 
hjälp av indikatorer.
 Däremot kan vi med dessa indikatorer inte ta hän-
syn till att konjunkturläget vid ankomsten till Sverige 
kan ha betydelse för individernas framtida sysselsätt-
ning. Att så är fallet framgår av en studie av flyktingar 
som kom till Sverige under perioden 1987–91 (Åslund 
och Rooth 2003). Studien visar att det har betydelse 
för flyktingars framtida sysselsättnings- och inkomst-
utveckling om inträdet på arbetsmarknaden skedde 
före eller efter den djupa lågkonjunkturen i början av 
1990-talet. 
 Invandringen till Sverige har varierat starkt över 
åren. De utrikes födda som ingår i analyserna nedan 
har således kommit under olika perioder. Som fram-
går av diagram 1 finns det två höga toppar i invand-
ringen, nämligen i slutet av 1960-talet då invandrarna 
till stor del kom från Finland och i början av 1990-
talet då invandrarna huvudsakligen var flyktingar 
från f.d. Jugoslavien..
 De indikatorer vi konstruerar kan inte heller fånga 
eventuella effekter av hur många nya invandrade som 
kommit till Sverige under de närmast föregående 
åren. Tanken bakom att »kohortstorleken« kan ha 
betydelse är att det finns ett visst antal arbeten som 
är särskilt lämpliga för nyanlända invandrade. Om en 
stor mängd invandrade kommer ett visst år blir dessa 
jobb upptagna och därmed inte tillgängliga för de 
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invandrade som kommer under följande år. Det finns 
inga särskilda studier av »kohortstorlekens« eventu-
ella effekter i Sverige. Åslund och Rooth (2003) kon-
staterar dock att de inte kan se några sådana effekter 
i sin analys av flyktingarnas framtida sysselsättnings- 
och inkomstutveckling.
 De indikatorer vi kommer att använda är upp-
byggda så att vi går från helhet till detaljer och därige-
nom även från enkla till mer komplicerade indikato-
rer.
 Den enklaste formen av indikator är ett index som 
visar förhållandet mellan utrikes och inrikes födda. 
(Indexet = sysselsättningsgraden för utrikes födda 

dividerat med sysselsättningsgraden för inrikes födda 
multiplicerat med 100.) Indexvärden högre än 100 
innebär att sysselsättningen är högre för utrikes födda 
än för inrikes födda. Värden lägre än 100 innebär det 
motsatta.
 De stora variationerna i konjunkturen framgår 
tydligt i diagram 2, där sysselsättningen för inrikes 
födda minskar från nästan 84 procent år 1989 till strax 
under 73 procent år 1997. De efterföljande åren inne-
bär en uppgång, men sysselsättningen kommer dock 
aldrig i närheten av de höga nivåerna under slutet av 
1980-talet. Från och med år 2001 minskar sysselsätt-
ningen åter. 

 

In- och utvandring 1960–2002.

�

������

������

������

������

������

������

������

������

������

�����������������������������������

���������������������������������������������

����������

����
����
����

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

�����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

: Statistisk årsbok för respektive år.
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Andel sysselsatta i befolkningen 1987–2003, utrikes och inrikes födda samt index.

källa: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar. Sifferunderlaget redovisas i tabell A1 i tabellbilagan.
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 Vi kan också se att för varje år har utrikes födda 
lägre sysselsättning än inrikes födda. Utvecklingen av 
gapet dem emellan framgår i diagrammet av den linje 
som visar index. Detta index visar att gapet ökade 
såväl under den extrema högkonjunkturen under 
slutet av 1980-talet som under sysselsättningskrisen i 
början av 1990-talet, det vill säga skillnaderna i sys-
selsättning för utrikes och inrikes födda ökade under 
både hög- och lågkonjunktur. 
 Det ökande gapet som index i diagram 2 visar bör-
jade dock långt tidigare än under högkonjunkturen i 
slutet av 1980-talet. En kombination av våra data från 
AKU med den statistikserie som tagits fram av Cen-
trum för arbetsmarknadspolitisk forskning vid Växjö 
universitet (Ekberg och Hammarstedt 2002), visar att 
trenden vände nedåt redan i mitten av 1970-talet. 
 I mitten av 1990-talet inträffar emellertid en vänd-
ning, gapet mellan utrikes och inrikes födda minskar 
nu för första gången på 20 år för att plana ut i sam-
band med konjunkturavmattningen i början av 2000-
talet.
 Det går inte att entydigt hävda att integrationen 
på arbetsmarknaden har förbättrats eller försämrats 
enbart på basis av det enkla index som visats i dia-
grammen 2 och 3. Det finns en mängd omständighe-
ter som detta enkla index inte tar hänsyn till. En av 
de viktigaste är hur lång tid de utrikes födda vistats 
i Sverige, vilket varierar kraftigt mellan olika år. Att 
de som nyligen kommit till Sverige har lägre syssel-
sättning än inrikes födda är ganska självklart. Mer 

bekymmersamt är det om skillnaderna mellan utrikes 
och inrikes födda blir bestående även efter en längre 
tids vistelse i Sverige. För att få ett mer informativt 
index har vi därför indelat de utrikes födda i fyra 
grupper på basis av hur lång tid de bott i Sverige:
• Vistelsetid 0–4 år
• Vistelsetid 5–9 år
• Vistelsetid 10–19 år
• Vistelsetid 20 år eller längre
Som tidigare jämförs de fyra grupperna av utrikes 
födda med dem som är födda i Sverige med hjälp av 
ett index.
 Av diagrammen 4 och 5 framgår klart hur viktigt 
det är att skilja mellan individer som bott kort och 
lång tid i Sverige. Vistelsetiden har stor betydelse 
både vad gäller sysselsättningsgapet till de inrikes 
födda och det mönster som finns över tid. Syssel-
sättningsgapet är störst för de nyanlända och blir 
sen successivt lägre i takt med längre vistelsetid. Det 
är dock anmärkningsvärt att de som bott i Sverige i 
minst 20 år har lägre sysselsättning än inrikes födda, 
med undantag för män under ett enda år i slutet av 
1980-talet. Vi kan också se att sysselsättningen för de 
som varit längre tid i Sverige (10–19 år samt 20 år och 
längre) inte påverkas av konjunkturerna utan snarare 
visar en nedåtgående tendens. Förmodligen består en 
stor del av dem som varit i Sverige i minst 20 år av de 
arbetskraftsinvandrare som rekryterades till industrin 
under 1960-talet och som sedan drabbades av den 
kraftiga nedgången av industrisektorn.
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Sysselsättningsindex 1950–2003, utrikes födda jämfört med inrikes födda.

källa: Ekberg och Hammarstedt (2002) för enskilda år 1950–2001. Egna bearbetningar av AKU, 4:e kvartalet för åren 1987–2003.
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Sysselsättningen för dem som varit kortare tid i 
Sverige (0–4 år samt 5–9 år) uppvisar däremot ett tyd-
ligt konjunkturmönster. Sysselsättningsgapet minskar 
under högkonjunktur och ökar när konjunkturen 
försämras. Det finns således samma mönster i Sverige 
som i de flesta andra västeuropeiska länder: de utri-
kes födda är mer utsatta för konjunkturens växlingar 
och spelar rollen av ett slags arbetsmarknadsbuffert 
(OECD 2001b). Genom uppdelningen efter vistelsetid 
framgår dock att denna konjunkturkänslighet endast 
gäller dem som varit kortare tid i Sverige. Den gene-
rella nedgången i sysselsättning som började för två 
år sedan har särskilt drabbat utrikes födda män, som 
varit i Sverige i kortare tid än 10 år. 
 Konjunkturmönstret ser ut på samma sätt för både 
män och kvinnor. Däremot finns det skillnader mel-
lan män och kvinnor när det gäller avståndet mellan 
utrikes och inrikes födda. Sysselsättningsskillnaderna 
är större mellan utrikes och inrikes födda kvinnor 
med relativt kort tid i Sverige än vad som är fallet för 
männen.

Vilken roll spelar utbildning, ålder 
och civilstånd?
Utöver tiden i Sverige har en mängd andra faktorer 
betydelse för om en individ är sysselsatt eller inte. 
De utrikes födda, som varit kortare tid än 10 år, är 
i genomsnitt betydligt yngre än de som är födda i 
Sverige. Det är här framförallt i åldersspannet 25–44 

år som de utrikes födda är överrepresenterade. Åldern 
är av stor vikt för sysselsättningen i och med att unga 
personer studerar i mycket högre utsträckning än 
vuxna. Bland de äldre minskar sysselsättningen redan 
från och med 50-årsåldern. Även utbildning har stor 
betydelse, men som framgår av det följande avsnit-
tet Kompetensslöseri, är det inga större skillnader i 
utbildningsnivå mellan inrikes och utrikes födda. En 
annan viktig faktor är civilstånd där gifta och sam-
manboende har högre sysselsättningsgrad än ensam-
stående. Detta gäller i synnerhet för män men även 
för kvinnor.
 De index som tar bort effekter av utbildning, ålder 
och civilstånd grundar sig på »oddskvoter«. Precis 
som tidigare är tolkningen enkel. Oddskvoten 1 inne-
bär att det inte är någon skillnad i sysselsättningsgrad 
mellan utrikes och inrikes födda. Värden lägre än 1 
betyder att utrikes födda har lägre sysselsättning än 
inrikes födda.
 När vi jämför utrikes och inrikes födda med 
samma utbildning, ålder och civilstånd framträder 
framför allt ett fenomen: avståndet mellan inrikes 
och utrikes födda ökar. Innebörden av detta är att 
utbildning, civilstånd och framförallt ålder inte ökar 
chanserna på arbetsmarknaden lika mycket för utri-
kes som för inrikes födda2.
 Att utrikes födda, med relativt kort tid i Sverige, 
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källa: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar. Sifferunderlaget redovisas i tabell A2 i tabellbilagan.

Män Kvinnor

   

Sysselsättningsindex efter vistelsetid, utrikes födda jämfört med inrikes födda.

2 Denna ökning framkommer även i logitanalysen, där 
oddskvoten för utrikes födda minskar ju fler oberoende 
variabler som ingår i modellen. Detta gäller i synnerhet 
åldersvariablerna.
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fungerar som en slags buffert på arbetsmarknaden 
kan således inte förklaras av de individuella egenska-
per som vi kunnat ta hänsyn till i analysen. Förkla-
ringarna måste sökas på andra håll. En förklaring är 
att tillfällig anställning är betydligt vanligare bland 
utrikes födda än bland inrikes födda. Många utrikes 
födda har tillfälliga jobb, 25 procent, jämfört med 
inrikes födda, 10 procent. Vi vet också att nedskär-
ningar av personalstyrkan drabbar utrikes födda 
oproportionerligt även om de är fast anställda. Till en 
del beror detta på att lagstiftningen om anställnings-
skydd gynnar dem som har den längsta anställnings-
tiden, vilket är till nackdel för utrikes födda som inte 
varit så lång tid i Sverige. Därtill kommer att även 
om anställningstiden på företaget är densamma, så 
riskerar utrikes födda att förlora sina jobb i högre 
utsträckning än inrikes födda. (Integrationsverket 
2002, Hjerm 2002, Arai och Vilhemsson 2002. En 
utförlig redogörelse för resultaten i dessa studier finns 
i Rapport Integration 2002.)

Vilken roll spelar födelselandet?
Vi har hittills inte redovisat hur sysselsättningen ser 
ut för personer som är födda i olika länder. Anled-
ningen är att vistelsetiden i Sverige i så hög grad 
sammanfaller med ursprungsland. Det finns en risk 
att faktorer som sammanhänger med kort vistelsetid 
(t.ex. låg sysselsättning) i stället ges »etniska förkla-
ringar«. Det är därför nödvändigt att kombinera 
vistelsetid och födelseland, vilket innebär att SCB:s 

arbetskraftsundersökningar inte kan användas, efter-
som antalet individer är för få. Vi använder därför 
i stället Integrationsverkets databas STATIV, vilket 
innebär att de färskaste sysselsättningsuppgifterna f.n. 
gäller för år 2001.
 Födelseländerna är sammanslagna till sju regioner, 
nämligen
• födda i Sverige
• födda i Norden (utom Sverige)
• födda i EU/EES (utom Norden)
• födda i övriga Europa
• födda i Afrika
• födda i Asien
• födda i Latinamerika
 (De som är födda i USA, Kanada, Australien eller Nya 
Zeeland är ganska få och ingår inte i redovisningen.)
 Det mönster som vi sett tidigare finns också när 
vi redovisar sysselsättning efter födelseregion. För 
alla födelselandsregioner gäller att sysselsättningen 
är högre för dem som varit lång tid i Sverige än för 
dem som varit kort tid. Men sysselsättningen är lägre 
för alla utrikes födda, oavsett vilket land man är född 
i och hur länge man bott i Sverige. Detta gäller även 
dem som varit minst 20 år i Sverige. Män födda i 
Norden, EU/EES, Latinamerika eller Asien har mel-
lan 5 och 10 procentenheters lägre sysselsättning än 
inrikes födda män. För män som är födda i övriga 
Europa eller Afrika är sysselsättningen omkring 20 
procentenheter lägre. Den allra lägsta sysselsättnings-
graden bland männen har de som är födda i ett land i 
Asien och varit i Sverige 0–4 år, där enbart 24 procent 
är sysselsatta år 2001, vilket innebär att deras sys-
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källa: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar. 

Män Kvinnor

   

Oddskvotsindex, sysselsättning.



88    utvecklingen på arbetsmarknaden 89 

selsättning är mer än 50 procentenheter lägre än för 
inrikes födda män.
 För kvinnornas del finns både likheter och olikhe-
ter i mönstren. En likhet är att alla grupper av utrikes 
födda kvinnor har lägre sysselsättning än inrikes 
födda kvinnor. En annan likhet är att sysselsätt-
ningsgraden alltid är högre för dem som varit länge i 
Sverige än för dem som varit här kortare tid. Olikhe-
ten är främst att nästan alla grupper av kvinnor, även 
inrikes födda, har lägre sysselsättning än männen. Det 
finns här två intressanta undantag. Kvinnor födda 
i Norden har högre sysselsättning än män födda i 
Norden. Kvinnor födda i ett land i Afrika, som varit 
i Sverige i mer än 10 år, har högre sysselsättning än 
män med samma vistelsetider. För dem som varit 
minst 20 år i Sverige är skillnaderna påfallande stora. 
Kvinnor från ett land i Afrika som varit minst 20 år 
i Sverige har mer än 10 procentenheters högre syssel-
sättning än motsvarande män.
 I dessa sysselsättningsdiagram kan vi också se 
tendenser till att arbetsmarknaden är sorterad efter 
födelseregion. För att ge en sammanfattande illustra-
tion av hur både vistelsetid och födelseregion påver-
kar chanserna att vara sysselsatt, har vi även här kon-
struerat ett sammanfattande oddskvotsindex. Genom 
den metod som används har vi också kunnat kontrol-
lera för olikheter i en mängd andra faktorer, som är 
viktiga för sysselsättningen. Detta sammanfattande 
index visar således chansen att vara sysselsatt för utri-

kes födda jämfört med inrikes födda med samma kön, 
ålder, utbildning och civilstånd. 
 Som framgår av diagram 10 så ökar chansen att 
vara sysselsatt med vistelsetiden oavsett födelsere-
gion. Eftersom alla kvoterna är mindre än 1 framgår 
också att sysselsättningschanserna är lägre för alla 
utrikes födda, även för dem som varit i 20 år eller 

  Sverige Övriga Övriga Övriga Afrika Asien Latin-
  Norden EU/EES Europa   amerika
Totalt 76,3            

Vistelsetid 0–4 år  45,2 53,2 39,9 37,1 24,0 54,1

Vistelsetid 5–9  år  54,9 58,3 57,8 43,5 44,9 55,5

Vistelsetid 10–19 år  62,1 61,7 57,6 52,4 50,7 60,3

Vistelsetid mer än 20 år  69,5 68,4 58,5 55,0 65,5 68,0
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 Sverige Övriga Övriga Övriga Afrika Asien Latin-
  Norden EU/EES Europa   amerika
 73,3            

  50,3 39,0 29,7 23,9 16,3 34,1

  65,4 44,6 50,5 35,6 36,7 55,8

  67,0 58,2 61,1 53,6 46,1 56,8

  68,6 61,9 56,0 67,6 61,0 65,9

källa: Integrationsverkets databas STATIV.

   

Andel sysselsatta i befolkningen efter födelseregion år 2001.
Män Kvinnor

Sammanfattande oddskvotsindex, 
sysselsättning år 2001.

 

källa: Integrationsverkets databas STATIV.
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längre i Sverige. De skillnader som vi tidigare kunde 
observera i de enkla diagrammen beror således var-
ken på de utrikes föddas kön, ålder, utbildning eller 
civilstånd. Sorteringen på arbetsmarknaden framgår 
tydligt i och med att de som är födda i ett land i 
Afrika eller Asien så gott som alltid har de lägsta sys-
selsättningschanserna, trots att vi i detta sammanfat-
tande index jämför individer med samma vistelsetid, 
samma kön, samma ålder, samma utbildningsnivå 
och samma civilstånd. 
 Personer födda i övriga Europa (det vill säga i stor 
utsträckning f.d. Jugoslavien) är ett undantag från 
det generella mönstret. Det är den enda grupp där 
sysselsättningschanserna inte är högst för dem som 
varit i Sverige i minst 20 år. Det finns ingen förklaring 
i våra data till detta mönster. En stor del kan bestå 
av de arbetskraftsinvandrare som arbetat i yrken 
och branscher med betydligt sämre arbetsmiljö och 
arbetsvillkor än vad som gäller för inrikes födda (se 
t.ex. Vogel m.fl. 2002), men detta borde å andra sidan 
även gälla för dem som är födda i Norden och Asien, 
eftersom många tidiga arbetskraftsinvandrare kom 
från Finland och Turkiet. 

Flyktingar mottagna i 
kommunerna
I föregående avsnitt har vi redovisat hur sysselsätt-
ningen har utvecklats över tiden för utrikes födda 
med kort vistelsetid i Sverige i genomsnitt. Inom 

denna grupp nyanlända invandrade är flyktingar av 
särskilt stort integrationspolitiskt intresse. Med flyk-
tingar menar vi här och i fortsättningen de som fått 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande, av huma-
nitära skäl eller pga. familjeband. Vi är här hänvisade 
till de registeruppgifter som finns i Integrationsver-
kets databas STATIV och kan därför enbart redovisa 
utvecklingen under åren 1997–2001. I förra årets 
Rapport Integration gjordes en utförlig redovisning 
av de flyktingar som mottogs år 1997. I år redovisar 
vi de flyktingar som mottogs år 1998 och begränsar 
presentationen till att enbart gälla hur deras syssel-
sättning har utvecklats under de första tre åren på 
arbetsmarknaden.
 Integrationspolitikens första steg är kommunernas 
introduktionsprogram, som endast omfattar en min-
dre del av dem som får uppehållstillstånd, nämligen 
s.k. kvotflyktingar, asylsökande som fått uppehållstill-
stånd pga. skyddsbehov eller av humanitära skäl samt 
anhöriga till dessa kategorier som ansöker om uppe-
hållstillstånd inom två år. För enkelhetens skull använ-
der vi begreppet flyktingar om hela denna grupp. 
 År 1998 fick ca 12 000 flyktingar uppehållstillstånd 
i Sverige, vilket är en minskning på ca 1 000 personer 
jämfört med året innan. Drygt hälften av dessa kom 
från ett land i Asien och en tredjedel från ett land i 
Europa utanför EU/EES området. Drygt två tredje-
delar var flyktingar och resterande knappa tredjedel 
anhöriga. 
 De flyktingar som mottogs år 1998 är unga och 
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  24-34 år 24-34 år 35-44 år 35-44 år 45-54 år 45-54 år 55-64 år 55-64 år
  Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna
Eftergymnasial 562 345 362 184 128 68 35 11
Gymnasial 845 475 404 236 92 51 36 12
Förgymnasial 447 376 227 255 111 87 25 15
Uppgift saknas 60 138 56 93 50 103 84 127
Total 1 914 1 334 1 049 768 381 309 180 165

 

Utbildningsnivå år 1998 efter ålder och kön, 1998 års flyktingar, 24–64 år. 

källa: Integrationsverkets databas STATIV.
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välutbildade. Totalt sett hade 27,8 procent en högsko-
leutbildning, det vill säga en något högre andel än i 
den inrikes födda befolkningen (25,7 procent). Detta 
hänger i hög grad samman med att 1998 års flyktingar 
är förhållandevis unga och att männen är något fler 
än kvinnorna. Som framgår av diagram 11 så är det 
framförallt den stora gruppen män under 45 år som 
har höga andelar högskoleutbildade. Utbildnings-
nivån är betydligt lägre bland kvinnorna. Bland de 
äldre flyktingarna saknas i stor utsträckning uppgifter 
om utbildningen, i synnerhet för kvinnorna. Efter-
som äldre i allmänhet har lägre utbildning än yngre 
(oavsett i vilket land man är född) så är det troligt att 
bland dem som saknar uppgift om utbildning finns 
en stor andel lågt utbildade. De som är äldre än 45 år 
och har »okänd« utbildning utgör dock bara 6 pro-
cent av 1998 års mottagna. 
 Genom Integrationsverkets databas STATIV är det 
möjligt att följa inträdet på arbetsmarknaden år för 
år för varje kohort av flyktingar som mottogs i kom-
munerna åren 1996–1999. Vi kan därigenom visa hur 
sysselsättningen utvecklats för 1998 års flyktingar i 
jämförelse med två tidigare flyktingkohorter. I dia-
grammen 12 och 13 visas hur stor andel som är syssel-
satta efter 1 år, 2 år osv. Den tidigaste flyktingkohorten 
(som kom år 1996) kan vi följa under de första 5 åren, 
det vill säga under åren 1997–2001. Nästa års flyk-
tingar (som kom år 1997) kan vi följa under de första 
4 åren, det vill säga 1998–2001. 1998 års flyktingar kan 
följas i 3 år, det vill säga 1999–2001. I diagrammen 
nedan har vi också lagt in 1999 års flyktingar, som 
dock bara kan följas under två år.

 Andelen sysselsatta ökar stadigt i takt med tiden i 
Sverige. För dem vi kunnat följa under fem år (1996 
års flyktingar) har männens sysselsättning ökat från 
ca 10 procent efter ett år till nästan 50 procent efter 
fem år. Även för kvinnornas del ökar sysselsättningen 
men på lägre nivåer från mindre än fem procent efter 
ett år till knappt 30 procent efter fem år. För alla 
senare mottagna flyktingkohorter ökar sysselsätt-
ningen i ungefär samma takt under de år som går 
att följa. En glädjande utveckling är att varje flykting-
kohort för varje år som gått har en högre sysselsätt-
ningsnivå än de som kommit tidigare. Efter ett år var 
t.ex. sysselsättningen för 1998 års manliga flyktingar 
ca 5 procentenheter högre än för 1996 års manliga 
flyktingar och efter tre år mer än 10 procentenhe-
ter högre. Motsvarande förbättring över tiden finns 
också för de kvinnliga flyktingarna, men på en lägre 
nivå än männen. De kvinnor som mottogs år 1996 
har till exempel efter fem år en lägre andel sysselsatta 
än de män som mottogs 1998 har efter bara tre år i 
Sverige.
 Denna positiva utveckling gäller dock inte för 
de flyktingar som mottogs år 1999. Under de två år 
vi kan följa dem i våra data har 1999 års flyktingar 
samma sysselsättningsutveckling som de flyktingar 
som mottogs året innan. Vi visar i diagrammen sys-
selsättningsutvecklingen under perioden 1997–2001. 
Under samtliga dessa år har sysselsättningen i Sverige 
stigit generellt, men ökningstakten mattades av under 
åren 2000 och 2001 (se diagram 2). En möjlig förkla-
ring till att den positiva utvecklingen förefaller ha 
brutits för 1999 års flyktingar skulle kunna vara att 
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Andel sysselsatta av flyktingar mottagna 1996–1999 efter antal år i Sverige, 20–64 år.

   

källa: Integrationsverkets databas STATIV, se tabell A3 i tabellbilagan.

Män Kvinnor
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de gjorde sitt inträde på en arbetsmarknad, med lägre 
efterfrågan på arbetskraft än tidigare år. 
 Trots att det finns positiva tecken, är ändå andelen 
sysselsatta mycket låg bland flyktingar som mottagits 
i kommunerna i jämförelse med den infödda befolk-
ningen. I föregående avsnitt har vi också visat att 
sysselsättningen i genomsnitt är på ungefär samma 
låga nivå för alla utrikes födda som varit i Sverige upp 
till fyra år (se tabell A2 i tabellbilagan). Det är därför 
angeläget att kommunernas introduktionsverksam-
het för nyanlända flyktingar får en utformning som 
underlättar inträdet på arbetsmarknaden och lägger 
grunden till en arbetsmarknadskarriär, där indivi-
dens resurser tas till vara. Sedan flera år pågår i kom-
munerna ett förändrings- och utvecklingsarbete med 
just detta syfte.
 Våren 2001 undertecknade generaldirektörerna för 
de statliga myndigheterna Arbetsmarknadsstyrelsen, 
Integrationsverket, Migrationsverket och Skolverket 
samt Svenska Kommunförbundet en överenskom-
melse i syfte att förbättra och utveckla introduktio-
nen för nyanlända invandrare genom samverkan över 
sektorsgränserna. De första lokala överenskommel-
serna tecknades våren 2002. Eftersom de senaste sys-
selsättningsuppgifterna i Integrationsverkets databas 
f.n. avser år 2001, finns det ännu ingen möjlighet att 
statistiskt följa eventuella förändringar efter att över-
enskommelserna tecknats. 
 Den utvärdering som Integrationsverket nyligen 
publicerat (Integrationsverket 2004) bygger på enkä-
ter till framförallt kommunernas flyktingsekreterare/
flyktinghandläggare och avser förhållandena år 2001, 
det vill säga samma år som den centrala överens-
kommelsen tecknades. Enligt denna utvärdering var 
det fortfarande bland dem som togs emot 2001 stora 
brister i introduktionen. Dessa brister hade sin grund 
i att de flyktingar som kommer till Sverige inte betrak-
tas som resurser utan i första hand som personer som 
inte talar svenska. Endast ett fåtal av flyktingarna 
fick sin utbildning och yrkeserfarenhet värderad och 
endast en av fyra fick den kompletterande utbildning 
som krävs för att kunna arbeta i sitt tidigare yrke. Inte 
heller hade kommunerna – och med dem samver-
kande myndigheter – lyckats med att varva undervis-
ningen i svenska med arbetsplatspraktik i någon större 
utsträckning. Mindre än en tredjedel av flyktingarna 
hade någon form av arbetspraktik eller arbetsplats-
förlagd introduktion, och då vanligen inom ett yrkes-
område utan samband med individens utbildning 
och tidigare yrkeserfarenheter. Sammanfattningsvis 
konstateras i utvärderingen att sex år efter beslutet om 
en ny integrationspolitik har den del som berör nyan-
lända flyktingar fortfarande inte genomförts.

Sammanfattning
Under alla år som vi kunnat följa i statistiken har 
utrikes födda lägre sysselsättning än de som är födda 
i Sverige. Dessa skillnader i sysselsättning kan inte 
förklaras av individuella egenskaper som de utrikes 
föddas kön, ålder, utbildning eller civilstånd. Det är 
tvärtom så att utbildning, ålder och civilstånd inte 
ökar chanserna på arbetsmarknaden lika mycket för 
utrikes som för inrikes födda.
 Från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet 
skedde dessutom en försämring av de utrikes föddas 
sysselsättning, i och med att avståndet mellan utrikes 
och inrikes födda ökade under såväl lågkonjunktur 
som högkonjunktur. Efter 1995 sker en föränd-
ring i denna nedåtgående trend. Därefter förefaller 
skillnaderna i sysselsättning att följa konjunkturut-
vecklingen. En närmare granskning visar att denna 
starka konjunkturkänslighet endast gäller de utrikes 
födda som varit relativt kort tid i Sverige, det vill säga 
upp till 10 år. Dessa fungerar som en slags buffert på 
arbetsmarknaden, de sugs in på arbetsmarknaden 
under högkonjunktur när det finns gott om lediga 
jobb. När konjunkturen mattas av både minskar 
nyanställningarna och en del redan sysselsatta mister 
sina jobb.
 Detta missgynnar utrikes födda med relativt kort 
vistelsetid i Sverige på tre sätt. När personalstyrkan 
skärs ned drabbas i första hand de tillfälligt anställda, 
där det finns en starkt överrepresentation av utrikes 
födda. För dem som har fasta jobb, missgynnar reg-
lerna i Lagen om anställningsskydd dem som har 
den kortaste anställningstiden, vilket i stor utsträck-
ning gäller utrikes födda som varit relativt kort tid 
i Sverige. Slutligen riskerar utrikes födda att förlora 
sina jobb i högre utsträckning än inrikes födda, även 
om anställningstiden på företaget är densamma. 
 Det sker även en sortering på arbetsmarknaden 
som innebär att de som är födda i länder i Asien eller 
Afrika har lägre sysselsättning än andra, oavsett hur 
länge de varit i Sverige och oavsett kön, utbildning, 
ålder och civilstånd.
 När vi jämför män och kvinnor framträder den 
välbekanta bilden att kvinnor har lägre sysselsättning 
än män. Detta gäller särskilt utrikes födda kvinnor 
som varit i Sverige upp till 10 år. Till viss del kan detta 
förklaras av skillnader i ålder och utbildning. Det 
finns två undantag från den generella bilden, kvin-
nor födda i Norden har högre sysselsättning än män 
födda i Norden och kvinnor födda i ett land i Afrika 
som varit i Sverige i över 10 år har högre sysselsätt-
ning än motsvarande män.
 Bland de sysselsatta ingår både anställda och egen-
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företagare. Egenföretagandet spelar en stor roll för 
utrikes födda. Tyvärr har vi av tidsbrist inte kunnat 
följa upp den kategorin detta år. Vi har beställt studier 
som underlag för en analys av egenföretagandet, där 
endast den som behandlar kvinnligt egenföretagande 
blivit färdig till årets Rapport Integration (Abbasian 
2003). En fullständig redogörelse kommer färdigstäl-
las under kommande år.  
 Bland de utrikes födda är gruppen nyanlända flyk-
tingar av särskilt integrationspolitiskt intresse. Vi kan 
följa sysselsättningsutvecklingen fram till år 2001 för 
de flyktingar som mottogs i kommunerna 1996, 1997, 
1998 och 1999. Ett positivt tecken är att sysselsätt-
ningen ökar med ungefär 10 procent per år. Så ökade 
till exempel sysselsättningen för 1996 års flyktingar 
från ca 10 procent efter ett år till nästan 50 procent 
efter fem år. Vidare har varje flyktingkohort högre 
sysselsättningstal än den som kom året innan. Detta 
gäller dock inte de flyktingar som kom år 1999 som 

har samma – och inte högre – sysselsättningstal som 
de som mottogs året innan. En möjlig förklaring är 
att 1999 års flyktingar gjorde sitt inträde på en arbets-
marknad där konjunkturen mattats av.
 Trots dessa positiva inslag är ändå sysselsättningen 
för flyktingarna låg även efter fem år i Sverige. Det är 
därför ytterst angeläget att kommunernas introduk-
tionsverksamhet får en utformning som underlättar 
inträdet på arbetsmarknaden och lägger grunden till 
en arbetsmarknadskarriär, där individens resurser 
tas till vara. Den nya integrationspolitiken och de 
överenskommelser som tecknats mellan flera statliga 
myndigheter och Kommunförbundet har just detta 
syfte. I den utvärdering som Integrationsverket nyli-
gen publicerat (Integrationsverket 2004) framgår att 
det finns stora brister i introduktionen, framförallt 
när det gäller att varva undervisning i svenska med 
arbetsplatspraktik och att anpassa introduktionen 
efter individens utbildning och yrkeserfarenheter. 
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Av föregående avsnitt framgår att de som är födda 
utomlands har betydligt lägre sysselsättning än inrikes 
födda. Tidigare har detta gap i sysselsättningen främst 
förklarats av att de som är födda i andra länder är lågt 
utbildade eller har fel sorts utbildning i kombination 
med att kvalifikationskraven har ökat på arbetsmark-
naden. Under senare år har dock uppmärksamheten 
riktats även mot arbetsmarknadens oförmåga att ta 
tillvara kompetensen hos personer som är födda i ett 
annat land, inte minst hos den stora grupp som har 
akademisk utbildning. I detta avsnitt ligger fokus på 
den kompetens i form av utbildning som finns i den 
inrikes och i den utrikes födda befolkningen och hur 
denna kompetens tas tillvara. 
 Avsnittet bygger i huvudsak på två forskarrappor-
ter som beställts för att ge en fördjupning inom detta 
område. Den ena rapporten (Ekberg och Rooth 2004) 
visar hur arbetsmarknaden yrkesmässigt är segrege-
rad inte enbart efter kön utan också efter födelseland. 
Här finns också en analys av överensstämmelsen mel-
lan yrke och utbildning för inrikes och utrikes födda 
akademiker. Den andra rapporten (Nekby 2004) 
ställer frågan om utvandringen från Sverige kan inne-
bära förlust av kompetens och om det härvidlag finns 
några skillnader mellan inrikes och utrikes födda. 
 Avsnittet inleds med en presentation av utbild-
ningsnivån hos den utrikes och inrikes födda befolk-
ningen samt vilken betydelse utbildningen har för 
individens chanser att få ett jobb.

Befolkningens kompetens 
i form av utbildning
Sedan SCB fyllt luckorna i sitt utbildningsregister 
med hjälp av enkäter till dem som är födda utom-
lands, har vi en ganska god uppfattning om utbild-

ningsnivån hos såväl den inrikes som den utrikes 
födda befolkningen.1 Överlag kan sägas att det inte är 
några större skillnader i utbildningsnivå mellan den 
inrikes och den utrikes födda befolkningen. För båda 
grupperna har utbildningsnivån ökat med tiden. I 
slutet av 80-talet hade ungefär 20 procent en högsko-
leutbildning, vilket på 2000-talet ökat till omkring 30 
procent av befolkningen. Omräknat till absoluta tal 
innebär detta att svensk arbetsmarknad år 2002 hade 
tillgång till omkring 1,4 miljoner högskoleutbildade 
inrikes födda och omkring 200 000 högskoleutbil-
dade utrikes födda eller med andra ord att nästan 13 
procent av de högskoleutbildade är födda utomlands. 
Se diagram 1.
 Även om andelarna med de traditionella akade-
miska utbildningarna (3 år och längre) är identiska 
bland inrikes och utrikes födda, finns det vissa skill-
nader när det gäller övriga utbildningsnivåer. För 
direkta jämförelser av utbildningen hos utrikes och 
inrikes födda måste vi ta hänsyn till att de som är 
födda utomlands är något yngre än infödda. När vi 
enbart tar hänsyn till dem som är mellan 25 och 64 
år är dock inte åldersskillnaderna så stora. Genom-
snittsåldern för utrikes födda är 43,7 år och för inrikes 
födda 44,2 år, vilket innebär att den ålderskorrigering 



1  Uppgifter om examina från svenska skolor och universitet 
kommer från register som bygger på uppgifter som rap-
porteras in från utbildningsmyndigheterna. Uppgifter om 
utländska examina härstammar från enkäter till indivi-
derna. År 2001 kom omkring 60 procent av utbildnings-
uppgifterna för utrikes födda från utbildningsenkäten och 
resterande ca 40 procent från register (SCB 2001). Register-
uppgifterna avser de som har examina från svenska skolor 
och universitet eller vars utländska examina blivit officiellt 
ekvivalerade. SCB kan f.n. inte göra någon bedömning av 
eventuella skillnader i kvalitet mellan registeruppgifter och 
enkätuppgifter. 
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vi gjort i diagrammen 2 och 3 endast ändrar utbild-
ningssiffrorna marginellt, i något enstaka fall med 
en hel procentenhet, i de flesta fall med endast några 
tiondels procentenheter.
 För att få en fullödig bild av befolkningens ut-
bildning visar vi en mer finfördelad uppdelning 
av utbildningsnivåerna än vad som är vanligt. För 
männens del (diagram 2) framgår att andelarna med 
grundskola och med en lång (3 år eller längre) hög-
skoleutbildning är ungefär lika stora bland utrikes 
och inrikes födda. Det är vanligare att inrikes födda 
män har en tvåårig gymnasieutbildning, vilket i viss 
mån uppvägs av att utrikes födda män i något högre 
utsträckning har en treårig gymnasieutbildning. 
(Denna skillnad i gymnasieutbildningens fördelning 

beror sannolikt på att de 2-åriga yrkesförberedande 
gymnasieutbildningarna inte är så vanliga i andra 
länder.) Samma skevhet mellan inrikes och utrikes 
födda gäller också de korta jämfört med de långa 
högskoleutbildningarna. Slutligen är andelen utrikes 
födda högre i kategorierna »utbildning kortare än 9 
år« och »ospecificerad eller okänd utbildning«.
 Mönstret för inrikes och utrikes födda kvinnor 
påminner i stort om det för männen. Det är dock 
större skillnader mellan utrikes och inrikes kvinnor 
än vad som är fallet för männen när det gäller de läg-
sta utbildningsnivåerna. En dubbelt så hög andel av 
de utrikes födda kvinnorna har kortare utbildning än 
9 år (13,9 procent för utrikes födda och 5,7 för inrikes 
födda kvinnor).
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Andelen högskoleutbildade i befolkningen 25–64 år, inrikes och utrikes födda, 1987–2003.

: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar, se tabell A4 i tabellbilagan.
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Fördelning på utbildningsnivåer, år 2002, 
män 25–64 år, inrikes och utrikes födda*.

Fördelning på utbildningsnivåer, år 2002, 
kvinnor 25–64 år, inrikes och utrikes födda*.

*Åldersstandardiserade värden. Alla skillnader mellan inrikes och utrikes födda är statistiskt säkerställda.

: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar
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Utbildningens inriktning
Utöver utbildningsnivån är naturligtvis även utbild-
ningens inriktning av stor betydelse för möjligheterna 
på arbetsmarknaden. Under flera år har utbildningar 
med inriktning mot hälso- och sjukvård, teknik och 
naturvetenskap samt pedagogik varit efterfrågade 
på arbetsmarknaden medan humanister haft större 
svårigheter att hitta ett jobb inom sitt utbildningsom-
råde. Dessa trender förväntas fortsätta de närmaste 
åren. (Se t.ex. SCB 2001 och SCB 2002). 
 När det gäller högskoleutbildningarna har de data 
som används i Ekbergs och Rooths (2004) studie gjort 
det möjligt att dela in de akademiska utbildningarna 
efter utbildningens inriktning. Med akademiska 
utbildningar avses här alla högskoleutbildningar som 
omfattar 80 poäng eller mer (det vill säga minst två 
års högskolestudier). 
 Av tabell 1 framgår att ungefär 40 procent av såväl 
utrikes som inrikes födda manliga akademiker har en 
utbildning med inriktning mot teknik och naturve-

tenskap. Särskilt vanligt är att män från Östeuropa2, 
Mellanöstern och övriga Asien har en utbildning med 
denna inriktning.
 Vi ser också de välbekanta skillnaderna mellan 
män och kvinnor i utbildningens inriktning. Utbild-
ningar inom teknik och naturvetenskap är betydligt 
mindre vanliga bland kvinnorna, i synnerhet bland 
kvinnor födda i Sverige där endast omkring åtta 
procent av de kvinnliga akademikerna har en utbild-
ning med denna inriktning att jämföra med nästan 14 
procent av de utrikes födda kvinnliga akademikerna. 
Utbildning inom hälso- och sjukvård är å andra sidan 
betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. En 
tredjedel av såväl inrikes som utrikes födda kvinnor 
har en akademisk utbildning inom detta område.
 Bland männen är utbildning inom hälso- och 
sjukvård betydligt mer vanligt förekommande bland 
utrikes födda (20 procent) än bland inrikes födda 

2 Personer från f.d. Jugoslavien ingår inte i Östeuropa i 
Ekbergs och Rooths (2004) studie.

 Pedagogik Humaniora Samhäll Natur Teknik Skog Hälsa Tjänster Övrigt
Män:
Född i Sverige 14,7 5,7 25,8 7,9 29,9 2,6 11,8 1,4 0,2
Utrikes född 8,7 9,9 17,2 10,6 27,9 3,3 19,5 0,7 2,4
Varav född i: 
 Norden  10,7 8,6 23,6 8,2 15,5 2,2 28,3 1,6 1,4
 Västeuropa  11,5 18,2 15,6 15,8 17,4 1,9 13,4 0,9 5,3
 Östeuropa  8,7 11,9 11,6 8,6 34,9 3,4 18,4 1,3 1,2
 Sydeuropa 13,4 9,2 21,6 9,0 27,1 5,2 12,1 0,4 2,0
 Mellanöstern 6,7 7,3 13,6 9,9 34,6 3,2 22,6 0,3 1,8
 Asien 3,4 11,6 15,8 16,5 28,3 1,3 17,5 0,4 5,1
 Latinamerika 13,2 10,9 18,8 9,5 26,8 3,4 15,2 0,4 1,9
 Afrika 6,4 8,7 24,3 10,3 23,4 5,8 18,1 0,4 2,7

Kvinnor:
Född i Sverige 33,9 5,5 17,9 3,4 4,8 0,8 32,8 0,8 0,2
Utrikes född 20,4 11,8 17,1 6,0 7,8 1,4 32,8 0,5 2,2
Varav född i:
 Norden 26,3 8,7 18,7 2,6 2,1 0,6 39,1 0,5 1,4
 Västeuropa 19,4 20,3 13,3 7,5 3,5 0,9 30,2 0,6 4,3 
 Östeuropa 18,1 11,0 16,4 5,3 11,6 2,3 33,3 0,5 1,4
 Sydeuropa 19,7 10,8 22,3 6,2 10,0 2,3 26,8 0,3 1,6
 Mellanöstern 15,9 10,5 12,4 10,1 8,8 1,8 38,6 0,4 1,6
 Asien 12,7 18,9 17,2 9,8 15,6 1,1 19,4 0,3 4,9
 Latinamerika 31,8 10,1 17,8 4,3 6,9 1,2 25,3 0,7 1,8
 Afrika 12,3 13,6 20,9 6,5 4,6 2,6 34,5 0,7 4,3

Not:. Pedagogik innehåller lärarutbildning och andra pedagogiska utbildningar, Humaniora innehåller även konstutbildningar, Samhäll inne-
håller utbildningar för samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, Natur innehåller utbildningar för naturvetenskap, matematik 
och data, Teknik innehåller tekniska utbildningar och utbildningar för tillverkning, Skog innehåller utbildningar för lant- och skogsbruk och 
djursjukvård, Hälsa innehåller utbildningar för hälso- och sjukvård samt social omsorg. 

källa: Ekberg och Rooth (2004), tabell 8.

Utbildningens inriktning, akademiker 25–55 år, år 2001, procent
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(12 procent). Både bland män och kvinnor är utbild-
ningar inom hälso- och sjukvård särskilt vanliga 
bland dem som är födda i ett övrigt land i Norden 
eller i Mellanöstern. 
 Det finns således vissa olikheter mellan inrikes och 
utrikes födda akademiker i utbildningens innehåll. 
Dessa olikheter kan ha betydelse för möjligheten att 
få ett kvalificerat arbete, men det är svårt att säga om 
konsekvensen är positiv eller negativ. Sammanta-
get är utbildningar inom de efterfrågade områdena 
naturvetenskap, teknik samt hälso- och sjukvård och 
social omsorg något mer vanligen förekommande 
hos de utrikes födda än hos de inrikes födda akade-
mikerna, vilket borde vara en fördel för de utrikes 
födda akademikerna. Mer än 60 procent av manliga 
akademiker från Östeuropa, Mellanöstern och övriga 
Asien har en utbildning inom dessa områden jämfört 
med hälften av de inrikes födda männen. Samma sak 
gäller mer än 50 procent av kvinnliga akademiker från 
Östeuropa och Mellanöstern jämfört med 46 procent 
av de inrikes födda kvinnorna.
 Till de utrikes födda akademikernas nackdel talar å 
andra sidan att de har lägre andelar med pedagogisk 
utbildning och något högre andelar med en utbild-
ning inom humaniora. 

Låg utbildning och okänd eller ospecificerad 
utbildning
Den diskussion som förs om problemen för utrikes 
födda på dagens svenska arbetsmarknad har tagit 
fasta på att högre andelar bland utrikes födda än 
bland inrikes födda har en utbildning som är kortare 
än grundskolans 9 år eller har okänd utbildning. Det 
finns därför anledning att närmare granska vad som 
kännetecknar dessa personer. Granskningen bygger 
på uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökningar 
för det fjärde kvartalet år 2002 och avser enbart per-
soner mellan 25 och 64 år.
 De inrikes födda med kortare utbildning än 9 år 
är i huvudsak äldre personer, medelåldern är 58 år. 
Bland utrikes födda är medelåldern något lägre, 51 år 
för män och 49 år för kvinnor. Drygt två tredjedelar 
av de utrikes födda männen och hälften av de utrikes 
födda kvinnorna har varit i Sverige i minst 20 år. Näs-
tan hälften av de utrikes födda männen är födda i ett 
annat nordiskt land. De lågt utbildade kvinnorna är 
födda i länder i Norden, Asien och Europa utanför 
EU, med fördelningen en knapp tredjedel i vardera 
regionen. 
 Kategorin »ospecificerad eller okänd utbildning« 
utgör i mycket en motsats till dem som har kortare 
utbildning än 9 år. Medelåldern är låg (32 år för 

utrikes födda män och 35 år för kvinnor). Ungefär 
hälften har varit i Sverige i högst fyra år, vilket san-
nolikt innebär att många inte har hunnit delta i SCB:s 
utbildningsunderökningar. Mer än hälften är födda i 
ett land i Afrika eller Asien. Av Nekby (2004) framgår 
också att hälften av dem som har okänd utbildning 
utvandrar från Sverige inom fem år.

Utbildning och sysselsättning
Det väl kända sambandet mellan utbildning och sys-
selsättning syns tydligt i diagrammen 4 och 5. För 
både inrikes och utrikes födda gäller att sysselsätt-
ningen ökar ju högre utbildningen är, men också att 
sysselsättningen är högre för inrikes födda inom varje 
enskild utbildningskategori. Det enda undantaget är 
kategorin utbildning okänd. 
 I diagrammen har vi också ritat in den enkla typ 
av index som användes i avsnittet om utvecklingen på 
arbetsmarknaden3. Ju lägre index, desto större skill-
nader i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes 
födda. Detta index visar att skillnaderna är högst mel-
lan inrikes och utrikes födda kvinnor med utbildning 
kortare än 9 år. Om vi även här tar hänsyn till ålder4 
förstärks detta resultat, eftersom lågutbildade utrikes 
födda kvinnor är yngre än lågutbildade inrikes födda 
kvinnor.
 Av de utrikes födda med mycket kort utbildning 
och utan jobb var omkring två tredjedelar kvinnor. 
En fördelning på födelseregioner visar att medelål-
dern för de lågt utbildade icke sysselsatta kvinnorna 
är 53 år och att de kommer från länder i Norden, 
Europa utanför EU/EES och Asien, med fördelningen 
en knapp tredjedel på varje region. Om vi gör tanke-
experimentet att sysselsättningsgraden för de mycket 
lågt utbildade utrikes födda skulle öka till samma 
nivå som för mycket lågt utbildade inrikes födda, blir 
resultatet att ytterligare 12 000 utrikes födda skulle 
behöva få ett arbete. 

Utbildning och yrke
I avsnittet om arbetsmarknaden har vi hittills disku-
terat sysselsättningen, vilket endast innebär att den 
sysselsatta individen har ett arbete vilket som helst. 
Att ta tillvara den kompetens som finns hos befolk-
ningen innebär dock någonting utöver att ha ett 
arbete vilket som helst. Om högt utbildade personer 
har ett arbete under sin kompetensnivå innebär detta 

3  Andelen sysselsatta utrikes födda dividerat med andelen 
sysselsatta inrikes födda multiplicerat med 100.

4  Med logistisk regression.
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en förlust av inkomst och sannolikt även av stimule-
rande arbetsuppgifter för individen. Därutöver gör 
även samhället en förlust, i synnerhet mot bakgrund 
av den brist på utbildad personal som redan finns 
inom flera yrkesområden, en brist som förväntas öka 
under de kommande åren.
 De rapporter och den forskning som har stude-
rat inrikes och utrikes födda på arbetsmarknaden 
har hittills i huvudsak studerat arbetslöshet, sys-
selsättning och inkomster. Anledningen är att det 
inte funnits uppgifter om yrken i SCB:s register 
över befolkningen. Studier över sambandet mellan 
utbildning och yrke har därför krävt dyrbara special-
undersökningar. En uppmärksammad sådan special-
undersökning gjordes av AMS för ett par år sedan 
(Berggren och Omarsson 2001) och visade att mindre 
än hälften av de akademiker som var födda i ett land 
utanför EU/EES området hade ett arbete som mot-
svarade deras kvalifikationsnivå. Resultaten bygger på 
en enkätundersökning med ganska högt bortfall (45 
procent) och avser endast en speciell grupp av relativt 
nyanlända utrikes födda akademiker, nämligen de 
som varit i Sverige i endast 3–9 år.
 För att få en mer fullständig bild av överensstäm-
melsen mellan yrke och utbildning har vi för Rapport 
Integrations räkning beställt en särskilt studie av två 
forskare, Jan Ekberg och Dan-Olof Rooth. Avsnittet 
»utbildning och yrke« bygger fortsättningsvis på den 
rapport som dessa forskare skrivit åt oss och som 
publiceras som bilaga till Rapport Integration 2003 
(Ekberg och Rooth 2004). Ekbergs och Rooths studie 

använder registerdata för drygt 1,5 miljoner individer, 
varav drygt 100 000 är födda utomlands. Här ingår en 
betydligt större grupp jämfört med vad som tidigare 
studerats, nämligen de som varit i Sverige mellan 5 
och 35 år (och som således kom till Sverige mellan 
åren 1966 och 1996). Genom detta stora urval har det 
varit möjligt att analysera vilken betydelse en lång vis-
telsetid i Sverige har för matchningen mellan utbild-
ning och yrke. Studien är avgränsad till individer som 
är mellan 25 och 55 år gamla och avser förhållandena 
år 2001. 
 De samband mellan yrke och utbildning som ana-
lyseras i rapporten utgår från den yrkesklassificering 
som görs av arbetsgivare och/eller av SCB. Ekberg 
och Rooth har gjort en indelning av yrkenas kvalifi-
kationskrav i tre nivåer: 
• kvalificerat arbete, som består av ledningsarbete 

samt yrken som kräver specialistkompetens eller 
högskoleutbildning

• yrkesarbete, yrken som kräver utbildning utöver 
grundskola

• okvalificerat arbete, yrken som inte kräver utbild-
ning utöver grundskola

Den fördelning på kvalifikationsnivåer som görs visar 
att det är mycket stora skillnader mellan anställda 
inrikes och utrikes födda. I diagram 6 och 7 visas de 
anställdas fördelning på yrken utifrån tre kvalifika-
tionsnivåer5:
 För männen gäller att endast omkring tre procent 
av dem som är födda i Sverige har ett arbete utan 
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Andel sysselsatta, utrikes och inrikes födda 
med olika utbildning, män över 24 år, 

år 2002. Procent.

Andel sysselsatta, utrikes och inrikes födda med 
olika utbildning, kvinnor över 24 år, 

år 2002. Procent.

: AKU, 4:e kvartalet för respektive år, egna bearbetningar

5 För detaljer se tabell 4, sid. 12 i Ekberg och Rooth (2004).
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några som helst krav på utbildning. Samma låga siffra 
gäller för män födda i ett västeuropeiskt land utanför 
Norden. Däremot har mer än en femtedel av de män 
som är födda i ett land i Afrika eller Latinamerika 
ett okvalificerat arbete. Även män födda i ett land i 
Sydeuropa6, Mellanöstern eller övriga Asien har höga 
andelar med ett arbete utan krav på utbildning (ca 14 
procent).
 En liknande rangordning efter födelseregion åter-
finns i den andra änden av kvalifikationsskalan. Hela 
60 procent av dem som är födda i ett västeuropeiskt 
land har ett kvalificerat arbete, jämfört med mindre 
än 20 procent av dem som är födda i ett land i Sydeu-
ropa eller Afrika. En finare uppdelning av kategorin 
kvalificerat arbete visar också några intressanta skill-
nader. Män födda i Sverige och i övriga Norden har 
ett »ledningsarbete«, det vill säga arbetsuppgifter som 
sannolikt är ett resultat av befordran inom företaget/
myndigheten. Män från övriga födelseregioner med 
kvalificerat arbete återfinns företrädesvis inom kate-
gorin »arbeten som kräver teoretisk specialistkom-
petens«, det vill säga yrken där det är sannolikt att 
formella examina har stor betydelse.
 För de inrikes födda kvinnorna kan vi konstatera 
att det inte är några större skillnader jämfört med 
inrikes födda män när det gäller arbetets kvalifika-
tionskrav. Bland utrikes födda skiljer sig dock fördel-
ningen mellan män och kvinnor. Fler utrikes födda 
kvinnor än män har ett arbete utan några som helst 
utbildningskrav. De största skillnaderna mellan män 

och kvinnor finns för dem som är födda i ett land 
i Asien (utom Mellanöstern) och Sydeuropa (som 
inkluderar f.d. Jugoslavien).
 Ett annat sätt att uttrycka skillnader i yrken bland 
dem som har ett jobb, är att konstruera s.k. olik-
hetsindex, som enkelt uttryckt visar hur många som 
skulle behöva byta yrke för att det skulle bli en full-
ständig överensstämmelse i yrkesfördelningen mellan 
två olika grupper. Denna typ av olikhetsindex har 
länge använts för att illustrera att män och kvinnor 
arbetar på helt olika delar av arbetsmarknaden. De 
index som räknats fram i Ekberg och Rooth (2004) 
visar att 28 procent av de utrikes födda männen och 
22 procent av kvinnorna skulle behöva byta yrke för 
att fördelningen skulle bli densamma som för inrikes 
födda män respektive kvinnor7. För de flesta utrikes 
födda minskar yrkessegregeringen med tiden de varit 
bosatta i Sverige. Trots detta kvarstår stora skillnader 
framförallt för män födda i ett land i Afrika eller 
Asien (utom Mellanöstern), som bott i Sverige i mel-
lan 16 och 35 år. Trots att de bott i Sverige i mellan 16 
och 35 år, skulle omkring 40 procent av de män som 
är födda i Afrika eller Asien (utom Mellanöstern) 
behöva byta yrke för att yrkesfördelning skulle bli 
densamma som för inrikes födda.
 Det kan här nämnas att samma typ av olikhetsin-
dex ger betydligt högre värden när kvinnor jämförs 
med män8. Arbetsmarknaden är således både segre-

: Bearbetning av Ekberg och Rooth (2004), tabell 4, sid. 12.
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Varav
född i:

6  F.d. Jugoslavien ingår i Sydeuropa i Ekberg och Rooth 
(2004).

7  För detaljer se tabellerna 5 och 6, sid. 14 och 15 i Ekberg och 
Rooth (2004).

8  Olikhetsindex för inrikes födda kvinnor och män visar att 
hela 51 procent skulle behöva byta yrke.
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Varav
född i:

   

Arbetets kvalifikationsgrad, anställda inrikes 
och utrikes födda, män 25–55 år, år 2001

Arbetets kvalifikationsgrad, anställda inrikes 
och utrikes födda, kvinnor 25–55 år, år 2001
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Andel akademiker, män 25–55 år, med kvalificerat arbete, år 2001.

Andel akademiker, kvinnor 25–55 år, med kvalificerat arbete, år 2001.

källa: Bearbetning av tabell 7 i Ekberg och Rooth (2004)
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gerad efter kön och efter födelseregion. Segregationen 
efter kön tar sig uttryck i att män och kvinnor arbetar 
inom olika branscher på arbetsmarknaden. Inom 
dessa branscher är kvalifikationsnivån ungefär lika 
hög för inrikes födda män och kvinnor. Bland utrikes 
födda har kvinnor i högre grad okvalificerade arbeten 
än män. Segregationen efter födelseregion betyder att 
även inrikes och utrikes födda arbetar i olika branscher, 
men att arbetsmarknaden i detta fall även är segregerad 
när det gäller arbetets kvalifikationsnivå. Utrikes födda 
har jobb med lägre krav på kvalifikationer än de som 
är födda i Sverige. 

Akademiker
Av särskilt intresse är situationen på arbetsmarkna-
den för akademikerna. Ekberg och Rooth (2004) har 
gjort fördjupade analyser av dem som har en högsko-
leutbildning som är minst 80 poäng. Den allmänna 
bild som kommer fram i de data som här använts 
visar en något mindre mörk situation än i Berggren 
och Omarsson (2001). Ca 60 procent av de utrikes 
födda akademikerna har ett kvalificerat arbete, jäm-
fört med ca 40 procent i Berggren och Omarsson. 
Det vore emellertid fel att säga att resultaten från 
Ekberg och Rooth är en korrigering av de tidigare så 
uppmärksammade resultaten. Snarare ger Ekberg och 
Rooth en utvidgad och fördjupad analys.
 De två studierna använder inte bara helt olika 
typer av data. Det är också väsentliga skillnader i vilka 
grupper som har undersökts. Ekberg och Rooth har 
med personer som varit i Sverige upp till 35 år, medan 
Berggren och Omarsson endast har med dem som 
varit i Sverige upp till 9 år. En annan skillnad är födel-
seregionen, där Ekberg och Rooth studerar samtliga 
utrikes födda, medan Berggren och Omarsson endast 
studerar dem som är födda utanför EU/EES-område. 
Slutligen är definitionen av akademiker olika, Ekberg 
och Rooth inkluderar alla med en högskoleutbildning 
på 80 poäng eller mer och Berggren och Omarsson 
endast dem med en minst 3-årig högskoleutbildning.
 I likhet med vad vi i tidigare avsnitt visat för sys-
selsättningen i allmänhet, så har tiden i Sverige stor 
betydelse även för akademikers möjlighet att ha ett 
kvalificerat arbete. För alla utrikes födda gäller att de 
som varit i Sverige 16–35 år har betydligt högre ande-
lar med ett kvalificerat arbete än dem som varit här 
kortare tid.  (Se diagram 8 och 9.) Den förbättring 
som hänger samman med tiden i Sverige är särskilt 
påfallande för dem som är födda i ett land i Afrika 
eller Latinamerika.
 Trots den något ljusare bilden är det dock anmärk-
ningsvärt att även akademiker som varit i Sverige i 

mellan 16 och 35 år har lägre andelar med ett kvali-
ficerat arbete än inrikes födda. Bland de akademiker 
som varit så pass lång tid i Sverige är det endast de 
som är födda i ett land i Norden eller i övriga Väst-
europa som har lika höga andelar med ett kvalificerat 
arbete som de inrikes födda. Inga skillnader finns här 
mellan män och kvinnor. 
 För alla andra utrikes födda akademiker är andelen 
med kvalificerat arbete lägre. Den största skillnaden 
finns för män födda i ett land i Afrika och kvinnor 
födda i ett land i Asien (exklusive Mellanöstern), 
där endast omkring hälften av akademikerna har ett 
kvalificerat arbete, trots att de bott i Sverige i mellan 
16 och 35 år. För övriga grupper med denna långa 
bosättningstid ligger andelen som har ett kvalificerat 
arbete mellan 60 och 70 procent.
 I debatten florerar ett mängd siffror över antalet 
icke sysselsatta eller felsysselsatta utrikes födda akade-
miker. Storleksordningen på de siffror som nämns är 
beroende av vilken grupp av akademiker som avses. 
Ekberg och Rooth gör inga försök att beräkna den 
potential som kan finnas i form av antalet utrikes 
födda felsysselsatta eller icke-sysselsatta akademiker. 
En överslagsberäkning ger vid handen att om utrikes 
födda akademiker skulle ha kvalificerade arbeten i 
samma utsträckning som inrikes födda akademiker, 
så finns det en potential på 30 000 felsysselsatta eller 
icke-sysselsatta utrikes födda akademiker, som varit i 
Sverige i mellan 5 och 35 år9.
 De resultat som hittills visats tar inte hänsyn till 
att det kan finnas skillnader mellan inrikes och utri-
kes födda i ålder och i utbildningens inriktning. Av 
särskilt stort intresse är därför de statistiska bear-
betningar som gör det möjligt att jämföra utrikes 
och inrikes födda akademiker med samma ålder och 
utbildningsinriktning. Beräkningarna gäller sanno-
likheten att ha ett kvalificerat arbete för dem som är 
anställda och visar att det är små skillnader mellan 
akademiker födda i Sverige och akademiker födda i 
ett annat nordiskt eller västeuropeisk land. För övriga 
födelseregioner är skillnaderna dock mycket stora, i 
synnerhet för dem som har den kortaste bosättnings-
tiden (5–15 år). 
 När det gäller utrikes födda akademiker som varit 
mycket lång tid i Sverige är resultaten inte lika enty-
diga. Akademiker från länder i Mellanöstern (endast 
män), övriga Asien och Östeuropa (endast kvinnor) 
som varit i Sverige mellan 16 och 25 år har omkring 
20 procent lägre sannolikhet att ha ett kvalificerat 
arbete än infödda akademiker. För män födda i 

9  Beräkningarna bygger på att det enligt AKU år 2001 fanns 
drygt 150 000 utrikes födda akademiker över 24 år som varit 
i Sverige mer än 4 år.
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Afrika är sannolikheten mer än 30 procent lägre. (Se 
diagram 10 och 11.)
 Det finns däremot inga statistiskt säkerställda 
skillnader mellan infödda och utrikes födda man-
liga akademiker som varit ännu längre tid i Sverige 
(26–35 år). För vissa utrikes födda är det dock möj-
ligt att detta fördelaktiga resultat helt enkelt beror 
på att det är ytterst få observationer i kategorin med 
bosättningstid 26–35 år. Det går därför inte att enty-
digt säga att alla skillnader mellan inrikes och utrikes 
födda manliga akademiker har försvunnit efter 26 år. 
Dessutom har, trots denna mycket långa vistelsetid, 
kvinnor från länder i Östeuropa och Sydeuropa något 
lägre och kvinnor från länder i övriga Asien betydligt 
lägre sannolikhet än infödda kvinnor att ha ett kvali-
ficerat arbete.
 De nedslående resultaten är således att många 
anställda akademiker från länder utanför Västeuropa 
har fastnat i okvalificerade arbeten, trots att de varit 
i Sverige i så lång tid som mellan 16 och 25 år. Det är 
självklart att det tar några år att anpassa utbildningar 
och erfarenheter från andra länder till svenska förhål-
landen, i synnerhet när det gäller kvalificerade arbets-
uppgifter. Men det är inte rimligt att denna anpass-
ning ska ta så lång tid i anspråk.
 Det finns dock även mer förhoppningsgivande 
resultat från studien, nämligen att skillnaderna mel-
lan utrikes och inrikes födda har så starkt samband 
med bosättningstiden. De tydligaste exemplen är 
kvinnor födda i ett land i Afrika och män födda i ett 

land i Latinamerika som varit i Sverige i 5–15 år, där 
sannolikheten att ha ett kvalificerat arbete är 20 till 
30 procentenheter lägre än för inrikes födda. Dessa 
skillnader har minskat till mellan 5 och 10 procent-
enheter för dem som varit i Sverige i 16–25 år och är 
inte statistiskt säkerställda för dem varit här under 
ännu längre tid10. Det finns två möjliga tolkningar av 
dessa resultat. Den ena tolkningen utgår från bosätt-
ningstiden i Sverige och visar att det visserligen tar 
mycket lång tid för utrikes födda akademiker att få ett 
arbete i enlighet med sin kompetens, men att bilden 
inte är lika mörk som den som framkommit i tidigare 
studier av personer med kortare bosättningstid. Den 
andra tolkningen lyfts fram av författarna till studien 
och utgår från vid vilken tidpunkt de utrikes födda 
kom till Sverige. De som varit i Sverige i mer än 15 år 
(och som således kommit i perioden 1966–1985) kom 
in på en arbetsmarknad med betydligt gynnsammare 
förhållanden än under 1990-talet. Eftersom det san-
nolikt kommer att råda brist på arbetskraft i fram-
tiden, i synnerhet inom ett flertal av de akademiska 
yrkena, så borde det innebära att arbetsmarknaden i 
framtiden av rena rekryteringsskäl tvingas lära sig att 
ta tillvara hela arbetskraftens kompetens.
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Skillnaden i sannolikheten att ha ett kvalificerat 
arbete, anställda akademiker 25–55 år, utrikes 
födda jämfört med inrikes födda, män år 2001. 

Procentenheter.

Skillnaden i sannolikheten att ha ett kvalificerat 
arbete, anställda akademiker 25–55 år, utrikes 
födda jämfört med inrikes födda, kvinnor år 

2001. Procentenheter.

   

källa: Ekberg och Rooth (2004), tabell 10, sid. 21. Icke fyllda staplar betyder att värdena inte är statistiskt säkerställda.

10  Här är det dock inte entydigt om det är det ringa antalet 
observationer som medfört att skillnaderna inte är sta-
tistiskt säkerställda. Koefficienterna har dock fortfarande 
negativt tecken.
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Utvandring
Den hittillsvarande analysen har presenterat sys-
selsättning och kompetens hos den utrikes och den 
inrikes födda befolkningen. Detta kan kanske ge 
uppfattningen att befolkningen endast bestäms av 
hur många som fötts i Sverige och av hur många som 
vandrat in under det senaste århundradet. I avsnittet 
om utvecklingen på arbetsmarknaden framgår att 
inte bara invandringen utan även utvandringen har 
stor betydelse. Vid en diskussion av hur kompeten-
sen hos de utrikes födda tas till vara är det därför av 
intresse att studera vilka som stannar i Sverige och 
vilka som flyttar ut. Det finns här en del sporadisk 
information som visar på uppfattningen att utrikes 
födda akademiker flyttar till andra länder där de lätt-
tare kan få ett jobb som motsvarar deras utbildning. 
Ett exempel är den intervjuundersökning av ett tret-
tiotal ungdomar som redovisas i delen Barns och ung-
domars uppväxtvillkor i denna rapport.
 För att få en mer heltäckande uppfattning om 
utvandringens betydelse har vi för Rapport Integra-
tions räkning beställt en forskningsrapport från Lena 
Nekby, som analyserar utvandringen under 1990-
talet. Nekbys studie bygger på registerdata över samt-
liga drygt 200 000 personer som utvandrat under 
1990-talet samt ett slumpmässigt urval som omfattar 
fyra procent av hela befolkningen11.
 De övergripande frågor som ställs i Nekbys studie 
är om utvandringen av utrikes födda innebär en 
förlust av kompetens på svensk arbetsmarknad och 
om det finns några systematiska skillnader i utvand-
ringens omfattning och mönster mellan inrikes och 
utrikes födda. Avsnittet »Utvandring« bygger fortsätt-
ningsvis i huvudsak på Nekbys studie.

Beskrivning
När det gäller utvandringens omfattning kan vi kon-
statera att det är ganska små andelar av befolkningen 
som flyttar ut från Sverige varje år, men att dessa 
andelar är betydligt högre bland dem som är födda 
utomlands än bland infödda. I den inrikes födda 
befolkningen överstiger utvandringen aldrig 2 pro-
mille per år. Utvandringen bland dem som är födda 
utomlands är omkring 10 gånger högre och ligger 
varje år på omkring 1,5 procent av den utrikes födda 
befolkningen. Vi kan också se att utvandringen ökar 
under sysselsättningskrisen i början av 1990-talet och 
minskar under slutet av 1990-talet.

Särskilt höga andelar utvandrare finns bland dem 
som är födda i andra länder i väst, det vill säga Nor-
den, övriga Västeuropa, Nordamerika, Australien och 
Nya Zeeland. Detta mönster är sannolikt ett uttryck 
för att invandringen har olika karaktär. De som kom-
mer från övriga länder är sannolikt flyktingar, varav 
många inte har möjlighet att återvända till sina hem-
länder. Det är därför av stort intresse att kunna skilja 
ut s.k. returmigration, det vill säga de som återvänder 
till sina hemländer, från utvandring till tredje land. 
En sådan uppdelning visar att mer än 90 procent av 
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Procentuell andel utvandrare i den inrikes och den 
utrikes födda befolkningen, 16 år och äldre

 

källa: Nekby (2004), figur 2.

Procentuell andel returmigranter av samt-
liga utvandrare efter födelseregion, 16-64 år, 

år 1991–2000

 

källa: Nekby (2004), tabell 4.
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11  Utvandrare är den som utvandrat någon gång under perio-

den 1991–2000, en del individer kan ha utvandrat flera 
gånger under denna period. 
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de utvandrare som är födda i ett övrigt nordisk land 
återvänder till samma region, medan i andra änden 
av skalan endast en tredjedel av utvandrare som är 
födda i ett land i Afrika återvänder till Afrika.
 Det är inte bara i Sverige som den demografiska 
utvecklingen sannolikt kommer att innebära brist 
på arbetskraft i framtiden. I de flesta västländer görs 
liknande prognoser. Som framgår av nästa avsnitt 
som behandlar internationella jämförelser, har detta 
inneburit att många OECD-länder redan nu vidtar 
mått och steg för att dra till sig invandring av fram-
förallt personer med vissa kompetenser. Det är troligt 
att konkurrensen om arbetskraften mellan länderna 
kommer att tillta i framtiden. Det är därför av stort 
intresse att Nekby även skiljer mellan utvandring till 
västländer och till övriga länder. Av denna uppdel-
ning framgår att så gott som samtliga utvandrare, 
som inte är returmigranter, flyttar till ett land i väst.12 
Som en jämförelse flyttar endast 85 procent av de 
inrikes födda utvandrarna till ett annat västland.
 Nästan hälften av utvandrarna flyttar från Sverige 
inom 5 år efter det senaste invandringstillfället och de 
som är födda i västländer utvandrar snabbare än de 
som är födda i övriga länder.

Vilken roll spelar utbildning och andra 
bakgrundsfaktorer?
Det är allmänt känt, både från Sverige och från andra 
länder, att de som har hög utbildning är mer interna-
tionellt rörliga än lågutbildade. För övrigt har även 
ålder, kön, civilstånd och att vara småbarnsförälder 
betydelse för individens beslut att utvandra eller 
stanna (Se Pedersen et al. 1996 för en översikt av den 
internationella litteraturen.) Detta mönster framgår 
även tydligt i Nekbys analyser. Av intresse i detta 
sammanhang är främst om det finns några skillnader 
mellan utrikes och inrikes födda när det gäller vilken 
inverkan utbildningen har på utvandringen. 
 När Nekby använder statistiska metoder som 
gör det möjligt att jämföra individer med samma 
utbildning, kön, ålder, civilstånd, antal små barn och 
tidigare sysselsättning framkommer ingen som helst 
ändring av »rangordningen« av födelseregioner när 
det gäller utvandringen: utrikes födda har högre san-
nolikhet att utvandra än inrikes födda. Av de utrikes-
födda är det fortfarande de som är födda i västländer 
som har de högsta utvandringsriskerna. Oddskvo-
terna i diagram 14 visar hur mycket högre risken att 
utvandra är för dem som är födda i ett annat land än 
Sverige. Oddskvoten 5,1 för »Afrika« innebär t.ex. att 

risken att utvandra är drygt 5 gånger högre för dem 
som är födda i ett land i Afrika jämfört med dem som 
är födda i Sverige. 
 Utbildningen har stor betydelse för vart utvand-
rarna flyttar. För samtliga utrikes födda gäller att 
de som flyttar till ett tredje land har betydligt högre 
utbildning än dem som flyttar tillbaka till ursprungs-
regionen. Vidare har de som utvandrar ganska snart 
efter invandringen till Sverige (inom 5 år) högre 
utbildning än de som utvandrar vid en senare tid-
punkt.
 Med tanke på konkurrensen om utbildad arbets-
kraft från andra västländer är det av särskilt intresse 
att studera vilken roll utbildningen har för risken att 
utvandra till ett västland. Det mest påfallande resulta-
tet här är att det inte går att se några större skillnader 
mellan födelseregioner när det gäller vilken betydelse 
utbildningsnivån har för risken att utvandra. För 
samtliga gäller att utvandringsrisken är högre för 
varje steg i utbildningsskalan. I diagram 15 illustreras 
detta i form av oddskvoter för utbildningsnivåerna 
universitetsutbildning, forskarutbildning och okänd 
utbildning. För varje födelseregion/utbildningsnivå 
visar oddskvoten risken att utvandra till ett land i väst 
i stället för alternativen utvandra till ett icke-västligt 
land eller inte utvandra över huvud taget. (Förutom 
de utbildningsnivåer som visas i diagrammet ingår 
kontroll för gymnasieutbildning, kön, ålder, civil-
stånd, små barn och sysselsättning innan utvand-
ringstillfället.) Även om det är vissa skillnader i vär-
det på oddskvoterna är mönstret detsamma oavsett 
födelseregion. De som har universitetsutbildning har 
högre risk att utvandra till väst än de som har lägre 

12  Detta resultat går att utläsa genom att kombinera tabel-
lerna 4 och 5 i Nekby (2004)
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Risken att utvandra någon gång under perioden 
1991–2000, oddskvoter.

 

källa: Nekby (2004), tabell 7.
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utbildning. De som har forskarutbildning har ännu 
högre utvandringsrisk. Med undantag av dem som är 
födda i Sverige har alla med »okänd utbildning« den 
allra högsta risken.
 Oavsett födelseregion har tidigare sysselsättning 
en negativ inverkan på sannolikheten att utvandra. 
Effekten är påfallande lika för alla: för dem som haft 
ett jobb är sannolikheten mellan 60 och 70 procent 
lägre än för dem som aldrig haft ett jobb. Det går 
således inte att hitta några belägg i Nekbys studie 
för att hög utbildning eller tidigare svårigheter att få 
arbete skulle påverka utvandringen av utrikes födda 
på något särskilt sätt som inte gäller för inrikes födda. 
Mönstren är påfallande lika vad gäller vilka bak-
grundsfaktorer som påverkar utvandringen.

Återinvandring
För att få en uppfattning om utvandringen av utrikes 
födda kan tänkas innebära någon förlust av kompe-
tens för den svenska arbetsmarknaden är det viktigt 
att ta hänsyn till om utvandringen är permanent 
eller om utvandraren kommer tillbaka efter ett antal 
år. Det finns en del forskning från andra länder som 
tyder på att återvändande utvandrare kan innebära 
ett tillskott av kompetens, då de återvändande har 
förvärvat värdefulla kunskaper och erfarenheter 
under sin utlandsvistelse (se t.ex. Røed 2002 angå-
ende Norge).
 I de data som Nekby använder är det möjligt att 
beräkna hur många som både utvandrat från och 
återvänt till Sverige under perioden 1991–2000. Här är 
det stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda. 
Av inrikes födda utvandrare har 40 procent återvänt, 

därefter kommer de som är födda i ett land i Sydame-
rika där 26 procent har återvänt. För övriga födelsere-
gioner gäller att endast mellan 10 och 20 procent har 
återvänt. 

Sammanfattning 
Utgångspunkten för en diskussion om kompetens 
och arbetsmarknad måste vara att låg sysselsättning 
och hög arbetslöshet i sig självt är ett tecken på slöseri 
med mänskliga resurser. Så gott som alla individer 
har någon form av kompetens som borde kunna 
tas tillvara på arbetsmarknaden. Sysselsättningen är 
lägre och arbetslösheten högre bland utrikes födda än 
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Betydelsen av högre utbildning för risken att utvandra, oddskvoter.

 

källa: Nekby (2004), tabell 11.1–11.9.
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Procentuell andel återinvandrare 
efter födelseregion.

 

källa: Nekby (2004), tabell 13.
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bland infödda, vilket i sig innebär en högre grad av 
kompetensslöseri. 
 De utrikes föddas problem på arbetsmarknaden 
kan inte generellt förklaras av skillnader i utbildning-
ens nivå eller ämnesmässiga inriktning. Utbildningar 
kortare än grundskolenivå är visserligen något van-
ligare bland dem som är födda utomlands än bland 
infödda, i synnerhet bland kvinnorna. Men de lågt 
utbildade utrikes födda består huvudsakligen av per-
soner som varit i Sverige i 20 år eller längre (drygt 
två tredjedelar av männen och hälften av kvinnorna) 
och som till stor del är födda i ett annat nordiskt land 
(nästan hälften av männen och nästan en tredjedel av 
kvinnorna), det vill säga grupper som vanligtvis inte i 
första hand förknippas med dem som har de största 
svårigheterna på arbetsmarknaden. De lågt utbil-
dade utrikes födda är en relativt liten grupp, ca 10 
procent av männen och 14 procent av kvinnorna har 
en utbildning som är kortare än nio år. Om vi tänker 
oss att sysselsättningsgraden skulle vara likvärdig hos 
inrikes och utrikes födda med kortare utbildning än 
nio år, skulle ytterligare 12 000 lågt utbildade utrikes 
födda behöva ha ett arbete.
 När det gäller övriga utbildningsnivåer är det inte 
några större skillnader mellan inrikes och utrikes 
födda. Trots detta visar den studie (Ekberg och Rooth 
2004) vi beställt för Rapport Integration, att det är 
mycket stora skillnader i arbetets kvalifikationsgrad 
mellan inrikes och utrikes födda. Nästan 50 procent 
av män som är födda i Sverige har ett kvalificerat 
arbete, jämfört med mindre än 20 procent av dem 
som är födda i ett land i Afrika eller Sydeuropa (f.d. 
Jugoslavien räknas in i Sydeuropa i Ekbergs och 
Rooths rapport).
 Det är däremot inga större skillnader mellan inri-
kes födda män och kvinnor när det gäller arbetets 
kvalifikationsgrad. Bland utrikes födda skiljer sig 
dock fördelningen mellan män och kvinnor, framför-
allt genom att det är betydligt vanligare att utrikes 
födda kvinnor har arbeten utan några som helst 
utbildningskrav. De största skillnaderna mellan män 
och kvinnor finns för dem som är födda i ett land i 
Asien (utom Mellanöstern) och Sydeuropa.
 De är väl känt att män och kvinnor arbetar i olika 
yrken. De s.k. olikhetsindex som utarbetats för Rap-
port Integration visar att arbetsmarknaden inte bara 
är segregerad efter kön utan också efter födelseregion. 
En dryg fjärdedel av de utrikes födda männen och en 
knapp fjärdedel av de utrikes födda kvinnorna skulle 
behöva byta yrke för att yrkesfördelningen skulle bli 
densamma som för inrikes födda. För de flesta utrikes 
födda minskar yrkessegregeringen med tiden de varit 
bosatta i Sverige. Trots detta kvarstår stora skillnader 

framförallt för män födda i ett land i Afrika eller 
Asien (utom Mellanöstern), som bott i Sverige i så 
lång tid som mellan 16 och 35 år: omkring 40 procent 
av de män som är födda i Afrika eller Asien (utom 
Mellanöstern) behöva byta yrke för att yrkesfördel-
ningen skulle bli densamma som för inrikes födda.
 Arbetsmarknaden är således både segregerad efter 
kön och efter födelseregion. Segregationen efter kön 
tar sig uttryck i att män och kvinnor arbetar inom 
olika branscher på arbetsmarknaden. Inom dessa 
branscher är kvalifikationsnivån ungefär lika hög för 
inrikes födda män och kvinnor. Bland utrikes födda 
har kvinnor i högre grad okvalificerade arbeten än 
män. Segregationen efter födelseregion betyder att även 
inrikes och utrikes födda arbetar i olika branscher, men 
att arbetsmarknaden i detta fall även är segregerad när 
det gäller arbetets kvalifikationsnivå.
 Akademikernas sysselsättning och yrke är av 
särskilt stort intresse när det gäller kompetensför-
sörjningen på arbetsmarknaden. Genom den studie 
vi låtit beställa för Rapport Integration har vi nu 
väsentligt utökat kunskaperna om utrikes födda 
akademiker och deras ställning på arbetsmarknaden. 
Studien avser en bred grupp av utrikes födda akade-
miker, nämligen alla som är mellan 25 och 55 år och 
som varit i Sverige mellan 5 och 35 år. Av denna studie 
framgår att de utrikes födda i hög grad har en inrikt-
ning på sin utbildning, som är redan i dag är efterfrå-
gad på arbetsmarknaden och sannolikt kommer att 
bli ännu mer efterfrågad i framtiden. Omkring två 
tredjedelar av såväl inrikes som utrikes födda akade-
miker har en utbildning inom områdena pedagogik, 
naturvetenskap, teknik samt sjuk- och hälsovård och 
social omsorg (i fortsättningen förkortad till »hälsa«). 
Fördelningen inom dessa utbildningsområden är 
något olika mellan inrikes och utrikes födda akade-
miker och mellan män och kvinnor. Män har i högre 
utsträckning än kvinnor en utbildning inom naturve-
tenskap och teknik och kvinnor inom pedagogik och 
hälsa. Könsskillnaderna är dock något mindre bland 
utrikes födda akademiker än bland inrikes födda. 
Utbildningar inom naturvetenskap, teknik och hälsa 
är vanligare bland utrikes födda akademiker och 
utbildningar inom pedagogik vanligare bland inrikes 
födda. Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
är särskilt vanliga bland manliga akademiker från 
Östeuropa, Mellanöstern och övriga Asien där över 
60 procent har en akademisk utbildning med detta 
innehåll. 
 Trots detta har endast 60 procent av utrikes födda 
akademiker ett arbete som motsvarar deras utbild-
ningsnivå att jämföra med 80 procent av de akade-
miker som är födda i Sverige. Skillnaderna mellan 



106    kompetensslöseri 107

utrikes och inrikes födda akademiker följer den 
»rangordning« på arbetsmarknaden som vi känner 
igen från övriga avsnitt i Rapport Integration. Akade-
miker från länder utanför EU/EES har betydligt lägre 
sannolikhet att ha ett kvalificerat arbete än akademi-
ker från andra länder. Mest utsatta är manliga akade-
miker som är födda i ett land i Afrika.
 Skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda 
akademiker har ett mycket starkt samband med 
bosättningstiden. Efter 16 år i Sverige har skillnaderna 
minskat avsevärt och efter 26 år finns inga statistiskt 
säkerställda skillnader utom för kvinnliga akademiker 
från Syd- och Östeuropa samt Asien (utom Mellan-
östern). Trots denna förbättring över tid är det särskilt 
nedslående att många akademiker från länder utanför 
Västeuropa har fastnat i okvalificerade arbeten, trots 
att de varit i Sverige i så lång tid som mellan 16 och 
25 år. Jämfört med inrikes födda är sannolikheten att 
ha ett kvalificerat arbete mellan 20 och 30 procent 
lägre för manliga akademiker från ett land i Afrika 
och kvinnliga akademiker från länder i Östeuropa och 
Asien (utom Mellanöstern). Det är självklart att det 
tar några år att anpassa och komplettera utbildningar 
och erfarenheter från andra länder till svenska förhål-
landen, i synnerhet när det gäller kvalificerade arbets-
uppgifter. Men det är inte rimligt att denna anpass-
ning ska ta så lång tid i anspråk.
 Det finns två möjliga tolkningar av dessa resultat. 
Den ena tolkningen är att det tar mycket lång tid för 
akademiker att få ett arbete i enlighet med sin kom-
petens, men att bilden inte är lika mörk som den som 
framkommit i tidigare studier av akademiker med 
kortare bosättningstid. Den andra tolkningen lyfts 
fram av författarna till studien, som framhåller att de 
som kom till Sverige perioden 1966–1985 gjorde sitt 
inträde på en arbetsmarknad med betydligt gynn-
sammare förhållanden än under 1990-talet. Eftersom 
det sannolikt kommer att råda brist på arbetskraft i 
framtiden, i synnerhet inom ett flertal av de akade-
miska yrkena, så borde förhållandena i framtiden bli 
mer gynnsamma för utrikes födda akademiker. Som 
framkommit i andra delar av Rapport Integration 
så bestäms framgångarna på arbetsmarknaden för 
utrikes födda inte i första hand av principen om lika 
rättigheter och möjligheter utan av rekryteringssitua-
tionen. 
 Trots att det finns vissa ljusglimtar är det ändå 
ett stort slöseri med kompetens att så många högt 
utbildade saknar ett jobb i enlighet med sina kvalifi-
kationer trots att de bott mycket lång tid i Sverige. I 
debatten figurerar ett stort mängd siffror över antalet 
utrikes födda som saknar jobb eller har ett okvalifice-
rat arbete. På basis av de uppgifter som redovisats här 

finns det en potential på 30 000 icke sysselsatta eller 
felsysselsatta utrikes födda akademiker som varit i 
Sverige i mellan 5 och 35 år. 
 En annan typ av kompetensförlust inträffar om 
högt utbildad arbetskraft lämnar Sverige. Generellt 
gäller att den internationella rörligheten är högre 
bland högt utbildade än bland lågt utbildad. Detta 
innebär att högt utbildade utvandrar i högre utsträck-
ning än lågt utbildade, men att högt utbildade också 
kommer tillbaka i högre utsträckning. Om detta 
mönster är detsamma för utrikes födda som för inri-
kes födda har hittills inte varit känt. I den studie som 
beställts för Rapport Integration framkommer att 
detta generella mönster gäller även för utrikes födda, 
det vill säga ju högre utbildning desto fler utvandrare.
Däremot finns det stora skillnader i utvandring-
ens omfattning, det vill säga hur stora andelar som 
utvandrar. När hänsyn tas till skillnader i bl. a. kön, 
ålder och utbildning är till exempel utvandringsris-
ken för dem som är födda i ett land i Asien tre gånger 
högre än för inrikes födda. För dem som är födda 
i ett land i Afrika är utvandringsrisken fem gånger 
högre och för sydamerikaner sju gånger högre. Den 
allra högsta utvandringsrisken finns hos dem som 
är födda i västländer, vilket hänger samman med en 
hög returmigration, det vill säga de återvänder till det 
land de en gång utvandrat från. 
 De som inte återvänder till ursprungsregionen 
utvandrar till ett land i väst. Eftersom det är troligt 
att den internationella konkurrensen om högt utbil-
dad arbetskraft kommer att öka i framtiden, är det 
bekymmersamt att det framförallt är de högt utbil-
dade som flyttar till ett land i väst.
 Den höga utvandringen av utrikes födda innebär 
således att den svenska arbetsmarknaden förlorar 
högt utbildad arbetskraft. Den risk för förlust av 
kompetens som detta innebär förstärks av att åter-
invandringen tillbaka till Sverige är betydligt lägre 
bland utrikes födda än bland inrikes födda.
 De resultat som vi här redovisat bygger på regis-
terstudier och ger ingen förklaring till de skillnader 
på arbetsmarknaden som framkommit. När det gäl-
ler den bristande samstämmigheten mellan utbild-
ning och yrke kan en tänkbar orsak vara de brister i 
valideringen av utländska examina som framhålls i 
ett annat avsnitt i denna rapport. Mer än hälften av 
de utrikes födda har en utländsk examen. En annan 
tänkbar orsak är svårigheter att göra nödvändiga 
kompletteringar av utländska examina. Vi vet inte 
heller hur stor del av de utrikes födda akademikernas 
felsysselsättning eller icke-sysselsättning som beror på 
någon form av diskriminering. Slutligen känner vi 
inte utvecklingen på sikt för de akademiker som har 
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okvalificerade arbeten. I vilken utsträckning innebär 
dessa jobb en inlåsning i okvalificerade arbetsupp-
gifter? Finns det möjligheter att vissa okvalificerade 
arbetsuppgifter kan fungera som språngbrädor till 
mer kvalificerade jobb? Det är angeläget att räta ut 
dessa frågetecken, eftersom svaren har viktiga policy-
implikationer.
 Inte heller när det gäller utvandring och återin-
vandring kan det underlag vi har ge någon antydan 
om varför utvandringen är högre bland utrikes än 

bland inrikes födda. En ganska självklar anledning är 
att många flyttar tillbaka till sina ursprungsländer. För 
dem som utvandrar till ett tredje land finns det många 
tänkbara orsaker. Det är tänkbart att utrikes födda är 
mer internationellt rörliga och helt enkelt vill pröva 
sina möjligheter i flera länder. Särskilt angeläget att 
undersöka är om den högre utvandringen av utrikes 
födda kan hänga samman med att diskrimineringen 
på arbetsmarknaden är lägre i andra länder. 
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I förra årets Rapport Integration gjordes en utförlig 
redovisning av forskningsläget när det gäller faktorer 
som kan förklara skillnader i sysselsättning mel-
lan utrikes och inrikes födda. Sammanfattningsvis 
gick det inte att finna något empiriskt stöd för att 
förklaringarna till någon större del skulle finnas på 
utbudssidan, det vill säga i särskilda egenskaper hos 
den utrikes födda befolkningen. På utbudssidan har 
utbildningsnivån, sökaktiviteten, kulturella olikheter, 
otillräckliga kunskaper i svenska språket och bris-
tande tillgång till nätverk nämnts som förklaringar 
till den låga sysselsättningen bland dem som är födda 
utomlands. Vi fann där inget empiriskt stöd för att 
utbildningsnivån, sökaktiviteten eller eventuella 
kulturella olikheter skulle kunna förklara de stora 
skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes och inri-
kes födda. När det gäller kunskaper i svenska språket 
och tillgången till nätverk konstaterades att vi sak-
nar information om dessa faktorers omfattning och 
vilken betydelse de har för utrikes föddas situation 
på arbetsmarknaden. På det enda år som förflutit 
sedan förra årets Rapport Integration har forskningen 
inte spridit något ytterligare ljus över dessa frågor. 
Däremot kunde vi i föregående avsnitt ge en mer 
utförlig bild av utbildningens betydelse genom en 
av de forskningsrapporter (Ekberg och Rooth 2004), 
som ges ut som bilaga till årets Rapport Integration. 
Enligt Ekberg och Rooth är inte enbart utbildnings-
nivån ungefär densamma i den utrikes som i den 
inrikes födda befolkningen, utan även utbildningens 
inriktning. Utrikes födda akademiker har utbildning 
inom ämnesområden som är minst lika efterfrågade 
på arbetsmarknaden som bland inrikes födda akade-
miker. Tillgången till kvalificerade arbeten förefaller 
däremot att bestämmas av den sortering efter födel-
seregion som vi funnit generellt på arbetsmarknaden, 

där de som är födda i Afrika och Asien har sämre 
möjligheter än andra.
 I den del av årets Rapport Integration som behand-
lar boendet finns också indirekt stöd för att bristande 
tillgång till sociala nätverk kan ha betydelse. I den 
särskilda studie som gjorts av boendesegregationens 
konsekvenser, framkommer att det kan finnas vissa 
s.k. områdeseffekter. Med områdeseffekter menas att 
de som bor i vissa bostadsområden har mindre chan-
ser att hitta ett jobb än individer med samma kön, 
ålder och utbildning som bor i områden med högre 
sysselsättning och högre inkomster. Bostadsområden 
med en hög andel arbetslösa skulle alltså i sig kunna 
ge sina invånare sämre utgångsläge på arbetsmarkna-
den. I den mån det finns sådana områdeseffekter, kan 
en av mekanismerna vara att man saknar grannar 
med kontakter i arbetslivet. Som vi kommer att visa 
längre fram i detta avsnitt sker nämligen en mycket 
stor del av rekrytering via informella kanaler.
 Däremot fann vi i förra årets Rapport Integration 
åtskilligt empiriskt stöd för att förklaringarna måste 
sökas på efterfrågesidan, det vill säga i uppfattningar 
och värderingar av personer från andra länder och 
deras kompetens hos arbetsgivare, fackföreningar 
och hos folk i allmänhet. Denna slutsats grundade 
sig i att det fanns en mängd studier som gav tydliga 
indikationer på att diskriminering förekommer. 
Flera av dessa studier var baserade på intervjuer där 
intervjupersonerna själva uppger att de utsatts för 
diskriminering eller med personalrekryterare och 
arbetsförmedlare som uppger att de känner till att 
diskriminering förekommer på arbetsmarknaden. 
Utöver uppgifterna i intervjuer är det svårt att se vad 
annat än diskriminering som skulle kunna förklara 
resultat från kvantitativa studier som visar att:
• inrikes födda ungdomar med föräldrar födda i 
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utomeuropeiska länder har lägre sysselsättning och 
högre arbetslöshet än andra inrikes födda ungdo-
mar, trots att de har samma utbildningsnivå, skol-
betyg i genomsnitt och skolbetyg i svenska

• adoptivbarn som är födda i länder som sannolikt 
innebär ett »svenskt« utseende har lägre arbetslös-
het än adoptivbarn som är födda i Afrika, Asien 
eller Latinamerika 

• utrikes födda har högre risk att förlora sina jobb, 
trots att de arbetat i samma företag, hade samma 
anställningstid i företaget och samma utbildning, 
kön och ålder.

Även om vi med säkerhet förra året kunde konstatera 
att diskriminering är en viktig orsak till skillnader på 
arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda, 
saknar vi helt kunskap om hur omfattande denna 
diskriminering är. Vi har också bristande insikter i 
vilka mekanismer som sorterar bort utrikes födda vid 
anställning, befordran och avsked.
 Som ett första steg i en långsiktig plan för att analy-
sera diskrimineringens omfattning och mekanismer, 
har vi i år fokuserat rekryteringsprocessen.

Vad är diskriminering?
Som en bakgrund till de empiriska avsnitten gör vi 
här en kortfattad genomgång av vad forskare inom 
olika discipliner menar med diskriminering. Även 
om det inom forskarvärlden inte finns någon allmänt 
etablerad definition av begreppet, avses alltid olika 
former av särbehandling, som direkt eller indirekt 
missgynnar, kränker och/eller begränsar individens 
handlingsutrymme och valmöjligheter. Att diskrimi-
neringen är etnisk innebär en negativ särbehandling 
av individer utifrån deras nationalitet, religion, utse-
ende och/eller kulturella bakgrund.
 Både i forskningen och i den allmänna debatten 
används ett flertal begrepp för att analysera eller dis-
kutera diskrimineringens bakomliggande orsaker och 
mekanismer. De mest förekommande begreppen är 
strukturell, institutionell och individuell diskrimine-
ring. De definitioner som vi här presenterar följer den 
rapport i ämnet som tidigare utarbetats på uppdrag 
av Integrationsverket (de los Reyes och Wingborg, 
2002). 
 Med strukturell diskriminering menas där en över- 
och underordning som genomsyrar hela samhällets 
organisering och föreställningsvärlden hos politiker, 
massmedia, företag, institutioner, organisationer 
och folk i allmänhet. Grunden för denna över- och 
underordning är den ojämlika fördelningen av mate-
riella resurser, inflytande och makt. Den strukturella 

diskrimineringen ger utrymme för såväl diskrimi-
nerande institutionella praktiker som individuella 
handlingar.
 Institutionell diskriminering har sin grund i den 
överordnade strukturen och tar sig uttryck i de 
regelverk, normsystem och rutiner som förekommer 
inom myndigheter och organisationer. Exempel på 
institutionella praktiker är allt från antagningsregler 
vid högskolor, formella och informella kvalifikations-
krav vid anställningar till stereotypa föreställningar 
om egenskaper som anses karaktärisera individer 
pga. deras tänkta grupptillhörighet. Med individuell 
diskriminering åsyftas enskilda individers attityder, 
avsikter, handlingar och värderingar som leder till 
att vissa människor diskrimineras. Även om det finns 
en relativ autonomi inom var och en av dessa nivåer 
hänger de intimt samman och händelser på den ena 
nivån ger utslag på de andra.
 Strukturell diskriminering tar således sin utgångs-
punkt i makt, normer och värderingar i hela samhäl-
let, dess institutioner och invånare. Inom nationaleko-
nomisk teori används ett helt annorlunda och snävare 
angreppssätt, nämligen den modell över arbetsmark-
nadens (eller andra marknaders) funktionssätt, som 
bygger på föreställningen om perfekt konkurrens, 
perfekt information och fri rörlighet av alla resurser. I 
en sådan modell påverkas individernas möjligheter till 
arbete och inkomst enbart av deras produktivitet. Alla 
arbetssökande får samma chanser att, givet sin pro-
duktiva förmåga, få ett arbete. De företag som diskri-
minerar kan i denna modell inte överleva på lång sikt, 
eftersom de kommer att få lägre vinst än företag som 
inte diskriminerar. Den diskriminering som här avses 
kallas för preferensdiskriminering, eftersom orsaken är 
att arbetsgivare, medarbetare eller kunder ogillar indi-
vider från en viss grupp, oavsett individens kunskaper 
och duglighet.
 Om man gör ett avsteg från denna grundläggande 
modell och släpper på antagandet om perfekt infor-
mation, kan diskriminerande beteende vara förenligt 
med att ett företag kan vara lönsamt även på lång 
sikt. Denna teoribildning bygger på att det är både 
svårt och kostnadskrävande för en arbetsgivare att 
fastställa olika arbetssökande individers produkti-
vitet. Det kan då vara rationellt att basera anställ-
ningsbeslutet på tänkta eller verkliga genomsnittliga 
gruppegenskaper, som till exempel att »kvinnor har 
hög frånvaro«, »ungdomar inte kan passa tider« eller 
att »invandrare inte förstår svenska«. Egenskaper som 
är lätta att observera, som namn och utseende ligger 
då till grund för anställningsbeslutet (eller kön och 
ålder om vi diskuterar diskriminering av kvinnor och 
ungdomar). Chansen att få ett jobb avgörs då inte av 
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individens egna förutsättningar utan av, sanna eller 
falska, genomsnittliga egenskaper hos den grupp indi-
viden anses tillhöra. Resultatet blir diskriminering på 
så sätt att personer med utländsk bakgrund sorteras 
bort, även om de är lika eller mer produktiva än de 
som anställs. Denna typ av diskriminering kallas 
statistisk diskriminering och bygger på föreställningar 
om samband mellan etnicitet och produktivitet1.
 Oavsett skilda utgångspunkter bakom teorier om 
strukturell/institutionell/individuell diskriminering 
och preferens/statistisk diskriminering blir ändå slut-
satserna desamma om vad som bör göras för att mot-
verka diskriminering. Insatserna måste ske på flera 
plan. Det behövs långsiktiga insatser för att påverka 
rådande normer och uppfattningar och förändra 
attityder och beteenden. Dessutom behövs konkreta 
åtgärder för att förändra regelverk och praxis inom 
institutioner, arbetsplatser och myndigheter. Inte 
minst viktigt är ökade kunskaper, som är en förut-
sättning för att både påverka attityder och förändra 
regelverk.

Diskriminering i 
samband med rekrytering
Nedan beskriver vi med stöd i empiriska undersök-
ningar hur etablerade eller rutinmässiga tillväga-
gångssätt riskerar att ge upphov till diskriminering. 
Detta gör vi under fyra rubriker som omfattar kom-
petensbegreppet, frågan om nätverksrekrytering, 
organisationers interna ansvarsfördelning och före-
komsten av mer specifika strategier för att motverka 
diskriminering.

Subjektiva och otydliga kompetensbegrepp
I en särskild studie som beställts till årets Rapport 
Integration redovisar Knocke (2004) resultat från 
intervjuer med rekryteringsansvariga i 28 privata 
företag och offentliga förvaltningar i Östergötlands 
län. Som kompetenskriterier angavs där formella 
meriter som utbildning och erfarenhet, men också 
mer svårgripbara faktorer som personkemi, per-
sonlighet, att passa in, samarbetsförmåga och social 
kompetens. Det är ofta rekryterarens känsla och intu-
ition eller »vibbarna« under intervjun som bestäm-
mer utfallet. Knocke påpekar att sådana aspekter i 
ett rekryteringsförfarande kan leda till att den som 

rekryterar »väljer någon som de känner igen sig i och 
väljer bort dem som upplevs som annorlunda eller 
avvikande« (Knocke 2004, sid. 6).
 Forskare från andra länder beskriver med utgångs-
punkt i empiriska undersökningar liknande erfa-
renheter i Storbritannien respektive Nederländerna 
(Carter 2003, Jenkins 1986, van Beek 1993). Även i 
dessa studier framgår att informella urvalskriterier 
har stor betydelse för resultaten av rekryteringen. 
van Beek (1993) redovisar att i genomsnitt 70 procent 
av arbetsgivarens preferenser består av faktorer som 
arbetstagaren inte kan påverka: ålder, kön, hälsa och 
etnisk bakgrund. Av Jenkins (1986) studie framkom-
mer att mer än hälften av arbetsgivarna tog hänsyn 
till de arbetssökandes utseende, uppförande och atti-
tyd samt mognad. Även chefens eller rekryterarens 
»instinkt« tillmättes stor betydelse. 

»Neutrala« kompetenskrav och »social closure«
Kraven på »perfekt« svenska har enligt Knocke (2004) 
mildrats jämfört med slutet av 1990-talet. En bit in 
på 2000-talet talas istället om att ha tillräckliga kun-
skaper i förhållande till vad arbetsuppgifterna kräver. 
Formella språktester genomförs inte utan bedöm-
ningarna av språkkunskaperna sker på informella 
vägar. Samtidigt som kraven på kunskaper i svenska 
språket mildras finns det en tendens till att andra 
typer av »orimliga« krav på kunskaper dyker upp. 
Knocke tar som exempel att kunskaper i engelska 
idag får större betydelse i arbeten där maskininstruk-
tioner ofta är på engelska. De »neutrala« krav som då 
ställs är att kunskaperna i engelska måste ingå i en 
»svensk« gymnasiekompetens.
 

Kraven på fullgjord gymnasieutbildning kan synas 
vara neutralt. Men kravet medför risken att en person 
med utbildning från hemlandet inte kommer ifråga 
för anställning ens för relativt enkla arbetsuppgifter. 
(Knocke 2004, sid. 16.)

 Knocke synliggör att även de mer formella kompe-
tenskriterierna inte garanterar problemfri rekrytering 
ur ett diskrimineringsperspektiv. Carter (2003) för ett 
mer utvecklat resonemang kring just denna aspekt. 
Med utgångspunkt från en omfattande empirisk 
undersökning av sjuksköterskeyrket i Storbritannien 
ifrågasätter han »neutraliteten« i de formella meriterna 
och exemplifierar med att kvalifikationer från olika 
lärosäten kan vara behäftade med olika »prestige« eller 
att utländska meriter betraktas som mindre värda. I 
sin granskning menar Carter (2003) att de krav på for-
mella kvalifikationer och meriter som ställs inom olika 
yrken påverkas av yrkesgruppernas strävan efter erkän-

1  Teorin formulerades ursprungligen av Arrow (1972) och 
Phelps (1972). För översikter se Lundahl & Wadensjö (1984) 
eller mer kortfattat: Arai m.fl. (1999)
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nande eller att behålla sin »status«.2 Dessa strävanden 
leder till utestängning av vissa grupper. Inom sjuk-
sköterskeyrket skapades det till exempel nya nischer 
med tydligt markerad lägre status. Till denna nya nisch 
förpassades och kvarhölls de invandrade sjuksköter-
skorna. De som invandrat tidigt till Storbritannien, på 
50- och 60-talen, talar i studien om bemötanden och 
beteenden som kan klassas som mer direkt och öppet 
diskriminerande, medan senare generationer rappor-
terar erfarenheter av diskriminerande strukturer inom 
organisationerna som inskränkte deras möjligheter till 
karriärutveckling.
 Carter observerar att det samtidigt var frågan om 
inkludering i och exkludering från sjuksköterske-
yrket. Sjuksköterskeyrket öppnade sig för de invand-
rade samtidigt som de förpassades till särskilda 
»maktlösa« positioner inom yrket. Denna utveckling 
kan beskrivas som en form av segregering inom yrket 
och är en parallell till den segregering vi observerat på 
arbetsmarknaden mellan yrken.

Nätverksrekrytering och 
informella rekryteringskanaler
En svensk studie från början på 90-talet (Schierup 
& Paulson 1994) beskriver hur en bilfabriks rekryte-
ringsstrategi gick mot att en ständigt ökande andel 
av rekryteringarna skedde utifrån personliga rekom-
mendationer och informella sociala nätverk. Forskar-
nas slutsatser är bland annat att rekryteringsstrategin 
bidrog till att bibehålla en etnisk arbetsdelning på 
arbetsplatsen samt att strategin legitimerades genom 
åberopandet av kulturella stereotyper. Problemet med 
informell rekrytering, vare sig den sker internt eller 
externt, är att eventuella fördomar får större spelrum 
när de formella processerna sätts åt sidan. Det är i de 
ogenomskinliga informella tillvägagångssätten som 
olika diskriminerande förhållningssätt kan »göm-
mas« (Carter 2003).
 I en undersökning av Arbetsmarknadsstyrelsen 
(Harkman & Sahin 2003) bekräftas att informella 
kontakter är en viktig rekryteringskanal för arbetsgi-
vare. Av denna undersökning framgår att 43 procent 
av arbetsgivarna använder informella kontakter när 
de söker personal. Rekrytering genom informella 
kanaler är vanligare inom industrin och den privata 
tjänstesektorn än i den offentliga sektorn. Se tabell A5 
i tabellbilagan. Enligt arbetsgivarna används infor-
mella rekryteringskanaler eftersom de är effektiva och 
ger det bästa resultatet. Knockes resultat (2004) från 

intervjuer med arbetsgivare ger stöd åt denna tes och 
förtydligar bilden på så sätt att användandet av infor-
mella kontakter kan vara vanligare vid rekrytering till 
lågkvalificerade arbeten än till högkvalificerade arbe-
ten. 

Frånvaron av konkreta strategier 
för att motverka diskriminering
Carter (2003) beskriver utifrån sina erfarenheter 
i Storbritannien att det kan förekomma formella 
mångfaldsstrategier parallellt med mer informellt 
diskriminerande strategier. Genom förändringar i 
ledarskapsstrukturen inom National Health Service 
i Storbritannien hamnade strategier för att främja 
etnisk mångfald och för att motverka diskriminering 
hos  olika aktörer, det vill säga hos linjechefer res-
pektive personalfunktionen. Den därav resulterande 
ansvarsfördelningen medförde att det kunde finnas 
mångfaldsstrategier hos personalfunktionen utan att 
de nödvändigtvis motverkade den diskriminerande 
praktiken i rekryteringsprocessen.
 Frågan är om dubbelheten eller paradoxen som 
Carter observerar i Storbritannien finns även i 
Sverige. Knocke (2004) belyser att aktivt mångfalds-
arbete bedrivs inom den offentliga sektorn i Sverige 
utan att frågan om hur man motverkar diskrimine-
ring beaktas. Mångfaldsarbetet reduceras i de fallen 
till endast två frågor:
1 En fråga om den ofördelaktiga situationen för 

människor med utländsk bakgrund på arbets-
marknaden i relation till arbetskraftsbristen inom 
vissa yrkesgrupper.

2 En fråga om att tillfredsställa verkliga eller före-
ställda »kulturella« behov som en ökad mångfald i 
befolkningen ställer på verksamheten.

 Personalförsörjningen är grundläggande för att 
verksamheten både inom den offentliga och den 
privata sektorn fungerar – det gäller att ha rätt perso-
ner på rätt plats för att åstadkomma ett bra resultat. 
Knockes redovisning gör det möjligt att observera hur 
arbetsgivare kopplar samman frågan om att rekrytera 
för mångfald med sin överlevnadsstrategi. För de 
offentliga arbetsgivarna är den främsta motiveringen 
för att rekrytera mångfald »arbetskraftsbrist« till-
sammans med hänvisning till behov av arbetskraft 
med »kulturell kompetens«. Det »kulturella« som 
belastning vänds i tider av arbetskraftsbrist till »det 
kulturella« som tillgång. Hos de privata arbetsgivarna 
framförs att rekrytering ska ske efter »kompetens« 
och att det därmed inte finns anledning att bedriva 
ett aktivt mångfaldsarbete. 
 Oavsett närvaron eller frånvaron av ett aktivt 

2  Carter använder begreppet »social closure« för att beskriva 
hur professioner bland annat genom formella krav på kvali-
fikationer (credentialism) kan utesluta vissa grupper.
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mångfaldsarbete uppvisar de rekryteringsansvariga 
inom båda sektorer ytterst få strategier för att aktivt 
motverka diskriminering. Uttalanden i intervjuerna 
speglar enligt Knocke oreflekterade antaganden och 
föreställningar att kulturella identiteter är låsta, oför-
änderliga och präglade av olikhetstänkande. Dessa 
föreställningar utgör i sin tur en utmärkt grund för 
diskriminering. Knocke ser dock även »en gryende 
insikt om den mångetniska normaliteten«. Denna 
gryende insikt visar sig genom uttryck som betonade 
människors lika värde, men även i ett fall genom kon-
kreta handlingsmodeller för rekrytering. 

Hur omfattande är diskrimineringen?
De studier vi tidigare diskuterat i detta avsnitt visar 
hur diskrimineringen kan gå till och i vilka situatio-
ner, men de ger inga tydliga svar på hur omfattande 
diskrimineringen är på den svenska arbetsmarkna-
den.
 Att följa utvecklingen av exempelvis ojämlika 
strukturer i sysselsättning, arbetslöshet och inkom-
ster, förekomsten av viss praxis i arbetslivet eller 
allmänhetens attityder och värderingar kan betraktas 
som »grova« indikatorer. En annan, mindre vanligt 
förekommande, metod är olika typer av experiment. 
Ett exempel på experimentella studier är de »till-
litsspel« och »diktatorspel« som redovisas i en bilaga 
till Rapport Integration (Ahmed 2004). I detta spel 
tilldelades spelarna en summa pengar och spelet går 
ut på att testa förtroende och preferenser för spelare 
med olika efternamn. Manliga spelare visade sig 
ha preferenser för motspelare med namn som var 
svensk- eller europeiskklingande. Något motsvarande 
mönster fanns inte hos kvinnliga spelare. 
 För att få till stånd mer tydliga uppgifter är det 
nödvändigt att försöka utföra studier vid de tillfäl-
len då diskrimineringen manifesterar sig. Till de 
viktigaste tillfällen på arbetsmarknaden då etnisk 
diskriminering kan förekomma hör rekrytering, 
lönesättning, kompetensutveckling, befordran och 
avsked. En ideal uppföljningsstruktur när det gäller 
etnisk diskriminering på arbetsmarknaden borde 
bygga på metoder som kan mäta utvecklingen vid 
flera av dessa tillfällen. I nuläget är det rimligast att få 
till stånd en undersökning av ett av de fyra diskrimi-
neringstillfällena, nämligen vid rekrytering.

»Situation testing«
För att få en uppfattning av hur omfattande diskri-
mineringen är i Sverige är det av stor vikt att även 
här få till stånd de experiment som initierats av 
ILO (International Labour Organization) och som 

genomförts i flera länder. ILO påbörjade ett mer 
omfattande arbete för att motverka etnisk diskri-
minering i arbetslivet i början på 90-talet. Som ett 
första led i detta arbete initierades kartläggningar 
av omfattningen av »olaglig« etnisk diskriminering i 
arbetslivet (Zegers de Beijl, 2000). Metoden som ILO 
har använt kallas »situation testing« och är en form 
av diskrimineringstest. En längre forskningstradition, 
främst från Storbritannien, har kartlagt förekomsten 
av etnisk diskriminering inom flera samhällssektorer 
med hjälp av olika testmetoder sedan 60-talet. Under 
90-talet har »situation testing« använts som metod 
vid flera undersökningar som ägt rum i USA. 

Metoden
I detta avsnitt beskriver vi kort den metod som ILO 
har använt (ibid.).  I ett första skede paras testperso-
ner ihop. Parningen innebär att individerna i paret 
har samma formella kvalifikationer och meriter samt 
klär sig och bedöms uppträda på liknande sätt under 
ansökningsprocessen. Den skillnad som kvarstår 
är att en av personerna i paret tillhör »minoritets-
befolkningen« medan den andra tillhör »majori-
tetsbefolkningen«. Testpersonerna genomgår sedan 
flera ansökningsprocesser genom att söka verkligt 
existerande lediga arbeten.  De har möjlighet att söka 
arbete genom att svara direkt på notiser i fönster där 
det står »Personal sökes« samt genom tidningsan-
nonser, arbetsförmedlingar och bemanningsföretag. 
Arbetsgivarens beteende studeras sedan i tre faser (se 
figur 1). Först i »ansökningsfasen« där det finns två 
möjliga utfall, ansökan avböjs alternativt accepteras. 
De som accepteras går vidare till andra fasen, »inter-
vjufasen« där testpersonerna avförs eller erbjuds en 
intervju. De som erbjuds intervju går vidare till tredje 
fasen, »beskedsfasen« som innebär att testpersonen 
antingen nekas eller erbjuds jobbet. 
 Efter att dessa faser gåtts igenom görs beräkningar 
för att komma fram till hur omfattande diskrimine-
ringen är. Resultaten redovisas i termer av »nettodis-
kriminering«3 som kan sägas vara den miniminivå av 
diskriminering som är statistiskt säkerställd. I ILO:s 
studie var det därutöver möjligt att observera ytter-
ligare belägg för diskriminering av mindre konkret 

3 Nettodiskriminering innebär att fallen av missgynnande 
behandling bland majoritetsbefolkningens testpersoner 
subtraheras från fallen bland minoritetsbefolkningens test-
personer. Detta görs för att reducera effekten av slumpfak-
torer som påverkar utfallet. Det som kvarstår representerar 
sedan ett systematisk beteende hos arbetsgivare. Ett under-
liggande antagande är att slumpfaktorerna är symmetriskt 
fördelade för minoritets- och majoritetsbefolkningarna.
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karaktär genom anteckningarna i intervjupersoner-
nas dagböcker. 

Resultaten 
ILO har genomfört jämförbara studier i fyra länder 
i Europa: Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spa-
nien (ibid.). Förekomsten av etnisk diskriminering 
var omfattande i samtliga fyra länder. En översikt av 
resultaten framgår av diagram 1 nedan som redovisar 
nettodiskrimineringen per land och fas i ansöknings-
processen. Trots att det finns stora skillnader mellan 
länderna i sammansättningen av den invandrade 
befolkningen och dess situation på arbetsmarknaden 
(se följande avsnitt »Äpplen, stolar och kanske några 
päron – Sverige i internationell jämförelse«) är det 
påfallande stora likheter när det gäller diskrimine-
ringens omfattning. I tre av länderna ligger den runt 
30 procent och i alla länderna sker den huvudsakliga 
bortsorteringen av minoritetsrepresentanterna i den 
första fasen.

Reflektioner 
Fördelen med metoden »situation testing« är att den 
möjliggör mätningar av etnisk diskriminering vid 
flera faser i rekryteringsprocessen. Den metod som 
använts av ILO har fått avgränsas och anpassas av 
ekonomiska hänseenden. Detta innebär att det inte 

gått att studera skillnader som kan finnas till exem-
pel mellan män och kvinnor eller mellan privat och 
offentlig sektor. 
 När ILO tog sitt initiativ för att motverka diskri-
minering var Sverige ett av de länder som de föreslog 
borde delta. I Sverige diskuterades användningen av 
»situation testing« som metod i samband med ansök-
ningar om forskningsmedel till dåvarande Socialve-
tenskapliga forskningsrådet (SFR). Forskningsrådets 
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etiska kommitté fann emellertid att metoden var 
oetisk, då den innebar att arbetsgivare utsattes för 
möjligheten att bryta mot Lagen om diskriminering 
i arbetslivet. Om arbetsgivaren skulle lida ekonomisk 
skada av detta, till exempel genom försämrat anse-
ende, kunde forskaren dessutom bli skadestånds-
skyldig. SFR beslöt därför att avslå forskarnas ansök-
ningar (Banton, 1997). Sedan dess har inga initiativ 
tagits för att genomföra denna typ av undersökningar 
i Sverige.
 En annan typ av kritik har ifrågasatt den metodo-
logiska tillförlitligheten och framhåller att även om 
»paren« sätts ihop för att likna varandra när det gäller 
kvalifikationer, ålder, personlighet m.m. är det möjligt 
att det kan finnas andra skillnader mellan testperso-
nerna som forskaren inte känner till. Dessa skillnader 
mellan individerna kan emellertid vara kända av de 
arbetsgivare som utsätts för experimentet. Om skill-
naderna är ojämnt fördelade bland testpersonerna i 
majoritets- och minoritetsgruppen, blir resultatet av 
testet otillförlitligt (Heckman, 1998).
 De reflektioner som kan göras inför dessa invänd-
ningar är att det etiska problemet med att utsätta 
arbetsgivare för möjligheten att utöva diskriminering 
inte kan jämföras med att »lura« individer att begå 
brott, till exempel att köpa narkotika. Experimentet 
leder enbart till siffror i statistiska tabeller och inte till 
anmälningar för brott mot diskrimineringslagen. Inte 
heller utsätts arbetsgivaren för någon extrem situa-
tion, eftersom han/hon i sin dagliga gärning tar emot 
ansökningar till lediga jobb varav en del kommer från 
utrikes födda och en del från inrikes födda. Dessutom 
måste de etiska invändningarna sättas i relation till 
den skada som vållas alla de individer som i verkliga 
livet utsätts för diskriminering. Den ekonometriska 
kritiken mot metodens tillförlitlighet har relevans, 
men gäller å andra sidan så gott som alla samhälls-
vetenskapliga metoder som försöker mäta hur en 
viss faktor påverkar en annan. Trots en metodologisk 
rikedom, finns det ingen metod som inte utsatts för 
kritiken att resultaten, helt eller delvis, visar något 
annat än den effekt som avses. 
 Å andra sidan är det sannolikt att resultaten från 
»situation testing« kan få stor betydelse i arbetet 
med att motverka diskriminering. Kunskaper om 
diskrimineringens omfattning är ett viktigt element i 
arbetet med att påverka attityder och beteenden samt 
åstadkomma förändringar i regelverk. Om resultaten 
visar att diskriminering är vanligt i Sverige, precis 
som i andra länder, kan arbetet med att motverka 
etnisk diskriminering vinna ökad legitimitet och till-
tro.
 Vid genomförandet av en ILO-liknande studie av 

etnisk diskriminering på arbetsmarknaden i Sverige 
är det viktigt att reflektera över hur man kan anpassa 
studien till att omfatta de aspekter som är särskilt 
relevanta ur ett svenskt perspektiv utan att förlora 
jämförbarheten med andra länder.
 En genomtänkt utformning och genomförande av 
»situation testing« kan också ge bättre kunskaper om 
var på arbetsmarknaden diskriminering är mer eller 
mindre omfattande och därmed insikter om var det 
finns särskilda behov av åtgärder.

Sammanfattning
I förra årets Rapport Integration drog vi slutsatsen att 
diskriminering är en viktig förklaring till de skillna-
der mellan utrikes och inrikes födda som vi observe-
rar på arbetsmarknaden. En annan slutsats var att vi 
helt saknar kunskaper om hur vanligt förekommande 
diskriminering är. Vi har även bristande insikter i de 
mekanismer som leder till diskriminering vid anställ-
ning, befordran och avsked. Det behövs ett långsiktigt 
arbete, från många aktörer utöver Integrationsverket, 
för att bygga upp den kunskap som ökar möjlighe-
terna att påverka diskriminerande attityder och vär-
deringar och förändra diskriminerande regelverk och 
beteenden. 
 Som ett första steg i denna kunskapsuppbyggnad 
har vi i år satt fokus på rekryteringsprocessen. Av de 
studier som vi redovisar i år framgår att informella 
rekryteringskanaler och informella beslutskriterier 
har stor betydelse vid rekryteringsprocessen. När 
lediga jobb tillsätts efter personliga rekommenda-
tioner eller informella sociala nätverk, drabbas de 
individer som inte har tillgång till dessa personliga 
kontakter och nätverk. De informella beslutskriteri-
erna innebär att kompetens inte enbart – och kanske 
inte främst – värderas på basis av formella meriter. 
Mer svårgripbara faktorer som personkemi, social 
kompetens samt rekryterarens känsla och intuition 
avgör ofta vem som anställs. Detta kan leda till att 
den som rekryterar väljer bort dem som upplevs som 
annorlunda. Det är i dessa ogenomskinliga infor-
mella tillvägagångssätt som olika diskriminerande 
förhållningssätt kan gömmas. Men även formella 
kompetenskriterier kan ha diskriminerande effekter, 
till exempel krav på engelska från svenskt (och ej 
utländskt) gymnasium även för ganska enkla arbets-
uppgifter.
 En annan viktig iakttagelse är att uppfattningen 
av utrikes föddas kompetens och deras kunskaper i 
svenska språket är så starkt styrd av läget på arbets-
marknaden. Det är inte insikten om alla individers 
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lika rättigheter och möjligheter som förändrar 
beteendet hos dem som ansvarar för rekryteringen. 
Avgörande är behoven att fylla vakanser inom yrken 
med brist på sökanden eller att möta verkliga eller 
föreställda »kulturella« behov som en ökad mångfald 
i befolkningen ställer på verksamheten.
 I den långsiktiga kunskapsbyggets andra steg vill 
vi ge högsta prioritet till studier som kan ge en upp-
fattning om hur vanligt förekommande diskrimi-
nering är vid rekryteringsprocessen. Kunskaper om 
diskrimineringens omfattning är ett viktigt element 
i arbetet med att påverka attityder och beteenden 
samt åstadkomma förändringar i regelverk. Det är 
därför av vikt att få till stånd en motsvarighet till de 
undersökningar med metoden »situation testing« 
som initierats av ILO och genomförts i flera länder. 

Om resultaten visar att diskriminering är vanligt i 
Sverige, precis som i andra länder, kan arbetet med 
att motverka etnisk diskriminering vinna ökad legi-
timitet och tilltro. En sådan studie skulle också kunna 
visa om det finns skillnader mellan branscher, yrken, 
regioner mm. vilket kan ge ett förbättrat underlag för 
att utforma mer riktade åtgärder. Med denna metod 
finns det dessutom även möjligheter att göra jämfö-
relser med resultaten från tidigare studier från andra 
länder.
 Utöver denna högst prioriterade studie av dis-
krimineringens omfattning, är det av vikt att få till 
stånd fortsatt forskning som visar vilka formella och 
informella mekanismer och strukturer som leder till 
diskriminering vid rekrytering, befordran, kompe-
tensutveckling, lönesättning och avsked. 
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Att jämföra situationen på arbetsmarknaden för 
invandrade i olika länder kan vara en utgångspunkt 
för att lära av andras erfarenheter. Kan olikheterna 
vara ett tecken på att några länder har en särskilt 
framgångsrik integrationspolitik medan andra är 
mer misslyckade? Sveriges »position« i jämförelse 
med andra länder ger därför alltid ett stort genomslag 
i debatten. Är Sverige sämst eller bäst eller kanske 
någonstans mitt emellan? Denna typ av frågor disku-
teras ofta på basis av den publicerade internationella 
statistiken. Dessa regelbundet publicerade statistiska 
uppgifter har dock en utformning som innebär att 
internationella jämförelser är ytterst problematiska.
Syftet med detta avsnitt är därför att 
• granska den publicerade statistiken och visa dess 

svagheter
• diskutera den invandrade gruppens sammansätt-

ning i olika länder
• göra jämförelser av jämförbara länder, baserat på 

diskussionen i punkten ovan och på specialbearbe-
tade uppgifter från EU:s arbetskraftsundersökningar

Den internationella statistiken
Anledningen till att den internationella statistiken 
inte kan användas för att jämföra de olika ländernas 
integrationspolitik är att statistiken inte upprättats 
för detta syfte. Internationell statistik publiceras 
regelbundet av OECD och EU. OECD:s statistik 
syftar huvudsakligen till att studera migrations-
strömmar mellan länder och är främst uppbyggd på 
årliga inflöden av asylsökande, olika typer av arbets-
kraftsinvandrare och deras anhöriga. Redovisningen 
av arbetslöshet och sysselsättning avser däremot en 

helt annan kategori, nämligen de som ett givet år är 
bosatta i landet i fråga, oavsett hur länge det bott i det 
nya landet och av vilket skäl de utvandrade/invand-
rade. För USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland 
avser redovisningen utrikes födda, för övriga länder 
redovisas utländska medborgare. Samma sak gäller 
den statistik som publiceras av EU där situationen på 
arbetsmarknaden också avser utländska medborgare, 
vanligen uppdelade i medborgare från andra EU-län-
der och medborgare från länder utanför EU.
 Till den internationella statistiska oredan hör också 
att olika länder använder olika kriterier för vad som 
menas med en »invandrad«. En del länder har med 
säsongsarbetare, studenter och andra med tillfälliga 
uppehållstillstånd, andra enbart dem som har mer 
långvariga eller permanenta uppehållstillstånd. Det 
är möjligt att dessa statistiska redovisningar kommer 
att göras något mer jämförbara inom en inte alltför 
avlägsen framtid. Situationen på arbetsmarknaden 
för invandrade röner ett växande intresse inom både 
EU och OECD. Anledningen är främst att den demo-
grafiska utvecklingen i de flesta av länderna sannolikt 
kommer att leda till brist på arbetskraft i framtiden 
(OECD 2001b, 2003a, 2003b, EU 2003a, 2003b). 
 De statistiska uppgifter som EU och OECD regel-
bundet publicerar över bl.a. sysselsättning och arbets-
löshet för »invandrade« föregås alltid av uttryckliga 
varningar att statistiken inte går att använda till att 
jämföra länder. Trots varningarna används dessa 
uppgifter just till att jämföra länder och väcker stor 
uppmärksamhet i media och i den politiska debatten, 
i synnerhet om det egna landet är sämst eller bäst. På 
grund av skillnaderna i vad som avses med invand-
rade i olika länder, kan dessa statistiska uppgifter inte 
ens en gång karaktäriseras som jämförelser av äpplen 

,     
‒    
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och päron. Snarare handlar det om jämförelser av 
äpplen och stolar.
 I det tidigare avsnittet om utvecklingen på arbets-
marknaden i Sverige, har vi visat att situationen för 
utrikes födda på arbetsmarknaden i Sverige hänger 
samman med en lång rad faktorer, till exempel hur 
länge en person bott i Sverige, hans eller hennes 
utbildning och ursprungsregion. För att få någon 
uppfattning av vad den internationella statistiken 
egentligen visar är det nödvändigt att försöka särskilja 
de äpplen, stolar och päron som finns bakom begrep-
pen utländska medborgare eller utrikes födda. Vilka 
dessa invandrade är och varför de flyttat till landet i 
fråga är en avspegling av skilda historiska traditioner 
och av geografisk och/eller språklig närhet. De forna 
kolonialmakterna har en omfattande invandring 
från sina forna kolonier, där många invandrade är 
väl bekanta med det nya landets språk eller har det 
som sitt modersmål, till exempel Frankrike–Nord-
afrika eller Storbritannien–Indien och Pakistan. Den 
geografiska närheten spelar stor roll för en del migra-
tionsströmmar, till exempel Sverige–Finland, och den 
språkliga närheten för andra, till exempel USA–Aus-
tralien –Nya Zeeland–Storbritannien–Irland. 
 Andra viktiga skillnader som påverkar invandring-
ens sammansättning är olikheter mellan länderna i 
deras regler för att erhålla medborgarskap och deras 
invandrings- och flyktingpolitik. Detta gäller såväl 
dagens regler som påverkar dagens invandring samt 
tidigare regler som påverkat den tidigare invand-
ringen. Den invandrade befolkning, vars sysselsätt-
ning och arbetslöshet under ett visst år redovisas i 
den internationella statistiken består således av en 
blandning av individer som kom på 1950-talet och 
som kom på 2000-talet, av arbetskraftsinvandrare och 
flyktingar, av doktorer i atomfysik och analfabeter, av 
dem som har det nya landets språk som modersmål 
och av dem som aldrig hört ett ord talas på det nya 
landets språk. Hur denna blandning ser ut skiljer sig 
avsevärt mellan olika länder.

Medborgarskap
Ett grundläggande problem med den internationella 
statistiken är att den bygger på medborgarskap, med 
undantag av USA, Kanada, Nya Zeeland och Aus-
tralien där uppgifterna avser utrikes födda. Detta 
betyder att de enskilda ländernas regler för att erhålla 
medborgarskap avgör vilka som räknas in i de grup-
per som jämförs i statistiken.
 Reglerna för att erhålla medborgarskap skiljer sig 
mycket mellan olika länder, beroende på skilda histo-
riska traditioner i synen på vilka som tillhör ett land 

eller en nation och vilka som är utanför och därför 
icke-medborgare. Det finns här två dominerande tra-
ditioner ius soli (jordens rätt) och ius sanguini (blo-
dets rätt) som har sitt ursprung redan i den romerska 
rätten. I modernare tid används principerna ius soli 
och ius sanguini för att definiera rättigheterna till 
medborgarskap. Den rätt till medborgarskap som 
vilar på ius soli har sitt ursprung i den franska revo-
lutionen, där en bärande princip var demokratiska 
fri- och rättigheter för alla människor bosatta inom 
ett visst territorium. Medborgare med medborger-
liga rättigheter var således den som var bosatt inom 
Frankrikes gränser. Begreppet ius soli har sin relevans 
i dag, eftersom det är ett tillräckligt villkor för att bli 
medborgare i till exempel USA och Kanada, där den 
som är född inom landets gränser automatiskt har 
rätt till medborgarskap. 
 Den franska revolutionära uppfattningen av med-
borgaren och hans/hennes rättigheter ledde till en 
motreaktion hos framförallt tyska intellektuella, som 
på 1800-talet lanserade en romantisk kontranatio-
nalism. Denna strömning såg »nationen« som en 
utvidgning av familjen och klanen. I de flesta nord-
europeiska länder (inkl. Sverige) har ius sanguini varit 
den dominerande principen, det vill säga föräldrarnas 
(tidigare enbart faderns) »blod« avgör rätten till med-
borgarskap. I förbundsrepubliken Tysklands grundlag 
fastslogs rätten till tyskt medborgarskap för alla av 
tyskt ursprung (Aussiedler) som flyttade till Tyskland. 
(Reinans & Hammar 1993).
 I alla länder baseras numera rätten till medbor-
garskap på en blandning av ius soli och ius sanguini, 
det vill säga både föräldrarnas medborgarskap och 
den egna vistelsetiden i det nya landet avgör rättig-
heten till medborgarskap. De historiska traditionerna 
avspeglas dock fortfarande i hur lång tid det tar innan 
en utländsk medborgare kan erhålla medborgarskap i 
det nya landet. De tysktalande länderna har av tradi-
tion haft betydligt längre krav på vistelsetid än andra 
länder, men dessa regler har mjukats upp under de 
allra senaste åren (OECD 2002, 2003a).
 Både den svenska och den internationella forsk-
ningen har entydigt visat att vistelsetiden i det nya 
landet har stor betydelse för att lyckas på arbetsmark-
naden. Eftersom reglerna för medborgarskap skiljer 
sig mellan olika länder, påverkar detta vilka av de 
invandrade som ingår i den internationella statistiken 
över utländska medborgare. De tysktalande ländernas 
starka tonvikt vid ius sanguini innebär att de utländ-
ska medborgarna i stor utsträckning vistats lång tid 
i landet och att många är födda i landet. I länder 
med mer generösa medborgarskapsvillkor består de 
utländska medborgarna däremot till mycket större 
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del av individer som nyligen invandrat till landet i 
fråga. 
 Genom att komplettera statistiken från OECD med 
specialbearbetningar av ett datamaterial från EU:s 
statistiska centralbyrå EUROSTAT1, kan vi visa ande-
len utländska medborgare och andelen utrikes födda 
i tjugo OECD-länder. För tre av dessa länder (Italien, 
Tyskland och Schweiz) finns enbart uppgifter om 
utländska medborgare och för fyra av länderna (Aus-
tralien, Kanada, Nya Zeeland och USA) finns enbart 
uppgifter om utrikes födda. 
 Av diagram 1 framgår de stora skillnader som finns 
mellan länderna. Den första skillnaden gäller hur stor 
del av befolkningen som är född utomlands. I Austra-
lien, Nya Zeeland och Kanada är omkring en femtedel 
av befolkningen född utomlands. Sannolikt har även 
Schweiz en mycket hög andel utrikes födda. Bland 
EU-länderna är mellan 12 och 14 procent av befolk-
ningen i Sverige, Österrike, Nederländerna, Frankrike 
och Belgien födda i ett annat land. Lägst andel utrikes 
födda har Finland (drygt 2 procent) följt av Spanien, 
Portugal Grekland, Norge och Danmark.
 Den andra skillnaden är förhållandet mellan 
utländska medborgare och utrikes födda. I Sverige, 
Portugal och Nederländerna är andelen utrikes födda 

mer än dubbelt så hög som andelen utländska med-
borgare. Den internationella statistik som redovisar 
arbetsmarknadssituationen för utländska medborgare 
gäller således mindre än hälften av de utrikes födda i 
dessa länder. Som en jämförelse var i Österrike unge-
fär 14 procent av befolkningen född utomlands och 
nästan 10 procent var utländska medborgare.

Arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring
Nästa problem när det gäller jämförbarheten mellan 
länder är i vilken utsträckning de utländska med-
borgarna i de statistiska tabellerna är arbetskraftsin-
vandrare. I debatten används den internationella 
statistiken som indikation på en mer eller mindre 
lyckad integration av flyktingar, men i själva verket 
visar statistiken i stor utsträckning situationen på 
arbetsmarknaden för arbetskraftsinvandrare. Inget 
land har en helt fri invandring av arbetskraft. Arbets-
kraftsinvandrarna väljs ut enligt olika urvalssystem 
där den gemensamma nämnaren är att reglerna för 
uppehållstillstånd och arbetstillstånd är anpassade 
efter arbetsmarknadens behov.
 De historiskt sett stora invandringsländerna (USA, 
Kanada, Australien och Nya Zeeland) kännetecknas 
fortfarande av en omfattande arbetskraftsinvand-
ring2. Tidigare var reglerna för arbetskraftsinvand-1  EUROSTAT:s Labour Force Surveys (arbetskraftsunder-

sökningar) är EU:s officiella arbetsmarknadsstatistik. Trots 
detta är kvaliteten varierande mellan länderna. I Nederlän-
derna är svarsfrekvensen endast 58 procent och i Danmark 
och Österrike  70 procent.
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Utländska medborgare och utrikes födda som andel av befolkningen i 20 OECD-länder år 2002*.

*För icke-EU länder samt Italien gäller uppgifterna år 2000

källa: OECD 2003a och EUROSTAT: Labour Force Surveys, egna bearbetningar, se tabell A6 i tabellbilagan.

2  För en utförlig presentation av invandrings-, flykting- och 
integrationspolitiken i USA och Kanada, se Rapport Inte-
gration 2002, sid. 209–222.
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ring knutna till att personer från vissa länder togs 
emot som arbetskraftsinvandrare. Denna länder-
orienterade selektionspolitik har skiftat till urval av 
personer med särskilda kvalifikationer, där urvalet 
regleras i form av kvoterings- och/eller poängsystem. 
Typiska krav för att erhålla arbetstillstånd är goda 
kunskaper i engelska (för Kanadas del även franska), 
universitetsutbildning och arbetslivserfarenhet. USA 
har dock kvar »mångfaldskvoter« som syftar till att 
öka invandringen från länder med låg utvandring till 
USA3. (OECD 2001, OECD 2003a, Kramer 2002, Rud-
dick 2002, Bauer m.fl. 2000).
 I likhet med Sverige hade många nordeuropeiska 
länder en reglerad arbetskraftsinvandring fram till 
oljekrisen i början av 1970-talet. De stora migrations-
strömmarna gick från södra och östra Europa och 
senare från Turkiet till norra Europa. De flesta län-
derna tillämpade gästarbetarsystem, det vill säga de 
beviljade tillfälliga arbetstillstånd och var restriktiva 
mot anhöriginvandring. I Västtyskland var tanken 
att en rotation av gästarbetare skulle gynna både 
det mottagande och det sändande landet samt den 
emigrerande individen. I praktiken visade det sig 
att en stor del av gästarbetarna föredrog att stanna, 
vilket underlättades av att arbetsgivarna inte gärna 
bytte upplärd, väl fungerande arbetskraft mot nya 
gästarbetare. Detta innebar också att anhöriga gavs 
tillstånd till invandring, ofta under förutsättning av 
försörjningsplikt. (Werner 2002) Dessa 1960- och 
1970-talens arbetskraftsinvandrare och deras anhö-
riga utgör fortfarande en stor del av de utländska 
medborgare som redovisas i statistiken i många nord-
europeiska länder. 1960- och 1970-talens invandrare 
rekryterades i stor utsträckning till den expanderande 
industrisektorn. De industrikriser som senare följde 
(stålkriser, varvskriser m.m.) innebar att många av 
arbetskraftsinvandrarna förlorade sina jobb. Många 
av dessa friställda industriarbetare har låg utbildning 
och har haft svårigheter att hitta nya jobb. Långvarig 
vistelsetid kan därför vara förenat med stora svårig-
heter på arbetsmarknaden (Werner 2002, Roche 1999, 
Snel m.fl. 2003).
 Efter ett nästan tjugoårigt uppehåll har många 
europeiska länder sedan början av 1990-talet åter 
uppmuntrat arbetskraftsinvandring. Reglerna för 
arbetskraftsinvandring är anpassade efter arbets-
kraftsefterfrågan i invandringslandet. Urvalet av vilka 
som får tillstånd att invandra följer olika principer 

baserat på historiska traditioner och hur arbetskrafts-
efterfrågan ser ut i invandringslandet. Några länder 
(framförallt Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien) 
bygger på traditionerna från gästarbetarsystemen och 
använder tillfälliga uppehållstillstånd främst för att 
tillfredsställa behovet av lågt kvalificerad arbetskraft 
inom industrin, jordbruket och turistnäringen. De 
tillfälliga arbetstillstånden kan omvandlas till per-
manenta uppehållstillstånd efter att den invandrade 
varit sysselsatt under ett antal år, för det mesta 5 år. 
Det första tillfälliga arbetstillståndet förutsätter att en 
arbetsgivare sökt och erhållit tillstånd att importera 
arbetskraft. Tillståndet är därmed begränsat till ett 
visst jobb hos en viss arbetsgivare. Om det tillfälliga 
arbetstillståndet efter att antal år omvandlas till ett 
permanent arbetstillstånd gäller detta för indivi-
den och för jobb i alla delar av landet. I händelse av 
arbetslöshet gäller numera i Tyskland och Österrike4 
samma regler som för landets egna medborgare. I 
Italien har däremot kraven skärpts på gästarbetarna. 
Icke-EU-medborgare som förlorat sitt arbete måste 
lämna Italien inom 6 månader (tidigare 12 måna-
der) och arbetsgivarna måste deponera en summa 
som täcker kostnaderna för gästarbetarens hemresa. 
(OECD 2001, OECD 2003a, Werner 2001). 
 Utöver den arbetskraftsinvandring där arbets-
givaren fått tillstånd att importera arbetskraft till 
vissa specificerade jobb, tillämpar fler och fler länder 
poäng- och kvotsystem, som liknar de urvalsregler 
som under lång tid använts i USA, Australien, Nya 
Zeeland och Kanada. De personer som uppfyl-
ler vissa kriterier får tillåtelse att invandra, utan att 
tillståndet är knutet till ett visst arbete eller en viss 
arbetsgivare. Dessa kvot- eller poängsystem riktar sig 
antingen mot speciella yrkeskompetenser, i synnerhet 
inom vård och IT-sektorerna eller ger höga poäng till 
individer med kunskaper i invandringslandets språk, 
högskoleutbildning och yrkeserfarenhet. Sådana kvot 
och/eller poängsystem finns numera i flera länder, 
bl.a. Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, 
Spanien. Därtill har Tyskland särskilda bilaterala avtal 
med samtliga tidigare socialistiska stater i östra och 
centrala Europa. Portugal ger permanent uppehålls-
tillstånd till invandrade från Brasilien och de portugi-
sisktalande länderna i Afrika. (OECD 2003a).
 Förutom den reglerade arbetskraftsinvandring som 
beskrivits ovan finns den fria rörligheten av arbets-
kraft mellan EU:s och EES-avtalets medlemsländer. 
Här är det stora skillnader mellan länderna när det 3  År 2003 fanns en kvot på 50 000 visa inom »mångfalds-

programmet«, som lottades ut till ansökanden från de 
länder som programmet riktade sig till. Kvoterna för arbets-
kraftsinvandring omfattade totalt 140 000 personer i fem 
prioriterade grupper.

4  Fram till 1996 drogs i Österrike arbetslöshetsunderstödet in 
för utländska medborgare som varit arbetslösa i mer än ett 
år. (Biffl 2002).
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gäller hur stor andel av de utländska medborgarna 
som kommer från ett annat EU- eller EES-land.
 

Kunskaper i det nya landets språk
I en del av de länder som jämförs i den internatio-
nella statistiken talas världsspråk och i andra länder 
mindre vanliga språk. Det finns inga undersökningar 
av den invandrade befolkningens modersmål. Där-
emot är det möjligt att se mönster genom att titta 
på från vilka länder de invandrade har utvandrat. 
Till framförallt de engelsktalande länderna består 
en stor del av invandringen av personer från länder 
där samma språk talas. Men även Frankrike, Spanien 
och Portugal har en stor invandring från länder med 
samma språk. I diagram 2 visas hur stor andel av de 
utländska medborgarna5 som, enligt OECD, kommer 
från ett land där samma språk talas. En mycket stor 
del av de som invandrar till Storbritannien, Austra-
lien, Portugal och Nya Zeeland kommer från ett land 
där samma språk talas. Även Frankrike kan räknas in 
i denna grupp om Algeriet, Tunisien och Marocko 
klassas som franskspråkiga länder (i tabellen redovi-
sad som Frankrike 2). Belgien, Kanada, Luxembourg 
och Schweiz intar en mellanposition. I Österrike, 
Sverige, Finland, Nederländerna och USA kommer en 
ännu lägre andel från ett land där samma språk talas. 
(Siffrorna för Sverige och Finland baseras troligen på 
uppfattningen att samma språk talas i de nordiska 
länderna.) Även Frankrike ingår i denna grupp om 
Algeriet, Tunisien och Marocko klassas som icke-
franskspråkiga (i tabellen redovisad som Frankrike1). 
I Norge, Danmark, Tyskland och Italien är andelen 
lägre än 6 procent. För övriga länder finns inga upp-
gifter i OECD:s tabell, men från andra källor kan vi se 
att till både Irland och Spanien kommer stora delar 
av de invandrade från länder där engelska respektive 
spanska talas (OECD 2002).

Utbildningsnivå och fördelning 
på branscher
Som vi har sett ovan finns det skilda traditioner och 
skilda motiv bakom invandringen till OECD:s olika 
medlemsländer. Dessa skillnader avspeglas även i 
de invandrades utbildning och i vilka branscher de 
arbetar. Tabell 1 visar befolkningens utbildningsnivå 
för utländska och inhemska medborgare i sjutton 
OECD-länder6. Utbildningsnivån i den invandrade 
befolkningen är låg i de sydeuropeiska länderna och 

i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Österrike och 
Tyskland och betydligt högre i USA, Storbritannien 
och i de nordiska länderna. 
 I det tidigare avsnittet om slöseri med kompetens 
på arbetsmarknaden i Sverige, konstaterade vi att den 
svenska arbetsmarknaden är segregerad både efter 
individens kön och efter hans eller hennes födelse-
land. Detta är inte ett speciellt svenskt fenomen. I alla 
länder finns det stora skillnader mellan var inhemska 
och utländska medborgare arbetar. I nästan alla län-
der är »arbetaryrken« (blue collar jobs) betydligt van-
ligare bland utländska än bland inhemska medbor-
gare. Dessa skillnader mellan utländska och inhemska 
medborgare avspeglas i fördelningen på branscher.
 I nästan alla länder är de utländska medborgarna 
överrepresenterade i tre branscher, nämligen industri, 
hotell/restaurang och övrig service, så även i Sverige. I 
de flesta länderna finns det en sådan överrepresenta-
tion även i byggnadsindustrin, dock inte i något av 
de nordiska länderna. Ett annat drag är att i de syd-
europeiska länderna, och i Frankrike, är de utländska 
medborgarna överrepresenterade i hushållssektorn. 
 Olikheterna i branschfördelningen mellan utländ-
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Andel utländska medborgare från länder med 
samma språk som i det nya landet.

: OECD 2003a.

 

5  För USA, Kanada, NZ och Australien utrikes födda.
6  Nivågrupperingen bygger på den internationella ISCED-

skalan. Det bör här framhållas att utbildningssystemen 
skiljer sig mellan länderna och att skiljelinjen mellan 
utbildningar på gymnasie- och på högskolenivå inte är helt 
självklar. Åtminstone i Sverige vet vi att det saknas utbild-
ningsuppgifter för ungefär 5 procent av utrikes födda. Det 
finns i OECD:s publikation ingen uppgift över andelen 
»uppgift saknas« i något av länderna.
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* USA och Kanada = Utrikes och inrikes födda

: (OECD 2003a)

 

Utländska och inhemska medborgare*, 25–64 år, fördelade på utbildningsnivå, genomsnitt 2000–2001.

 Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning
 Utländska Inhemska Utländska Inhemska Utländska Inhemska
Belgien 54,4 39,9 24,5 32 21,2 28,2
Danmark 21,2 20,0 51,1 53,9 27,7 26,1
Finland 26,9 26,7 45,6 40,7 27,6 32,6
Frankrike 66,7 34,9 19,6 42,3 13,7 22,7
Grekland 40,3 48,9 41,2 34,1 18,5 16,9
Italien 55,0 55,8 32,1 34,4 13,0 9,8
Kanada 22,2 23,1 54,9 60,3 22,9 16,6
Nederländerna 50,8 32,6 27,6 42,8 21,6 24,6
Norge 15,7 14,4 44,1 53,2 40,2 32,4
Portugal 69,5 79,6 19,8 11,0 10,7 9,4
Schweiz 33,6 10,5 42,6 64,4 23,8 25,1
Spanien 44,6 62,4 25,9 15,5 29,5 22,1
Storbritannien 30,1 18,8 29,1 53,3 40,8 27,9
Sverige 29,1 22,4 40,3 48 30,6 29,7
Tyskland 48,5 15,1 36,1 60,4 15,4 24,5
USA 30,1 9,3 24,7 33,7 45,2 57,1
Österrike 41,8 21,4 43,5 64,3 14,7 14,4

Sysselsatta utländska medborgare* fördelade på näringsgrenar, genomsnitt 2000–2001. Siffror i fetstil betyder att 
utländska medborgare är överrepresenterade.

 Jordbruk  Gruv, in- Byggnad Handel Hotell,  Utbildning Vård och Hushåll Administ- Övrig
 och fiske dustri och   restaurang    omsorg  ration service
  energi
Belgien 1,2 23,0 8,5 13,8 8,3 3,6 6,9 1,0 9,0 24,7
Danmark  16,2  11,9 9,5 5,9 18,5   30,1
Tyskland 1,5 32,8 9,2 12,3 10,6 2,5 6,8 0,5 2,2 21,4
Grekland 2,8 17,5 27,1 11,0 9,5   18,1  10,3
Irland  17,6 8,1 9,3 11,9 6,4 8,9   32,1
Italien 4,5 28,9 11,1 9,7 7,9 2,8 4,6 10,8 2,4 17,4
Norge  17,8 5,6 13,3 6,4 8,0 20,0  2,9 24,2
Spanien 7,8 10,4 13,0 11,7 15,9 4,1 1,7 15,7  19,1
Sverige  23,3  9,2 7,4 9,6 14,8   30,6
Schweiz 1,2 22,5 9,9 15,5 6,0 5,2 11,6 1,2 2,3 24,8
Kanada 2,4 19,6 5,0 24,1   24,6  3,8 20,4
USA 3,5 18,0 7,7 22,0  5,7 10,0 1,9 2 29,3
Australien 2,1 17,9 7,8 16,5 6,0 6,2 10,0 3,2 3,3 26,9
Frankrike 3,1 18,0 17,4 11,4 7,4 3,0 4,8 6,5 2,5 25,8
Nederländerna 3,8 22,3 4,0 13,1 7,2 3,6 9,4  2,6 34,0
Storbritannien 13,2 4,4 11,5 9,9 7,9 13,9 1,5 4,1 33,2
Österrike 1,3 26,5 12,2 12,9 10,7 2,2 6,1  4,2 23,3

* Australien, USA och Kanada = utrikes födda
I Kanada ingår hotell och restaurang i handelssektorn och utbildning i vårdsektorn.
I USA ingår hotell och restaurang i handelssektorn.
källa: OECD (2003a)
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ska och inhemska medborgare kan sammanfattas i ett 
olikhetsindex, som kan tolkas som andelen utländska 
medborgare som skulle behöva byta bransch för att 
branschfördelningen skulle bli densamma som för 
inhemska medborgare. Som framgår av diagram 3 
är olikheterna i fördelningen på branscher högre i de 
flesta andra europeiska länder än vad som är fallet i 
Sverige. 

Olikheter mellan länder 
i arbetsmarknadens struktur
I diskussionen om integrationen av invandrade på 
arbetsmarknaden framförs ibland att det kan finnas 
hinner som ligger i arbetsmarknadens struktur. Med 
struktur menas i vilken mån arbetsmarknaderna 
är »flexibla« eller »reglerade« av lagar och avtal om 
löner och anställningsskydd. Vilken betydelse arbets-
marknadens flexibilitet/reglering har för arbetslös-
het och sysselsättning ägnades stor uppmärksam-
het inom forskningen vid mitten av 1990-talet. Att 
arbetsmarknadens struktur skulle kunna ha särskild 
stor betydelse för invandrade vilar på antagandet 
att invandrade är nykomlingar på det nya landets 
arbetsmarknad och därmed saknar eller har mycket 
kort »inhemsk« arbetslivserfarenhet. I likhet med 
andra nytillträdande – framförallt ungdomar – anses 
de därför ha lägre produktivitet under inträdesfasen 
på arbetsmarknaden. Om den lägre produktiviteten 
inte kompenseras av lägre löner blir de nytillträdande 

arbetslösa. Även lagar och avtal om anställningstrygg-
het kan ha negativa effekter på nytillträdandes syssel-
sättning. Ett anställningskontrakt innebär då ett lång-
siktigt åtagande från arbetsgivarens sida och därmed 
ett risktagande. Anställning av »oprövade« ungdomar 
eller invandrade innebär en högre risk för arbetsgiva-
ren att bli bunden till ett felaktigt anställningsbeslut. 
Reglerade arbetsmarknaden skulle därmed få till 
konsekvens att nytillträdande har hög arbetslöshet 
och låg sysselsättning och att nackdelarna för de 
nytillträdande är särskilt stora i länder med starkt 
reglerade arbetsmarknader.
 Såvitt vi känner till har denna hypotes inte prövats 
när det gäller invandrades situation på arbetsmark-
naden. Däremot finns en mycket stor mängd studier 
om hur arbetsmarknadens struktur påverkar syssel-
sättning och arbetslöshet för ungdomar, det vill säga 
en annan grupp av nytillträdande. Resultaten är sam-
manfattningsvis att förekomsten av lag- eller avtals-
stadgade minimilöner har vissa negativa effekter för 
ungdomar, men att de endast kan förklara en obetyd-
lig del av de stora skillnaderna mellan ungdomar och 
vuxna. När det gäller anställningsskyddets betydelse 
förefaller det finnas en samstämmig uppfattning att 
effekterna är obetydliga eller obefintliga för ungdo-
mars sysselsättning. (Edin m.fl. 2000, Blanchflower 
& Freeman 2000, Marchand 1999, OECD 1999, Nick-
ell & Layard 1997, Abowd m.fl. 1997, Dolado m.fl. 
1996, Ryan 1999, Neumark, D. & W. Wascher 1999. 
Utmärkta sammanfattningar av diskussionen om 

 

Olikhetsindex i fördelning på branscher mellan utländska och inhemska medborgare 1998–99.

källa: OECD (2001b).
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minimilöner finns i Industrial and Labor Relations 
Review 1995 vol. 48 och Economic Policy 1996 vol. 23). 
 Det går naturligtvis inte att dra slutsatsen att effek-
terna är identiska för ungdomar och invandrade. Att 
det inte gått att finna några starkare samband mellan 
arbetsmarknadens reglering och ungdomars möjlig-
heter på arbetsmarknaden är dock en stark indika-
tion på att sambanden kan vara obetydliga även för 
invandrade.
 Utöver strukturella faktorer spelar konjunkturcy-
keln stor roll. Som vi sett i det tidigare avsnittet om 
utvecklingen på arbetsmarknaden fungerar invand-
rade – i synnerhet de med kort vistelsetid – som en 
buffert på arbetsmarknaden. Denna konjunkturkäns-
lighet gäller även för de flesta andra länder (OECD 
2001b, 2003a). Huruvida de länder som jämförs befin-
ner sig i lågkonjunktur eller högkonjunktur påverkar 
således skillnaderna på arbetsmarknaden mellan 
invandrade och övriga.

Jämförelse av länder
För att kunna göra en någorlunda rimlig bedömning 
av integrationen på arbetsmarknaden i olika länder, 
behövs tillgång till en stor mängd information. Ovan 
har vi framhållit att det är viktigt att känna till skill-
nader mellan länder när det gäller:
• vilka ingår i statistiken, till exempel alla invandrade 

eller bara de med mer långvariga uppehållstillstånd
• statistikens allmänna kvalitet
• utländska medborgare eller utrikes födda
• andelen arbetskraftsinvandrare
• kännedom om det nya landets språk
• arbetsmarknadens reglering
• fasen i konjunkturcykeln
 Därutöver framgår av avsnittet om utvecklingen på 
arbetsmarknaden att andra betydelsefulla faktorer är: 
• vistelsetiden
• utbildningsnivån
• och födelselandet
 En jämförelse som tar hänsyn till skillnader mel-
lan länder när det gäller alla dessa egenskaper skulle 
kräva en mångårigt projekt med forskare från de 
deltagande länderna. Som tidigare nämnts pågår 
både inom EU och OECD arbete med att utveckla de 
statistiska jämförelserna. I avvaktan på resultaten från 
detta arbete försöker vi att här begränsa jämförelsen 
till att gälla grupper av länder som inte uppvisar allt-
för stora skillnader i den troliga sammansättningen 
av den invandrade befolkningen.
 Det är ganska självklart att de invandrades syssel-
sättning borde vara hög och arbetslösheten låg i län-

der där en stor del av de invandrade är direkt impor-
terade till speciella jobb eller till sektorer med brist på 
arbetskraft. Hur stor andelen arbetskraftsinvandrare 
är i olika länder går inte att utröna med hjälp av den 
publicerade statistiken. Det går däremot att hitta 
bitar av information som visar att de sydeuropeiska 
länderna, det vill säga Portugal, Spanien, Italien och 
Grekland, utgör en speciell grupp. Andelen utländska 
medborgare är här mycket låg och består i hög grad 
av personer som fått arbetstillstånd i enlighet med 
regler som avspeglar efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Andelen flyktingar är försumbar.7 I Spanien och Por-
tugal kommer en stor del av de utländska medbor-
garna från länder där spanska respektive portugisiska 
talas.
 En annan grupp består av de transoceana eng-
elsktalande länderna USA, Kanada, Australien och 
Nya Zeeland. Dessa länder är de klassiska invand-
ringsländerna och andelen utrikes födda är mycket 
hög, utom i USA. Även här består de utrikes födda 
till mycket stor del av personer (och deras anhöriga) 
som beviljats uppehållstillstånd enligt kvota- och 
poängsystem som syftar till att välja ut dem som är 
högt efterfrågade på arbetsmarknaden. En stor del 
av den utrikes födda befolkningen har engelska som 
modersmål i Australien (74 procent), Nya Zeeland 
(66 procent) och Kanada (47 procent), men endast 
knappt 10 procent i USA. Irland är inget traditionellt 
invandringsland, men har en sammansättning av sin 
invandrade befolkning som påminner om de transo-
ceana engelsktalande länderna.
 Slutligen är Schweiz speciellt med en mycket hög 
andel utländska medborgare i sin befolkning, som 
till övervägande del består av gästarbetare från Italien, 
f.d. Jugoslavien, Tyskland och Portugal. (Samtliga 
OECD-publikationer i referenslistan utgör underlag 
till bedömningarna ovan.)
 I samtliga de 10 länder som diskuteras ovan är det 
rimligt att förvänta sig att arbetslösheten är låg och 
sysselsättningen hög i den invandrade befolkningen. 
Urvalssystemen för vilka som får komma in i dessa 
länder skiljer sig åt, men har den gemensamma näm-
naren att de är anpassade till arbetsmarknadens efter-
frågan. I många av dessa länder kommer dessutom 
majoriteten av de invandrade från länder där samma 
språk talas. I ytterligare två länder, Storbritannien och 

7 I Italien utgjorde år 2001 flyktingar och personer med 
uppehållstillstånd av humanitära skäl mindre än en procent 
av de utländska medborgarna. Mellan åren 1993 och 2000 
beviljades 105 personer asyl i Portugal. Under 20-årsperio-
den 1980–2001 beviljades i Grekland knappt 7 000 asylan-
sökningar. Spanien beviljade 238 asylansökningar år 2002 
(OECD 2003a, 2004). 
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ev. Frankrike, kommer en mycket stor andel av de 
invandrade från länder där samma språk talas.
För övriga länder är det inte möjligt att på basis av 
den tillgängliga informationen göra någon bedöm-
ning. 

Arbetslösheten bland invandrade 
i OECD-länderna
I den svenska debatten har OECD:s uppgifter om 
arbetslösheten bland invandrade under åren 2000-
2001 väckt mycket stor uppmärksamhet (OECD 
2003a), eftersom Sverige då hade den högsta arbets-
lösheten bland utländska medborgare jämfört med 
svenska medborgare8. Uppgifterna för åren 2001–2002 

har inte väckt lika stor uppmärksamhet, eftersom 
bottenplatsen då har intagits av Belgien. Rangord-
ningen mellan länderna är nämligen mycket känslig 
för vilka år jämförelsen gäller. En obetydlig föränd-
ring av arbetslöshetsgraden innebär förskjutningar 
i den rangordning som bygger på index. Av större 
intresse är att de länder som har de lägsta arbetslös-
hetsskillnaderna också är de som vi ovan diskuterat 
som länder där skillnaderna borde vara små. Däre-
mot är arbetslösheten i Belgien, Frankrike, Sverige, 
Österrike och Nederländerna dubbelt eller mer än 

   

 Arbetslösa i procent  av arbetskraften samt index, 15–64 år, 2001–2002.

källa: OECD (2004), se tabell A7 i tabellbilagan.
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Kvinnor

8  Den beräkning OECD gjort avser andelen utländska med-
borgare bland de arbetslösa i relation till andelen utländska 
medborgare i arbetskraften. För USA, Kanada och Austra-
lien avses utrikes födda.
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dubbelt så hög bland utländska som bland inhemska 
medborgare (diagram 4 & 5).

Sysselsättning i EU
Alla medlemsländer i EU rapporterar regelbundet 
uppgifter från sina nationella arbetskraftsundersök-
ningar till EU:s statistiska centralbyrå EUROSTAT. I 
detta underlag finns uppgifter inte bara om befolk-
ningens medborgarskap utan också om födelseland 
och vistelsetid (Tyskland redovisar dock inte födelse-
land). En specialbeställning av data från EUROSTAT 
har gjort det möjligt att redovisa situationen på 
arbetsmarknaden med en något mer ändamålsen-
lig uppdelning än i den gängse redovisningen från 
OECD och EU. Trots detta vill vi utfärda en dödskal-
levarning för att rangordna länder utifrån små skill-
nader som ju gäller enbart för ett enda år. Av större 
intresse är om det går att se några mönster, där vissa 
länder uppvisar stora skillnader mot andra länder.
 Alla uppgifter i redovisningen avser år 2002 för åld-
rarna 15–64 år. Ett problem är att i flera av länderna 
är antalet observationer så få att det inte går att göra 
finfördelade uppdelningar. Detta gäller i synnerhet 
Finland och Luxembourg. Från Italien rapporteras 
varken medborgarskap eller födelseland. I den redo-
visning som följer har vi uteslutit Luxembourg och 
Italien.

Födelseregion och vistelsetid
Ovan har vi visat att andelen utrikes födda i befolk-
ningen är hög i Sverige, Österrike och Nederländerna 
(nästan 14 procent) tätt följda av Frankrike och Bel-
gien (drygt 12 procent). Finland har den lägsta ande-
len utrikes födda (drygt 2 procent), följt av Spanien 
(drygt 4 procent). I Portugal, Grekland och Danmark 
är andelen utrikes födda omkring 6 procent. Sanno-
likt är även andelen utrikes födda hög i Tyskland.
 Med hjälp av de data vi beställt är det även möj-
ligt att visa från vilka regioner de utrikes födda har 
invandrat. Fördelningen på utvandringsregioner visar 
stora skillnader som avspeglar historiska band mellan 
länder och regioner samt landets invandrings- och 
flyktingpolitik. På Irland är drygt tre fjärdedelar och 
i Belgien nästan hälften av de utrikes födda från ett 
annat land inom EU/EES eller från Nordamerika/
Oceanien. I Grekland och Österrike kommer mer 
än hälften av de utrikes födda från ett land i »övriga 
Europa«. I Frankrike är omkring en tredjedel av de 
utrikes födda från Nordafrika. Spaniens och Portu-
gals koloniala förflutna avspeglas i en hög andel från 
Latinamerika och Afrika. För övriga länder är födel-
seregionerna mer jämnt fördelade. 
 Även fördelningen på vistelsetider i det nya landet 
avspeglar historiska traditioner. I den »nya invand-
ringsländerna« Spanien, Italien och Irland är andelen 
utrikes födda med kort vistelsetid betydligt högre än i 
andra länder. I Österrike, Nederländerna och Belgien 
har å andra sidan mer än tre fjärdedelar av de utrikes 
födda varit i det nya landet i 10 år eller längre. Sverige 

 

Fördelning på födelseregioner för utrikes födda* 15–64 år, 2002.

 EU EES Övriga Nord- Övriga USA, Kanada  Latin- Asien Turkiet Okänd, 
  Europa Afrika Afrika NZ,  Australien amerika   statslös
Belgien 46,7 4,9 16,3 10,8 1,3 2,0 7,1 10,8 
Danmark 30,0 14,8 3,3 3,7 3,3 9,1 25,1 6,2 4,5
Grekland 7,9 76,1 3,6 • 4,1 • 5,5 1,6 
Spanien 30,7 7,7 12,5 3,7 1,1 41,1 3,2 • 
Frankrike 27,1 4,3 36,9 11,4 0,3 2,1 5,4 3,9 8,7
Irland 66,9 7,8  4,5 8,6    12,2
Nederl. 16,6 6,9 11,3 5,6 2,4 19,5 20,6 11,4 5,8
Österrike 17,6 56,9 1,9 0,9 1,1 1,2 4,9 15,5 •
Portugal 22,9 5,9  51,1 (2,0) 16,5 •  
Finland 32,6 41,9 • • (4,7) • 12,8 • •
Sverige 29,7 21,8 1,2 4,1 1,5 5,5 22,5 3,4 10,42
Storbrit. 24,1 6,8 1,7 17,7 7,8 6,9 33,5 1,34 •
Tyskland* 28,2 25,4 • 2,2 1,38 1,33 9,35 30,11 1,09

För Tyskland gäller fördelningen utländska medborgare och deras medborgarskap.
Siffror inom parentes betyder att antalet observationer är lågt och uppgiften osäker, • betyder att observationerna är så få att beräkningar inte 

skall göras.
källa: EUROSTAT, egna beräkningar.
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ligger i mitten med 67 procent av de utrikes födda 
med vistelsetid 10 år eller längre.
 Av samma skäl som i det avsnitt som presenterade 
utvecklingen i Sverige har vi valt att koncentrera pre-
sentationen över utvecklingen på arbetsmarknaden 
på sysselsättningen och sysselsättningsskillnaderna 
mellan inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att 

än en gång varna för jämförelser som endast avser ett 
enstaka år, eftersom sysselsättningen för utrikes födda 
är så konjunkturberoende. Trots att vårt datamaterial 
endast innehåller observationer för ett enda år, har 
det ändå fördelen att medge uppdelningar på annat 
än medborgarskap.
 Inledningsvis redovisar vi sysselsättningen i enlig-

Utrikes födda fördelade på vistelsetid.

 

För Tyskland gäller fördelningen utländska medborgare.

källa: EUROSTAT, egna beräkningar.
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Andel sysselsatta i befolkningen, inhemska och utländska medborgare, 2002.

 

källa: EUROSTAT, egna beräkningar, se tabell A8 i tabellbilagan.
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het med den indelning som vanligen används av 
EU och OECD, nämligen utländska och inhemska 
medborgare. I diagram 7 visar vi dels andelen syssel-
satta inhemska och utländska medborgare i form av 
staplar. Därtill finns en linje inlagd i diagrammet som 
visar ett sysselsättningsindex. Om detta index har ett 
värde över 100 är andelen sysselsatta högre bland de 
utländska än bland de inhemska medborgarna. Om 
värdet är lägre än 100 är förhållandet det motsatta. Av 
diagrammet framgår att i Portugal är sysselsättningen 
bland utländska medborgare högre än i något annat 
EU-land (nästan 75 procent). I Portugal och samt-
liga andra sydeuropeiska länder är sysselsättningen 
högre bland utländska än bland inhemska medbor-
gare (index är högre än 100). Vidare framgår att det 
inte är några större skillnader i sysselsättning mellan 
utländska och inhemska medborgare i Österrike och 
på Irland (index är nästan 100). 
 Danmark, Sverige, Nederländerna, Frankrike och 
Belgien tävlar om bottenplatsen med de största skill-
naderna i sysselsättning mellan utländska och inhem-
ska medborgare. 
 Om vi i stället för medborgarskap använder 
födelseregion som indelningsgrund, framgår tydligt 
hur känslig denna typ av rangordning är för vilken 
indelningsgrund som väljs. I diagram 8 jämförs på 
samma sätt sysselsättningen för inrikes och utrikes 

födda. I de flesta av länderna9 är sysselsättningen 
högre för utrikes födda än för utländska medborgare. 
De sydeuropeiska länderna samt Österrike och Irland 
har fortfarande de minsta skillnaderna mellan inrikes 
och utrikes födda. Men placeringen i bottenligan har 
ändrats. Belgien intar nu bottenpositionen, mycket 
tätt följt av Sverige, Danmark och Nederländerna. 
Vidare har Frankrike avsevärt förbättrat sin posi-
tion. Denna förskjutning visar hur vanskligt det är att 
»rangordna« länderna på basis av en enda uppgift för 
ett enda år.
 Med undantag av i de sydeuropeiska länderna så 
återfinns det bekanta mönstret att sysselsättningen är 
högre för de utrikes födda som bott lång tid i det nya 
landet än för dem som bott kortare tid. Det är således 
viktigt, även när det gäller internationella jämförelser, 
att ta hänsyn till att de invandrades vistelsetid kan 
skilja sig mellan länder. (Diagram 9.)
 För att visa sysselsättningsskillnaderna mellan utri-
kes födda med olika vistelsetider och inrikes födda 
konstruerar vi här samma slags sysselsättningsindex 
som tidigare. I Grekland, Spanien, Portugal har alla 
utrikes födda, oavsett vistelsetid, högre sysselsättnings-
grad än inrikes födda. På Irland har utrikes födda som 
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Andel sysselsatta i befolkningen, inrikes och utrikes födda, 2002.

 

källa: EUROSTAT, egna beräkningar, se tabell A8 i tabellbilagan.

9 Alla länder utom Belgien, Österrike och de sydeuropeiska 
länderna.
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varit minst 10 år i landet högre sysselsättning än inri-
kes födda. I Österrike är skillnaderna i sysselsättning 
försumbara mellan de som vistats i Österrike i minst 5 
år och dem som är födda i Österrike. 
 För övriga länder är sysselsättningen lägre för alla 
utrikes födda även för dem som varit minst 10 år i 
landet. Det är dock mycket stora skillnader mellan 

länderna. När det gäller utrikes födda som vistats i 
minst 10 år (mörkgrå staplar) finns de största skill-
naderna mot inrikes födda i Belgien. Frankrike intar 
bottenplatsen när det gäller utrikes födda som varit 
kort tid i Frankrike (0–4 år och 5–9 år).
 I nästan alla länder innebär längre vistelsetid högre 
sysselsättningsgrad. Danmark är ett av undantagen, 
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Andelen sysselsatta utrikes födda* efter vistelsetid.

 

* För Tyskland gäller utländska medborgare.
källa: EUROSTAT, egna beräkningar.

Sysselsättningsindex, sysselsatta utrikes födda* med olika vistelsetider / inrikes födda.

 

* För Tyskland gäller utländska medborgare.
källa: EUROSTAT, egna beräkningar.
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där de som varit den kortaste tiden (0–4 år) har 
högre sysselsättning än de som varit dubbelt så lång 
tid (5–9 år) i Danmark. I en särskild rapport från det 
danska Flykting, invandrar och integrationsministeriet 
anges att uppgifterna som lämnas från Danmark till 
EU:s arbetskraftsundersökningar är mindre tillförlit-
liga pga. det höga bortfallet. Registerbaserad statistik 
för Danmark visar att sysselsättningsgraden har ett 
positivt samband med vistelsetiden även i Danmark. 
(Ministeriet for flygtninge, invandrer og integration, 
2004).
 I föregående års Rapport Integration framgick att 
arbetsmarknaden i Sverige sorterar utrikes födda inte 
bara efter vistelsetid, kön, ålder och utbildning utan 
även efter vilket land individen är född i. Den genom-
gång av forskningen som där gjordes resulterade i att 
den huvudsakliga anledningen till denna sortering i 
Sverige sannolikt var någon form av diskriminering. 
Det är därför viktigt att i internationella jämförelser 
också ta hänsyn till från vilka länder de utrikes födda 
har invandrat. Det datamaterial som står till vårt 
förfogande medger bara en uppdelning i tre födel-
seregioner, »EU/EES, USA, Kanada, Australien, Nya 
Zeeland«, »övriga Europa« och »resten av världen«. 
Inte heller ger datamaterialet möjlighet att ta hänsyn 
till att det säkerligen finns skillnader i vistelsetider, 
ålder, utbildning och kön bland de individer som är 
födda i länder i dessa regioner.

 Diagram 11 visar andelen sysselsatta bland de utri-
kes födda uppdelat efter födelseregion och diagram 12 
ett sysselsättningsindex där sysselsättningsgraden för 
utrikes födda jämförs med inrikes födda.
 Diagram 12 är sorterat så att länder med högt sys-
selsättningsindex för utrikes födda från »resten av 
världen« återfinns längst till höger. Vi ser här återi-
gen att situationen är mest fördelaktig i Grekland, 
Spanien och Portugal och att därefter följer Öster-
rike. I botten finns Belgien, Sverige och Danmark. 
När det gäller sysselsättningsindex för personer från 
»övriga Europa« intas bottenpositionen av Danmark 
och Nederländerna, tätt följda av Storbritannien och 
Sverige.

Sammanfattning
Internationella jämförelser av »invandrades« situa-
tion på arbetsmarknaden väcker ofta stor uppmärk-
samhet i debatten, i synnerhet om det egna landet är 
sämst eller bäst. Trots att den internationella statisti-
ken alltid innehåller varningen att siffrorna inte kan 
användas till att jämföra länder, tas uppgifterna ofta 
till intäkt för värderingar av de olika länderna politik 
för att integrera flyktingar på arbetsmarknaden.
 De siffror som redovisas i den internationella sta-
tistiken består av genomsnitt för hela den invandrade 
befolkningen, vanligen definierad som utländska 

Andelen sysselsatta i befolkningen, utrikes födda efter födelseregion.

 

Icke ifyllda staplar innebär att det är för få observationer i denna vistelsetidskategori.

* För Tyskland gäller utländska medborgare.
källa: EUROSTAT, egna beräkningar.
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medborgare och ibland som utrikes födda. Vilka 
dessa invandrade är och varför de flyttat till landet i 
fråga är en avspegling av skilda historiska traditioner, 
av språklig och geografisk närhet och inte minst av 
ländernas invandrings- och flyktingpolitik i dag och 
under de senaste decennierna. I detta kapitel har vi, så 
långt det är möjligt, försökt att undersöka vilka skill-
nader det finns mellan länderna framförallt när det 
gäller hur många av de invandrade som talar det nya 
landets språk samt arbetskraftsinvandringens omfatt-
ning och karaktär.
 Redovisningen av arbetslöshet och sysselsättning 
bland invandrade bygger på statistik som OECD 
publicerat för åren 2001–2002 och på egna bearbet-
ningar av EUROSTAT:s arbetskraftsundersökningar. 
På grundval av datamaterialet från EUROSTAT har vi 
kunnat skilja mellan utländska medborgare och utri-
kes födda samt mellan personer som kommer från 
olika regioner och med olika vistelsetider.
 Den bild som framkommer är att arbetsmark-
nadssituationen för invandrade är mest gynnsam i 
de transoceana (Australien, Nya Zeeland, Kanada 
och USA) och i de sydeuropeiska (Grekland, Italien, 
Spanien och Portugal) länderna samt på Irland. För 
samtliga dessa länder finns uppgifter som visar att en 
mycket stor del av de invandrade som ingår i statis-
tiken utgörs av arbetskraftsinvandrare, som valts ut 
efter poäng- eller kvotsystem eller där uppehållstill-
ståndet är knutet till att personen har ett arbete. För 
flera av dessa länder gäller dessutom att en hög andel 

av de invandrade kommer från länder där samma 
språk talas.
 Den sämsta situationen på arbetsmarknaden för 
invandrade återfinns i Belgien, Danmark, Frankrike, 
Nederländerna och Sverige. (För Finland är antalet 
observationer över utrikes födda så få att datamate-
rialet från EU inte alltid går att använda). För inget av 
dessa länder har vi funnit indikationer på att arbets-
kraftsinvandringen skulle vara särskilt omfattande. 
Däremot anges att en ganska stor del av de som 
invandrat till Belgien kommer från ett land där något 
av de belgiska officiella språken talas. Med tanke på 
att så stor del av invandringen till Frankrike består av 
personer från tidigare kolonier, där franska språket är 
allmänt bekant, är även där arbetslöshets- och syssel-
sättningsskillnaderna förvånande höga.
 Storbritannien och Österrike ligger mittemellan 
dessa två grupper av länder. Här är det förvånande att 
arbetslöshets- och sysselsättningsskillnaderna inte är 
lägre i Storbritannien, eftersom nästan 86 procent av 
de utländska medborgarna kommer från ett land där 
engelska talas. Någon förklaring till varför skillnaderna 
mellan utrikes och inrikes födda är så pass små i Öster-
rike står inte att finna i de källor vi haft tillgång till.
 Mycket tyder således på att den internationella 
statistiken jämför äpplen och stolar och endast visar 
det tämligen självklara att sysselsättningen är hög för 
invandrade som väljs ut i enlighet med efterfrågan 
på arbetsmarknaden. Urval efter arbetsmarknadens 
behov förefaller att ha större betydelse än att de 

Sysselsättningsindex, sysselsatta utrikes födda från olika födelseregioner / inrikes födda.

 

Icke ifyllda staplar innebär att det är för få observationer i denna vistelsetidskategori.

* För Tyskland gäller utländska medborgare.
källa: EUROSTAT, egna beräkningar.
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invandrade kommer från länder från samma språk-
område.
 I detta kapitel har vi gjort ett försök att i stället 
jämföra äpplen och päron, genom att skilja mellan 
länder med hög och låg arbetskraftsinvandring och 
länder med hög och låg andel invandrade som talar 
det nya landets språk. Inom dessa grupper av länder är 

skillnaderna när det gäller arbetsmarknadssituationen 
för invandrade ganska små. Rangordningen mellan 
länderna inom grupperna varierar och är beroende 
av vilket år som väljs, vilken arbetsmarknadsindikator 
som används, om situationen avser utländska med-
borgare eller utrikes födda och om de utrikes födda 
indelas efter vistelsetid och födelseland. 
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Sysselsättningsutvecklingen
Under alla år som vi kunnat följa i statistiken har 
utrikes födda lägre sysselsättning än de som är födda 
i Sverige. Dessa skillnader i sysselsättning kan inte 
förklaras av individuella egenskaper som de utrikes 
föddas kön, ålder, utbildning eller civilstånd. Det är 
tvärtom så att utbildning, ålder och civilstånd inte 
ökar chanserna på arbetsmarknaden lika mycket för 
utrikes som för inrikes födda.
 Från mitten av 1970-talet till mitten av 1990-talet 
skedde dessutom en försämring av de utrikes föddas 
sysselsättning, i och med att avståndet mellan utrikes 
och inrikes födda ökade under såväl lågkonjunktur 
som högkonjunktur. Efter 1995 sker en förändring i 
denna nedåtgående trend. Därefter förefaller skill-
naderna i sysselsättning att följa konjunkturutveck-
lingen. En närmare granskning visar att denna starka 
konjunkturkänslighet endast gäller de utrikes födda 
som varit relativt kort tid i Sverige, det vill säga upp till 
10 år. Dessa fungerar som en slags buffert på arbets-
marknaden, de sugs in på arbetsmarknaden under 
högkonjunktur när det finns gott om lediga jobb. När 
konjunkturen mattas av både minskar nyanställning-
arna och en del redan sysselsatta mister sina jobb.
 När personalstyrkan skärs ned drabbas i första 
hand de tillfälligt anställda, där det finns en starkt 
överrepresentation av utrikes födda. För dem som har 
fasta jobb, missgynnar reglerna i Lagen om anställ-
ningsskydd dem som har den kortaste anställnings-
tiden, vilket i stor utsträckning gäller utrikes födda 
som varit relativt kort tid i Sverige. Slutligen riskerar 
utrikes födda att förlora sina jobb i högre utsträck-
ning än inrikes födda, även om anställningstiden på 
företaget är densamma.

 Det sker även en sortering på arbetsmarknaden 
som innebär att de som är födda i länder i Asien eller 
Afrika har lägre sysselsättning än andra, oavsett hur 
länge de varit i Sverige och oavsett kön, utbildning, 
ålder och civilstånd.
 När vi jämför män och kvinnor framträder den 
välbekanta bilden att kvinnor har lägre sysselsättning 
än män. Detta gäller särskilt utrikes födda kvinnor 
som varit i Sverige upp till 10 år. Till viss del kan detta 
förklaras av skillnader i ålder och utbildning. Det 
finns två undantag från den generella bilden, kvin-
nor födda i Norden har högre sysselsättning än män 
födda i Norden och kvinnor födda i ett land i Afrika 
som varit i Sverige i över 10 år har högre sysselsätt-
ning än motsvarande män.
 Bland de utrikes födda är gruppen nyanlända flyk-
tingar av särskilt integrationspolitiskt intresse. Vi kan 
följa sysselsättningsutvecklingen fram till år 2001 för 
de flyktingar som mottogs i kommunerna 1996, 1997, 
1998 och 1999. Ett positivt tecken är att sysselsätt-
ningen ökar med ungefär 10 procent per år. Så ökade 
till exempel sysselsättningen för 1996 års flyktingar 
från ca 10 procent efter ett år till nästan 50 procent 
efter fem år. Vidare har varje flyktingkohort högre 
sysselsättningstal än den som kom året innan. Detta 
gäller dock inte de flyktingar som kom år 1999 som 
har samma – och inte högre – sysselsättningstal som 
de som mottogs året innan. En möjlig förklaring är 
att 1999 års flyktingar gjorde sitt inträde på en arbets-
marknad där konjunkturen mattats av.
 Trots dessa positiva inslag är ändå sysselsättningen 
för flyktingarna låg även efter fem år i Sverige. Det är 
därför ytterst angeläget att kommunernas introduk-
tionsverksamhet får en utformning som underlättar 
inträdet på arbetsmarknaden och lägger grunden till 
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en arbetsmarknadskarriär, där individens resurser 
tas till vara. Den nya integrationspolitiken och de 
överenskommelser som tecknats mellan flera statliga 
myndigheter och Kommunförbundet har just detta 
syfte. I den utvärdering som Integrationsverket nyli-
gen publicerat (Integrationsverket 2004) framgår att 
det finns stora brister i introduktionen, framförallt 
när det gäller att varva undervisning i svenska med 
arbetsplatspraktik och att anpassa introduktionen 
efter individens utbildning och yrkeserfarenheter. 

Slöseri med kompetens
Utgångspunkten för en diskussion om kompetens 
och arbetsmarknad måste vara att låg sysselsättning 
och hög arbetslöshet i sig självt är ett tecken på slöseri 
med mänskliga resurser. Så gott som alla individer 
har någon form av kompetens som borde kunna tas 
tillvara på arbetsmarknaden 
 De utrikes föddas problem på arbetsmarknaden 
kan inte generellt förklaras av skillnader i utbildning-
ens nivå eller ämnesmässiga inriktning. Utbildningar 
kortare än grundskolenivå är visserligen något van-
ligare bland dem som är födda utomlands än bland 
infödda, i synnerhet bland kvinnorna. Men de lågt 
utbildade utrikes födda består huvudsakligen av per-
soner som varit i Sverige i 20 år eller längre (drygt 
två tredjedelar av männen och hälften av kvinnorna) 
och som till stor del är födda i ett annat nordiskt land 
(nästan hälften av männen och nästan en tredjedel av 
kvinnorna), det vill säga grupper som vanligtvis inte i 
första hand förknippas med dem som har de största 
svårigheterna på arbetsmarknaden. De lågt utbil-
dade utrikes födda är en relativt liten grupp, ca 10 
procent av männen och 14 procent av kvinnorna har 
en utbildning som är kortare än nio år. Om vi tänker 
oss att sysselsättningsgraden skulle vara likvärdig hos 
inrikes och utrikes födda med kortare utbildning än 
nio år, skulle ytterligare 12 000 lågt utbildade utrikes 
födda behöva ha ett arbete.
 När det gäller övriga utbildningsnivåer är det inte 
några större skillnader mellan inrikes och utrikes 
födda. Trots detta visar den studie (Ekberg och Rooth 
2004)  vi beställt för Rapport Integration, att det är 
mycket stora skillnader i arbetets kvalifikationsgrad 
mellan inrikes och utrikes födda. Nästan 50 procent 
av män som är födda i Sverige har ett kvalificerat 
arbete, jämfört med mindre än 20 procent av dem 
som är födda i ett land i Afrika eller Sydeuropa (f.d. 
Jugoslavien räknas in i Sydeuropa i Ekbergs och 
Rooths rapport).
 Det är däremot inga större skillnader mellan inri-
kes födda män och kvinnor när det gäller arbetets 

kvalifikationsgrad. Bland utrikes födda skiljer sig 
dock fördelningen mellan män och kvinnor, framfö-
rallt genom att det är betydligt vanligare att utrikes 
födda kvinnor har arbeten utan några som helst 
utbildningskrav. De största skillnaderna mellan män 
och kvinnor finns för dem som är födda i ett land i 
Asien (utom Mellanöstern) och Sydeuropa.
 De är väl känt att män och kvinnor arbetar i olika 
yrken. De s.k. olikhetsindex som utarbetats för Rap-
port Integration visar att arbetsmarknaden inte bara 
är segregerad efter kön utan också efter födelseregion. 
En dryg fjärdedel av de utrikes födda männen och en 
knapp fjärdedel av de utrikes födda kvinnorna skulle 
behöva byta yrke för att yrkesfördelningen skulle bli 
densamma som för inrikes födda. För de flesta utrikes 
födda minskar yrkessegregeringen med tiden de varit 
bosatta i Sverige. Trots detta kvarstår stora skillnader 
framförallt för män födda i ett land i Afrika eller 
Asien (utom Mellanöstern), som bott i Sverige i så 
lång tid som mellan 16 och 35 år: omkring 40 procent 
av de män som är födda i Afrika eller Asien (utom 
Mellanöstern) behöva byta yrke för att yrkesfördel-
ningen skulle bli densamma som för inrikes födda.
 Arbetsmarknaden är således både segregerad efter 
kön och efter födelseregion. Segregationen efter kön 
tar sig uttryck i att män och kvinnor arbetar inom 
olika branscher på arbetsmarknaden. Inom dessa 
branscher är kvalifikationsnivån ungefär lika hög för 
inrikes födda män och kvinnor. Bland utrikes födda 
har kvinnor i högre grad okvalificerade arbeten än 
män. Segregationen efter födelseregion betyder att även 
inrikes och utrikes födda arbetar i olika branscher, men 
att arbetsmarknaden i detta fall även är segregerad när 
det gäller arbetets kvalifikationsnivå.

Akademikernas utbildning och yrke
Akademikernas sysselsättning och yrke är av särskilt 
stort intresse när det gäller kompetensförsörjningen 
på arbetsmarknaden. Genom den studie vi låtit 
beställa för Rapport Integration har vi nu väsentligt 
utökat kunskaperna om utrikes födda akademiker 
och deras ställning på arbetsmarknaden. Studien 
avser en bred grupp av utrikes födda akademiker, 
nämligen alla som är mellan 25 och 55 år och som 
varit i Sverige mellan 5 och 35 år. Av denna studie 
framgår att de utrikes födda i hög grad har en inrikt-
ning på sin utbildning, som redan i dag är efterfrå-
gad på arbetsmarknaden och sannolikt kommer att 
bli ännu mer efterfrågad i framtiden. Omkring två 
tredjedelar av såväl inrikes som utrikes födda akade-
miker har en utbildning inom områdena pedagogik, 
naturvetenskap, teknik samt sjuk- och hälsovård och 
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social omsorg (i fortsättningen förkortad till »hälsa«). 
Fördelningen inom dessa utbildningsområden är 
något olika mellan inrikes och utrikes födda akade-
miker och mellan män och kvinnor. Män har i högre 
utsträckning än kvinnor en utbildning inom naturve-
tenskap och teknik och kvinnor inom pedagogik och 
hälsa. Könsskillnaderna är dock något mindre bland 
utrikes födda akademiker än bland inrikes födda. 
Utbildningar inom naturvetenskap, teknik och hälsa 
är vanligare bland utrikes födda akademiker och 
utbildningar inom pedagogik vanligare bland inrikes 
födda. Naturvetenskapliga och tekniska utbildningar 
är särskilt vanliga bland manliga akademiker från 
Östeuropa, Mellanöstern och övriga Asien där över 
60 procent har en akademisk utbildning med detta 
innehåll. 
 Trots detta har endast 60 procent av utrikes födda 
akademiker ett arbete som motsvarar deras utbild-
ningsnivå att jämföra med 80 procent av de akade-
miker som är födda i Sverige. Skillnaderna mellan 
utrikes och inrikes födda akademiker följer den 
»rangordning« på arbetsmarknaden som vi känner 
igen från övriga avsnitt i Rapport Integration. Akade-
miker från länder utanför EU/EES har betydligt lägre 
sannolikhet att ha ett kvalificerat arbete än akademi-
ker från andra länder. Mest utsatta är manliga akade-
miker som är födda i ett land i Afrika.
 Skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda 
akademiker har ett mycket starkt samband med 
hur länge de utrikes födda varit i Sverige. Efter 16 år 
Sverige har skillnaderna minskat avsevärt och efter 26 
år finns inga statistiskt säkerställda skillnader utom 
för kvinnliga akademiker från Syd- och Östeuropa 
samt Asien (utom Mellanöstern). Trots denna för-
bättring över tid är det särskilt nedslående att många 
akademiker från länder utanför Västeuropa har fast-
nat i okvalificerade arbeten, trots att de varit i Sverige 
i så lång tid som mellan 16 och 25 år. Jämfört med 
inrikes födda är sannolikheten att ha ett kvalificerat 
arbete mellan 20 och 30 procent lägre för manliga 
akademiker från ett land i Afrika och kvinnliga aka-
demiker från länder i Östeuropa och Asien (utom 
Mellanöstern). Det är självklart att det tar några år 
att anpassa och komplettera utbildningar och erfa-
renheter från andra länder till svenska förhållanden, i 
synnerhet när det gäller kvalificerade arbetsuppgifter. 
Men det är inte rimligt att denna anpassning ska ta så 
lång tid i anspråk.
 Det finns två möjliga tolkningar av dessa resultat. 
Den ena tolkningen är att det tar mycket lång tid för 
akademiker att få ett arbete i enlighet med sin kom-
petens, men att bilden inte är lika mörk som den som 
framkommit i tidigare studier av akademiker med 

kortare bosättningstid. Den andra tolkningen lyfts 
fram av författarna till studien, som framhåller att de 
som kom till  Sverige perioden 1966–1985 gjorde sitt 
inträde på en arbetsmarknad med betydligt gynn-
sammare förhållanden än under 1990-talet. Eftersom 
det sannolikt kommer att råda brist på arbetskraft i 
framtiden, i synnerhet inom ett flertal av de akade-
miska yrkena, så borde förhållandena i framtiden bli 
mer gynnsamma för utrikes födda akademiker. Som 
framkommit i andra delar av Rapport Integration 
så bestäms framgångarna på arbetsmarknaden för 
utrikes födda inte i första hand av principen om lika 
rättigheter och möjligheter utan av rekryteringssitua-
tionen. 
 Trots att det finns vissa ljusglimtar är det ändå 
ett stort slöseri med kompetens att så många högt 
utbildade saknar ett jobb i enlighet med sina kvalifi-
kationer trots att de bott mycket lång tid i Sverige. I 
debatten figurerar en stor mängd siffror över antalet 
utrikes födda som saknar jobb eller har ett okvalifice-
rat arbete. På basis av de uppgifter som redovisats här 
finns det en potential på 30 000 icke sysselsatta eller 
felsysselsatta utrikes födda akademiker som varit i 
Sverige i mellan 5 och 35 år. 

Utvandring av invandrare
En annan typ av kompetensförlust inträffar om högt 
utbildad arbetskraft lämnar Sverige. Generellt gäller 
att den internationella rörligheten är högre bland 
högt utbildade än bland lågt utbildade. Detta innebär 
att högt utbildade utvandrar i högre utsträckning än 
lågt utbildade, men att högt utbildade också kommer 
tillbaka i högre utsträckning. Om detta mönster är 
detsamma för utrikes födda som för inrikes födda har 
hittills inte varit känt. I den studie som beställts för 
Rapport Integration framkommer att detta generella 
mönster gäller även för utrikes födda, det vill säga ju 
högre utbildning desto fler utvandrare.
 Däremot finns det stora skillnader i utvandring-
ens omfattning, det vill säga hur stora andelar som 
utvandrar. När hänsyn tas till skillnader i bl. a. kön, 
ålder och utbildning är till exempel utvandringsris-
ken för dem som är födda i ett land i Asien tre gånger 
högre än för inrikes födda. För dem som är födda 
i ett land i Afrika är utvandringsrisken fem gånger 
högre och för sydamerikaner sju gånger högre. Den 
allra högsta utvandringsrisken finns hos dem som 
är födda i västländer, vilket hänger samman med en 
hög returmigration, det vill säga de återvänder till det 
land de en gång utvandrat från. 
 De som inte återvänder till ursprungsregionen 
utvandrar till ett land i väst. Eftersom det är troligt 
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att den internationella konkurrensen om högt utbil-
dad arbetskraft kommer att öka i framtiden, är det 
bekymmersamt att det framförallt är de högt utbil-
dade som flyttar till ett land i väst.
 Den höga utvandringen av utrikes födda innebär 
således att den svenska arbetsmarknaden förlorar 
högt utbildad arbetskraft. Den risk för förlust av 
kompetens som detta innebär förstärks av att åter-
invandringen tillbaka till Sverige är betydligt lägre 
bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Vad beror dessa skillnader på
De resultat vi hittills redovisat bygger på register-
studier och ger ingen förklaring till de skillnader på 
arbetsmarknaden som framkommit. När det gäller 
den bristande samstämmigheten mellan utbild-
ning och yrke kan en tänkbar orsak vara de brister i 
valideringen av utländska examina som framhålls i 
ett annat avsnitt i denna rapport. Mer än hälften av 
de utrikes födda har en utländsk examen. En annan 
tänkbar orsak är svårigheter att göra nödvändiga 
kompletteringar av utländska examina. Vi vet inte 
heller hur stor del av de utrikes födda akademikernas 
felsysselsättning eller icke-sysselsättning som beror på 
någon form av diskriminering. Slutligen känner vi 
inte utvecklingen på sikt för de akademiker som har 
okvalificerade arbeten. I vilken utsträckning innebär 
dessa jobb en inlåsning i okvalificerade arbetsupp-
gifter? Finns det möjligheter att vissa okvalificerade 
arbetsuppgifter kan fungera som språngbrädor till 
mer kvalificerade jobb? Det är angeläget att räta ut 
dessa frågetecken, eftersom svaren har viktiga policy-
implikationer.
 Inte heller när det gäller utvandring och återin-
vandring kan det underlag vi har ge någon antydan 
om varför utvandringen är högre bland utrikes än 
bland inrikes födda. En ganska självklar anledning 
är att många flyttar tillbaka till sina ursprungsländer. 
För dem som utvandrar till ett tredje land kan det fin-
nas många orsaker. Det är tänkbar att utrikes födda är 
mer internationellt rörliga och helt enkelt vill pröva 
sina möjligheter i flera länder. Särskilt angeläget att 
undersöka är om den högre utvandringen av utrikes 
födda kan hänga samman med att diskrimineringen 
på arbetsmarknaden är lägre i andra länder. 
 I förra årets Rapport Integration drog vi slutsatsen 
att diskriminering generellt sett är en viktig förklaring 
till de skillnader mellan utrikes och inrikes födda som 
vi observerar på arbetsmarknaden. En annan slutsats 
var att vi helt saknar kunskaper om hur vanligt före-
kommande diskriminering är. Vi har även bristande 
insikter i de mekanismer som leder till diskriminering 

vid anställning, befordran och avsked. Det behövs ett 
långsiktigt arbete, från många aktörer utöver Integra-
tionsverket, för att bygga upp den kunskap som ökar 
möjligheterna att påverka diskriminerande attityder 
och värderingar och förändra diskriminerande regel-
verk och beteenden. 
 Som ett första steg i denna kunskapsuppbyggnad 
har vi i år satt fokus på rekryteringsprocessen. Av de 
studier som vi redovisar i år framgår att informella 
rekryteringskanaler och informella beslutskriterier 
har stor betydelse vid rekryteringsprocessen. När 
lediga jobb tillsätts efter personliga rekommenda-
tioner eller informella sociala nätverk, drabbas de 
individer som inte har tillgång till dessa personliga 
kontakter och nätverk. De informella beslutskriteri-
erna innebär att kompetens inte enbart – och kanske 
inte främst – värderas på basis av formella meriter. 
Mer svårgripbara faktorer som personkemi, social 
kompetens samt rekryterarens känsla och intuition 
avgör ofta vem som anställs. Detta kan leda till att 
den som rekryterar väljer bort dem som upplevs som 
annorlunda. Det är i dessa ogenomskinliga infor-
mella tillvägagångssätt som olika diskriminerande 
förhållningssätt kan gömmas. Men även formella 
kompetenskriterier kan ha diskriminerande effekter, 
till exempel krav på engelska från svenskt (och ej 
utländskt) gymnasium även för ganska enkla arbets-
uppgifter.
 En annan viktig iakttagelse är att uppfattningen 
av utrikes föddas kompetens och deras kunskaper i 
svenska språket är så starkt styrd av läget på arbets-
marknaden. Det är inte insikten om alla individers 
lika rättigheter och möjligheter som förändrar bete-
endet hos dem som ansvarar för rekryteringen. Avgö-
rande är behoven att fylla vakanser inom bristyrken 
eller att möta verkliga eller föreställda »kulturella« 
behov som en ökad mångfald i befolkningen ställer 
på verksamheten.
 I det långsiktiga kunskapsbyggets andra steg vill 
vi ge högsta prioritet till studier som kan ge en upp-
fattning om hur vanligt förekommande diskrimi-
nering är vid rekryteringsprocessen. Kunskaper om 
diskrimineringens omfattning är ett viktigt element 
i arbetet med att påverka attityder och beteenden 
samt åstadkomma förändringar i regelverk. Det är 
därför av vikt att få till stånd en motsvarighet till de 
undersökningar med metoden »situation testing« 
som initierats av ILO och genomförts i flera länder. 
Om resultaten visar att diskriminering är vanligt i 
Sverige, precis som i andra länder, kan arbetet med 
att motverka etnisk diskriminering vinna ökad legi-
timitet och tilltro. En sådan studie skulle också kunna 
visa om det finns skillnader mellan branscher, yrken, 
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regioner m.m. vilket kan ge ett förbättrat underlag för 
att utforma mer riktade åtgärder. Med denna metod 
finns det dessutom även möjligheter att göra jämfö-
relser med resultaten från tidigare studier från andra 
länder.
 Utöver denna högst prioriterade studie av dis-
krimineringens omfattning, är det av vikt att få till 
stånd fortsatt forskning som visar vilka formella och 
informella mekanismer och strukturer som leder till 
diskriminering vid rekrytering, befordran, kompe-
tensutveckling, lönesättning och avsked. 

Äpplen, stolar och päron – 
Sverige i internationell jämförelse
Att jämföra situationen på arbetsmarknaden för 
invandrade i olika länder kan vara en utgångspunkt 
för att lära av andras erfarenheter. Arbetsmarknads-
delen avslutas därför med granskning av den inter-
nationella statistiken och vad som ligger bakom de 
uppgifter som ofta får ett stort genomslag i debatten, 
i synnerhet om Sverige är sämst eller bäst. 
 Trots att den internationella statistiken alltid inne-
håller varningen att siffrorna inte kan användas till att 
jämföra länder, tas uppgifterna ofta till intäkt för vär-
deringar av de olika länderna politik för att integrera 
flyktingar på arbetsmarknaden.
 De siffror som redovisas i den internationella sta-
tistiken består av genomsnitt för hela den invandrade 
befolkningen, vanligen definierad som utländska 
medborgare och ibland som utrikes födda. Vilka dessa 
invandrade är och varför de flyttat till landet i fråga är 
en avspegling av skilda historiska traditioner, av språk-
lig och geografisk närhet och inte minst av ländernas 
invandrings- och flyktingpolitik i dag och under de 
senaste decennierna. Vi har, så långt det är möjligt, 
försökt att undersöka vilka skillnader det finns mel-
lan länderna framförallt när det gäller hur många av 
de invandrade som talar det nya landets språk samt 
arbetskraftsinvandringens omfattning och karaktär.
 Redovisningen av arbetslöshet och sysselsättning 
bland invandrade bygger på statistik som OECD 
publicerat för åren 2001–2002 och på egna bearbet-
ningar av EUROSTAT:s arbetskraftsundersökningar. 
På grundval av datamaterialet från EUROSTAT har vi 
kunnat skilja mellan utländska medborgare och utri-
kes födda samt mellan personer som kommer från 
olika regioner och med olika vistelsetider.
 Den bild som framkommer är att arbetsmark-
nadssituationen för invandrade är mest gynnsam i 
de transoceana (Australien, Nya Zeeland, Kanada 
och USA) och i de sydeuropeiska (Grekland, Italien, 

Spanien och Portugal) länderna samt på Irland. För 
samtliga dessa länder finns uppgifter som visar att en 
mycket stor del av de invandrade som ingår i statis-
tiken utgörs av arbetskraftsinvandrare, som valts ut 
efter poäng- eller kvotsystem eller där uppehållstill-
ståndet är knutet till att personen har ett arbete. För 
flera av dessa länder gäller dessutom att en hög andel 
av de invandrade kommer från länder där samma 
språk talas.
 De sämsta situationen på arbetsmarknaden för 
invandrade återfinns i Belgien, Danmark, Frankrike, 
Nederländerna och Sverige. (För Finland är antalet 
observationer över utrikes födda så få att datamate-
rialet från EU inte alltid går att använda). För inget av 
dessa länder har vi funnit indikationer på att arbets-
kraftsinvandringen skulle vara särskilt omfattande. 
Däremot anges att en ganska stor del av de som 
invandrat till Belgien kommer från ett land där något 
av de belgiska officiella språken talas. Med tanke på 
att så stor del av invandringen till Frankrike består av 
personer från tidigare kolonier, där franska språket är 
allmänt bekant, är även där arbetslöshets- och syssel-
sättningsskillnaderna förvånande höga.
 Storbritannien och Österrike ligger mittemellan 
dessa två grupper av länder. Här är det förvånande att 
arbetslöshets- och sysselsättningsskillnaderna inte är 
lägre i Storbritannien, eftersom nästan 86 procent av 
de utländska medborgarna kommer från ett land där 
engelska talas. Någon förklaring till varför skillna-
derna mellan utrikes och inrikes födda är så pass små 
i Österrike står inte att finna i de källor vi haft tillgång 
till.
 Mycket tyder således på att den internationella 
statistiken jämför äpplen och stolar och endast visar 
det tämligen självklara att sysselsättningen är hög för 
invandrade som väljs ut i enlighet med efterfrågan 
på arbetsmarknaden. Urval efter arbetsmarknadens 
behov förefaller att ha större betydelse än att de 
invandrade kommer från länder från samma språk-
område.
 Vi har gjort ett försök att i stället jämföra äpplen 
och päron, genom att skilja mellan länder med hög 
och låg arbetskraftsinvandring och länder med hög 
och låg andel invandrade som talar det nya landets 
språk. Inom dessa grupper av länder är skillnaderna 
när det gäller arbetsmarknadssituationen för invand-
rade ganska små. Rangordningen mellan länderna 
inom grupperna varierar och är beroende av vilket 
år som väljs, vilken arbetsmarknadsindikator som 
används, om situationen avser utländska medborgare 
eller utrikes födda och om de utrikes födda indelas 
efter vistelsetid och födelseland. 
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