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Förord 

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt rege-
ringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och 
arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som kan leda 
till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. De förändringar 
som kan bli aktuella ska bidra till ökad sysselsättning och hållbara 
statsfinanser på lång sikt. 

Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mång-
facetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad under-
lagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra aktörer 
med kunskaper om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Analyser, 
slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står 
för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parla-
mentariska kommittén. 

En hög sysselsättningsnivå är en självklar målsättning oavsett 
regeringens politiska färg. För individen är arbete centralt för sin egen 
försörjning. För samhället vittnar hög sysselsättning om ett högt 
resursutnyttjande i ekonomin och dessutom genererar det skatte-
inkomster som upprätthåller välfärden. På motsvarande sätt är hög 
arbetslöshet negativt för de individer som är arbetslösa och för sam-
hället som helhet. Arbetslöshet medför låga inkomster, otrygghet, 
förhöjd risk för ohälsa och sämre livskvalitet för den enskilde. I 
denna rapport analyserar författarna hur arbetslivet i Sverige har 
förändrats från 1970-tal till 2010, jämför utrikesfödda med inrikes 
födda med avseende på sysselsättning och matchning på arbetsmark-
naden i Sverige under de senaste åren, samt gör en internationell 
jämförelse av sysselsättningen i Europa 2000-2010 med tonvikt på 
ungdomars och utrikesföddas villkor. 

Rapporten visar att arbetslivets förändring sedan 1970-talet har 
varit omvälvande på ett negativt sätt för unga och lågutbildade. Skill-
naden i sysselsättningsgrad mellan unga och medelålders har ökat 
dramatiskt, liksom skillnaden mellan personer med enbart grund-



  
 
 

 

skola (eller folkhögskola) och personer med gymnasial utbildning. 
Allt fler har för hög utbildning i relation till arbetets krav, samtidigt 
som det blivit viktigare att vara rätt matchad i detta avseende för 
den lön man kommer att få. 

Författarna visar att Sverige skiljer sig på ett negativt sätt från de 
flesta andra europeiska länder genom att det tar jämförelsevis lång 
tid för utrikesfödda (som varit tio år eller mindre i Sverige) att ta 
sig in på den svenska arbetsmarknaden. Trösklarna för att komma 
in på arbetsmarknaden och få en självständig försörjning är relativt 
höga. 

Slutligen visar rapporten att det finns stora skillnader avseende 
sysselsättning och matchning i Sverige 2010 mellan inrikes födda 
och utrikesfödda. Utrikesfödda har lägre sysselsättningsgrad än in-
födda. Sysselsättningsgrad i gruppen utrikesfödda skiljer sig även be-
roende på vilken del av världen de kommer ifrån. Personer från EU15 
och Latinamerika har ungefär samma sysselsättningsgrad som in-
födda. Utlandsfödda som varken är i arbete eller studerar domineras 
av personer som kommer från Afrika eller Asien. Personer som är 
födda utanför Europa har dessutom svårare att få ett arbete i paritet 
med sin utbildning. 

Rapporten är skriven av Carl le Grand, Ryszard Szulkin, Andrey 
Tibajev och Michael Tåhlin som är verksamma vid Sociologiska 
institutionen och Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms 
universitet. 
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Sammanfattning 

Rapporten består av tre delar: en beskrivning av hur arbetslivet i 
Sverige har förändrats från 1970-tal till 2010, en jämförelse mellan 
utlandsfödda och inrikes födda i Sverige 2010 avseende sysselsättning 
och matchning samt en internationell jämförelse av sysselsättningen 
i Europa 2000–2010. 

I rapportens första del beskrivs arbetslivets utveckling i Sverige 
1974–2010. Från 1974 till 1991 steg andelen förvärvsarbetande från 
77 till 85 procent, och sjönk sedan påtagligt till 78 procent år 2000 
och ytterligare något fram till 2010. Andelen studerande steg mått-
ligt till 1991, därefter snabbt under 1990-talet och sedan långsam-
mare till 2010. De individer som varken förvärvsarbetar eller studerar 
utgjorde vid mitten av 1970-talet tillsammans knappt en femtedel 
av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Sedan sjönk andelen påtagligt, 
till drygt en tiondel 1991, innan den steg till 15 procent 2000 och 
var därefter oförändrad till 2010.  

Minskningen mellan 1974 och 1991 av andelen som varken för-
värvsarbetar eller studerar berodde helt och hållet på att andelen hem-
arbetande kvinnor sjönk. Efter 1991 var det främst andelen arbets-
sökande som ökade, mest under 1990-talet men även mellan 2000 och 
2010. Både andelen tidigt pensionerade och andelen hemarbetande 
steg något under 1990-talet, men sedan år 2000 är andelen förtida 
pensionärer konstant och andelen hemarbetande har fallit tillbaka 
till 1991 års låga nivå. 

Sammantaget kan vi säga att det s.k. utanförskapet, om vi med 
detta menar den kategori av befolkningen som varken förvärvsarbe-
tar eller studerar, ökade på ett problematiskt sätt mellan 1991 och 
2000, men att situationen därefter tycks ha stabiliserats. 

För ungdomar (20–29 år) har utvecklingen i sysselsättning varit 
dramatisk. 1974 och 1981 skilde bara 10 procentenheter mellan ungas 
och medelålders (30–54 år) förvärvsarbetsgrad. År 2000 hade 20-
procents-nivån passerats och 2010 hade gapet vidgats ytterligare, 
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till nästan 30 procentenheter. En stor majoritet (cirka fyra femte-
delar) av de unga som inte är förvärvsaktiva är studerande. Andelen 
som varken arbetar eller genomgår utbildning har ökat, men mycket 
mindre än andelen studerande. 

Utvecklingen för de äldre (55–64 år) i arbetslivet har sett helt 
annorlunda ut. Fram till 1990-talet hade de äldre en lägre förvärvs-
grad än de unga, men detta förhållande vändes till sin motsats i och 
med recessionen på 1990-talet och har sedan dess fortsatt på den 
vägen. 

Vad gäller skillnader mellan utbildningsgrupper är förändringen 
i sysselsättning störst för de lågutbildade. Individer med enbart grund-
skola (eller folkskola) hade på 1970-talet cirka 5 procentenheters 
lägre förvärvsgrad än personer med gymnasial utbildning. Detta gap 
har sedan dess vuxit i stort sett kontinuerligt och uppgick år 2010 till 
drygt 15 procentenheter. I övrigt har skillnader i arbetslivsanknyt-
ning mellan grupper med olika lång utbildning varit tämligen stabila. 

En viktig fråga i anslutning till diskussionen om utanförskap är 
hur sambandet mellan ohälsa och arbetslivsdeltagande ser ut och hur 
det förändras. Genomgående finns ett negativt samband, men bort-
sett från en något större negativ effekt av ohälsa år 2000 har gapet 
varit anmärkningsvärt konstant under hela den undersökta perioden. 
Arbetslivets gräns avseende hälsokrav tycks därmed inte ha flyttats 
märkbart. Men det finns viktiga undantag. Till exempel har besvär 
med nedsatt psykiskt välbefinnande fått en större betydelse för ung-
domars, särskilt unga kvinnors, förvärvsaktivitet. 

Lönestrukturen på svensk arbetsmarknad har varit stabil under 
senare decennier. Könslönegapet har legat runt 20 procentenheter 
under hela perioden, med en viss tendens att minska mellan 1974 och 
1981 och mellan 2000 och 2010. Ungdomslönerna (relativt medel-
ålders) steg mellan 1974 och 1981 men har fallit sedan dess: mycket 
måttligt från 1981 till 1991, något mer under 1990-talet och i ytter-
ligare något stegrad takt mellan år 2000 och 2010. Lågutbildade an-
ställdas lönenivå relativt medelutbildades (gymnasium) har följt ett 
mönster över tiden som liknar ungdomars, fast nedgången sedan 
1980-talet är klart mer begränsad för låg utbildning än för låg ålder.  

Vad gäller matchning mellan utbildning och utbildningskrav visar 
beskrivningen att de rätt matchade med avseende på utbildningens 
längd var den helt dominerande gruppen av alla anställda vid mitten 
av 1970-talet. Deras andel har sedan dess fallit undan för undan, till 
att 2010 omfatta cirka fyra av tio löntagare. Denna nedgång mot-
svaras av en kraftig uppgång av de överutbildades andel, som under 
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de senaste åren har blivit den största av de tre kategorierna och 
omfattade 2010 fler än hälften av alla anställda. De underutbildade, 
slutligen, har legat ganska nära en tiondel av alla löntagare under 
hela perioden, med en långsamt fallande tendens. Det tycks därmed 
ha blivit svårare för individer med låg utbildning att konkurrera om 
de mindre kvalificerade jobben. Samtidigt har den ekonomiska av-
kastningen av utbildning blivit alltmer beroende av en god match-
ning gentemot arbetets krav. 

I rapportens andra del jämför vi förhållanden 2010–2012 i Sverige 
bland utlandsfödda och infödda avseende sysselsättning, matchning 
för utlandsföddas etableringstid, dvs. tid från ankomst till Sverige 
innan man får ett arbete. Som väntat har utlandsfödda generellt sett 
en lägre sysselsättningsgrad än infödda. Vi hittar stora skillnader vad 
gäller sysselsättning, men de är trots allt kanske inte så dramatiska 
som ofta framställs. För alla utlandsfödda med en vistelsetid i Sverige 
på minst 5 år är skillnaden i sysselsättning jämfört med svenskfödda 
ca 7 procentenheter. Det finns emellertid stora skillnader i syssel-
sättningsgrad beroende på vilken del av världen de kommer ifrån. 
Personer från EU15+ och Latinamerika har ungefär samma syssel-
sättningsgrad som infödda. En klart högre andel utlandsfödda än 
infödda är varken i arbete eller studerar. Denna grupp, varav en del 
kanske tillhör det s.k. utanförskapet, är speciellt stor för personer 
som kommer från Afrika och Asien. 

Det finns en tendens till integration eftersom utlandsfödda med 
lång vistelsetid i Sverige har högre sysselsättning än de med kort 
vistelsetid. Detta gäller dock bara män och inte kvinnor. Vistelse-
tiden i Sverige tycks alltså inte påverka sannolikheten för att ha ett 
arbete för kvinnor. Ett annat problematiskt resultat vad gäller ut-
landsföddas integration är att den andel som varken arbetar eller stu-
derar är högst bland de som bott i Sverige mer än 20 år och bland 
de relativt nyligen anlända (5–10 års vistelsetid). Detta tyder på 
problem vad gäller vissa gruppers integration. 

Den tid det tar för utlandsfödda att första gången etablera sig på 
arbetsmarknaden varierar också kraftigt mellan olika grupper. 
Utlandsfödda från EU15+ etablerar sig betydligt snabbare än de från 
övriga världen. Men detta samband försvinner om man samtidigt 
studerar migrationsorsak. Födelseregion har då så gott som ingen 
betydelse för etableringstid. I stället är det de som migrerar på 
grund av arbete som snabbt får en sysselsättning. Etableringstiden 
är dock betydligt längre för de som migrerat av familjeskäl eller på 
grund av skyddsbehov. 
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Utlandsfödda är som väntat i mycket högre grad överutbildade 
än svenskfödda. Skillnaden mellan infödda och utlandsfödda män vad 
gäller detta är klart större än för kvinnor. Detta resultat är i enlig-
het med forskning som visar att framför allt män från Afrika och 
Mellanöstern diskrimineras i högre grad än kvinnor från samma 
länder. 

Andelen överutbildade är lägre och andelen matchade högre bland 
anställda från EU15+ jämfört med andra utlandsfödda. Personer 
från EU15+ har ungefär samma andel matchade och överutbildade 
som infödda.  

Personer som är födda i Latinamerika har en relativt hög syssel-
sättningsgrad och liten sannolikhet att hamna i kategorin ”varken i 
arbete eller studier”. Men de tycks i liten grad erhålla ett arbete som 
är i enlighet med deras utbildning. En mycket stor andel av personer 
födda i Latinamerika som har en anställning är därför överutbildade. 
Anställda personer som kommer från Afrika och Asien har ungefär 
samma stora andel överutbildade som de från Latinamerika. För denna 
grupp från Afrika och Asien gäller alltså att de för det första har 
mindre sannolikhet att ha ett jobb. För dem som trots allt får ett 
jobb så tenderar detta jobb att inte motsvara den utbildning de har. 

Den tredje delen av rapporten visar att den svenska arbetsmark-
naden tycks fungera relativt väl i ett europeiskt perspektiv. Syssel-
sättningsgraden i Sverige är hög. Detta gäller särskilt för kvinnor. 
Utvecklingen under 2000-talet verkar också varit relativt gynnsam 
för Sverige. Arbetslöshetssituationen i Sverige är emellertid mer 
problematisk. Det finns några länder med tydligt lägre grad av arbets-
löshet. Det finns dock två grupper som avviker kraftigt från den 
generella bilden – invandrare och unga människor. 

Sverige skiljer sig på ett mycket negativt sätt från de allra flesta 
europeiska länder som undersöks här när det gäller sysselsättnings-
graden och arbetslöshetsnivån för invandrare som varit tio år eller 
mindre i det nya landet. Detta gäller både för män och för kvinnor. 
Våra analyser visar att Sverige fortfarande avviker mycket negativt från 
de flesta övriga länder när vi tar hänsyn till de invandrade männens 
utbildning, ålder, familjesituation och ursprungsregion. För kvinnor-
nas del förändras bilden kraftigt när ursprungsregionen vägs in i 
analysen av sysselsättningsgraden. Skillnaderna mellan Sverige och 
en stor grupp länder minskar väsentligt eller försvinner helt. En möj-
lig tolkning är att skillnader mellan ursprungsländer när det gäller 
inställning till kvinnans roll i samhället och könsfördelning av ansvar 
för familj respektive arbete slår igenom i denna analys. Att Sverige 
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under det senaste decenniet tagit emot många flyktingar och an-
höriginvandrare från länder med låg kvinnlig förvärvsfrekvens är en 
rimlig delförklaring till detta mönster.  

För personer som bott i Sverige i mer än tio år är bilden betyd-
ligt mindre problematiskt än för de relativt nyanlända. Jämfört med 
övriga Europa utmärker sig Sverige här inte alls på samma negativa 
sätt. Sverige framstår i en europeisk jämförelse som relativt öppet 
för invandring av politiska och humanitära skäl. Trösklarna för att 
komma in i landet är ganska låga. Samtidigt är trösklarna höga för att 
komma ut på arbetsmarknaden och få en självständig försörjning.  

För unga lågutbildade män och kvinnor är den svenska nivån på 
sysselsättning, i ett europeiskt perspektiv, mycket låg. För de med 
högre utbildningsnivå är situationen bättre. Det finns dock länder 
som uppvisar klart mycket högre nivåer på sysselsättning både bland 
gymnasie- och högskoleutbildade. I det här sammanhanget kan man 
också nämna att andelen svenskar som är sysselsatta bland dem som 
är 55 år eller äldre är mycket hög.  

I en separat analys av unga människor med gymnasieutbildning 
visas att utbildningens utformning spelar en stor roll för den fram-
tida övergången till arbete. De kontakter med arbetsgivare och de 
specifika kunskaper som en arbetsplatsbaserad yrkesutbildning erbju-
der verkar ha en stor betydelse för att förklara skillnader mellan 
länderna i sysselsättningsgraden senare i livet. Denna form av ut-
bildning är relativt sällsynt i Sverige och det svenska gymnasiets 
förmåga att förbereda för framtida yrkesliv framstår som begränsad. 
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1 Sverige över tiden, 1974–2010 

Hur har kraven i arbetslivet i Sverige förändrats under senare decen-
nier? Hur bidrar denna utveckling till förändringar av utanförskapets 
storlek och sammansättning? Är dessa förändringar relaterade till 
hur hälsa och utbildning förändrats i den arbetsföra befolkningen? 

Utanförskapets sammansättning är sannolikt annorlunda i dag 
än igår: förr blev människor fysiskt utslitna av kroppsligt krävande 
arbetsuppgifter, medan en viktig drivkraft bakom det nutida utanför-
skapet är att många personer har svårt att klara de mentala kraven i 
arbetslivet. Erfarna personer som en gång förlorat sitt arbete kan få 
svårt att komma tillbaka till arbetslivet, till följd av den uppdrivna 
kravnivån. Dessutom tycks dagens utanförskap i större utsträckning 
bero på problem i samband med etableringsfasen på arbetsmarkna-
den. Denna förändring innebär att en förskjutning skett vad gäller 
ålder och erfarenhet: det är idag fler ungdomar och andra nytillträ-
dande grupper, t.ex nyanlända invandrare, som har svårt att klara 
arbetslivets inträdeskrav. Deras svårigheter kan bestå av begränsad 
utbildning eller andra färdigheter, såsom språkkunskaper och s.k. 
”social kompetens”, jämfört med konkurrerande arbetssökande eller 
med svaga resurser i andra avseenden, men även i att arbetsgivarna 
systematiskt väljer bort vissa grupper av människor. 

I föreliggande rapport om utvecklingen av arbetslivets krav belyser 
vi frågor av följande slag: Hur har andelen personer i olika befolk-
ningsgrupper som varken är i arbete eller utbildning förändrats över 
tid? Hur varierar riskerna för utanförskap med ålder, utbildnings-
nivå, kön, och hälsotillstånd? Hur har betydelsen av dessa riskfak-
torer förändrats över tid? Vad kännetecknar den grupp unga som 
inte lyckas ta sig in i arbetslivet och som inte studerar? Hur har denna 
grupps storlek och sammansättning förändrats över tid? Vad bety-
der den växande överutbildningen för risken för utanförskap? Har 
överutbildningen lett till att högre utbildade konkurrerat ut lågut-
bildade vid tillträdet till relativt lågkvalificerade jobb? Har utbild-
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ningsexpansionen lett till ökade svårigheter för lågutbildade att få 
fäste på arbetsmarknaden? 

I en serie publikationer (t.ex le Grand, Szulkin och Tåhlin 2001, 
2004) har vi tidigare analyserat matchningen mellan utbildning och 
arbete, och därvid beskrivit överutbildningens utveckling mellan 1974 
och 2000 samt orsaker till och konsekvenser av densamma. Data-
underlaget har utgjorts av levnadsnivåundersökningarna (LNU) 
1974, 1981, 1991 och 2000. I våra analyser har vi hittills begränsat 
oss till matchningen bland personer i arbete. Denna begränsning är 
naturlig eftersom arbetets utbildningskrav bara kan anges för syssel-
satta personer. Men för att bli fullödigt belyst kräver frågan om 
matchning mellan arbetslivets krav och människors resurser ett mer 
samlat grepp som omfattar situationen för samtliga personer i arbets-
för ålder, inklusive ej sysselsatta individer. I den föreliggande rap-
porten genomför vi en sådan analys och förlänger också tidsper-
spektivet fram till 2010. 

1.1 Data och variabelkonstruktioner 

I denna första del av rapporten beskriver vi utvecklingen av arbets-
livet i Sverige från 1974 till 2010 på grundval av data från Levnads-
nivåundersökningarna, LNU (se vidare www.sofi.su.se, flik Levnads-
nivåundersökningarna). Beskrivningen avser genomgående befolk-
ningen mellan 20 och 64 års ålder. Följande variabler är centrala i 
framställningen. 

Sysselsättning. På basis av information om intervjupersonens 
sysselsättning under veckan före intervjun tilldelas alla individer en 
av tre huvudsakliga aktiviteter: Förvärvsarbete, studier samt var-
ken förvärvsarbetande eller studerande. Den sistnämnda kategorin 
delas i sin tur in i tre kategorier: arbetssökande, pensionär samt 
övriga (i huvudsak hemarbetande). Gränsen för förvärvsarbete dras 
vid 10 timmar ordinarie eller normal arbetstid per vecka. Indel-
ningen är hierarkisk med arbete överst, sedan studier och därefter 
varken arbete eller studier. Det innebär att studenter, liksom arbets-
sökande och förtida pensionärer, som förvärvsarbetar minst 10 tim-
mar per vecka klassificeras som förvärvsarbetande, och att arbets-
sökande och förtida pensionärer utan arbete minst 10 timmar per 
vecka ses som studerande om de genomgår utbildning vid tiden för 
intervjun. Även inom gruppen som varken förvärvsarbetar eller 
studerar är indelningen i olika aktiviteter hierarkisk, med arbets-
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sökande överst, därefter tidig pension och sedan övriga aktiviteter 
(främst hemarbete). 

Ålder. Vi använder genomgående en indelning i tre åldersgrup-
per: unga (20–29 år), medelålders (30–54 år) och äldre (55–64 år). 
De äldsta personerna som ingår i beskrivningen är födda 1910 
(64 år 1974) och de yngsta är födda 1990 (20 år 2010). 

Utbildning. Som grund för att skatta individernas utbildnings-
längd används svaren på följande fråga i intervjun: ”Hur många år 
har din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat? (Från 
småskolan och uppåt.)” För att erhålla antalet utbildningsår utöver 
den obligatoriska skolan dras sju år från det totala antalet år för indi-
vider födda 1953 eller tidigare, medan nio år dras från det totala 
antalet år för individer födda 1954 eller senare. Syftet med gränsen 
mellan 1953 och 1954 är att skilja mellan individer som gått i den 
nio-åriga grundskolan och dem som gått i äldre skolformer, främst 
sju-årig folkskola.1  

Antalet skolår utöver den obligatoriska nivån delas i vissa analy-
ser nedan in i fyra kategorier: 0–1 års post-obligatorisk skolgång, 
2–3 år, 4–5 år och 6 eller fler år utöver obligatorisk skola. Dessa 
fyra kategorier kallar vi grundskola, gymnasium, gymnasium med 
påbyggnad (eller gymnasium plus) respektive högskola. En jämförel-
se mellan denna indelning och en mer direkt nivåindelning på basis 
av respondenternas explicita svar på intervjufrågor om högsta upp-
nådda utbildningsnivå visar på en god överensstämmelse. Det finns 
tre huvudsakliga skäl till att välja antalet utbildningsår snarare än 
angiven högsta utbildningsnivå som grund för vår skattning av ut-
bildningslängd. Det viktigaste skälet är att det är en stor fördel att 
arbeta med ett direkt mått på antalet utbildningsår eftersom det 
påtagligt underlättar en jämförelse med utbildningskraven i arbetet 
som också anges i antal år (se vidare nedan), och dessa uppgifter till-
sammans (individens utbildning och jobbets krav) kan sedan relateras 
på ett tydligt sätt och i välutvecklade modeller till viktiga utfall av 
matchning, t.ex. lönenivå. Ett ytterligare skäl att välja antal utbild-
ningsår snarare än nivå är att definitionen av utbildningsnivå varierar 
något mellan olika undersökningsår, vilket försvårar jämförbarheten 
över tiden på ett mer komplicerat sätt än den åtskillnad mellan ko-
horter som beskrevs ovan. Ett tredje skäl är att antalet år är ett mer 

                                                                                                                                                               
1 Denna gräns är inte exakt eftersom grundskolan infördes gradvis och med regionala varia-
tioner, men torde i huvudsak fungera väl. Givet skillnaden mellan grundskolan och den äldre 
skolan finns anledning att skilja mellan de båda födelseårskategorierna (födda före respektive 
efter 1953/54) vid vissa trendanalyser, vilket vi också gör nedan. 



Sverige över tiden, 1974–2010  
 
 

22 

fingraderat mått än utbildningsnivå, så att även utbildning som inte 
lett till en tydlig nivåförändring kan beaktas i analysen; mängden 
sådan utbildning är långtifrån försumbar. 

Utbildningskrav. Arbetets utbildningskrav mäts med följande 
intervjufrågor: (a) ”Behöver man någon skol- eller yrkesutbildning 
över folk- eller grundskolan i din befattning?” (b) Om ja på (a): 
”Ungefär hur många års utbildning över folk- eller grundskolan be-
höver man?” Denna indikator på arbetets utbildningskrav har visat 
sig ha mycket hög validitet och reliabilitet (se t.ex. Tåhlin 2011). 
T.ex. är överensstämmelsen mellan respondenternas svar på frågor-
na ovan och arbetsförmedlingens skattningar av utbildningskraven i 
olika yrken mycket god (korrelationen är över 0,80). Skälen att an-
vända respondenternas skattning av det antal utbildningsår som krävs 
i arbetet snarare än externa bedömningar av yrkets utbildningskrav 
liknar de skäl som angavs ovan i utbildningens fall. Ett ytterligare 
skäl sammanhänger med skillnaden mellan ett arbete (ett jobb) och 
ett yrke: arbetet är en mer detaljerad kategori än ett yrke, och ligger 
närmare de dagliga arbetsuppgifterna. Även om överensstämmelsen 
är hög mellan de olika typerna av information, vilket visas av den 
starka korrelation som nyss nämndes, kan skillnaden mellan de två 
typerna (korrelationens residual) antas tala till intervjufrågornas för-
del eftersom respondenternas svar är mer direkt anknutna till den 
mest relevanta enheten för att bedöma arbetsuppgifternas karaktär, 
nämligen jobbet (snarare än yrket). 

På samma sätt som för utbildning delas utbildningskraven i vissa 
analyser nedan in i fyra kategorier: 0–1 års utbildningskrav, 2–3 år, 
4–5 år, och 6 eller fler år. 

Lön. Respondentens lönenivå per timme skattas med hjälp av 
svaren på följande intervjufråga: ”Hur stor är lönen före skatt för 
den arbetstid som du vanligen arbetar?” Sedan anges belopp i kronor 
för åtta olika löneformer: fast månadslön, fast veckolön, fast tim-
lön, individuellt ackord, gruppackord, bonus eller provision, ersätt-
ning för obekväm arbetstid samt annan löneform. Lönesumman divi-
deras sedan med antalet timmar ordinarie (normal) arbetstid.  

I den här rapporten används lönemåttet på följande sätt. För varje 
undersökningsår (1974 till 2010) beräknas medianlönen för alla an-
ställda. Denna lönenivå sätts sedan till värdet 100. Varje respondents 
lönenivå uttrycks i relation till medianvärdet. En person som tjänar 
dubbelt så mycket i kronor per timme som medianvärdet för alla an-
ställda det året får alltså lönevärdet 200, en person som tjänar hälften 
av medianvärdet får lönevärdet 50, osv. 
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Hälsotillstånd. En omfattande och detaljerad intervjufråga om före-
komsten av olika symptom på ohälsa ligger till grund för bedöm-
ningen av respondentens hälsotillstånd. ”Har du under de senaste 
tolv månaderna haft någon av följande sjukdomar eller besvär?” Sedan 
överlämnas ett svarskort till intervjupersonen med en lista på symp-
tom. ”Det här är en lista över våra vanligaste sjukdomar och besvär 
som sammanställts av medicinska experter.” För vart och ett av 
cirka 50 symptom markerar respondenten något av tre svar: ”Nej”, 
”Ja, lätta besvär”, ”Ja, svåra besvär”. Exempel på besvär är ”Värk i 
skuldror eller axlar”, ”Magsår”, ”Sömnbesvär”, ”Depression, djup ned-
stämdhet”, ”Yrsel”, ”Utslag, eksem, psoriasis”, ”Sockersjuka, dia-
betes”. 

I denna rapport används informationen om ohälsa så att svaren 
angående olika symptom summeras till ett sammanlagt ohälsovärde, 
där lätta besvär ges värde 1 och svåra ges värde 2. På motsvarande 
sätt som för lönenivå (se ovan) relateras sedan varje respondents värde 
till genomsnittet för alla respondenter vid de fem olika tidpunkter-
na (1974 till 2010), där genomsnittet sätts till värde 100. Genom-
snittet på den summerade symptomskalan har varierat mellan 5 och 
7 under perioden. 

Därmed övergår vi till att redogöra för arbetslivets utveckling 
mellan 1974 och 2010 med hjälp av de data och indikatorer som 
beskrivits ovan. 

1.2 Sysselsättning 

Figur 1.1 visar utvecklingen av befolkningens sysselsättning, där tre 
kategorier av aktivitet urskiljs: förvärvsarbete (minst 10 timmar per 
vecka), studier och annat, där den sistnämnda kategorin omfattar allt 
utom förvärvsarbete och studier, inklusive men inte enbart arbets-
löshet (arbetssökande) och tidig pension. 
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Figur 1.1. Sysselsättning bland befolkningen 20–64 år i Sverige 1974-2010. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Från 1974 till 1991 steg andelen förvärvsarbetande från 77 till 
85 procent, och sjönk sedan påtagligt via den ekonomiska krisen 
1992–93 till 78 procent år 2000. Den djupa recessionen 2008–09 
avsatte mindre spår i detta avseende än krisen på 1990-talet. Ned-
gången i andelen förvärvsarbetande mellan 2000 och 2010 var 1 pro-
centenhet, till 77 procent, dvs samma nivå som vid början av den 
undersökta perioden (1974). Andelen studerande steg måttligt från 
1974 till 1991, från 3 till 4 procent av befolkningen 20–64 år, där-
efter snabbt under 1990-talet till 7 procent år 2000, och sedan lång-
sammare upp till 8 procent 2010. De individer som varken förvärvs-
arbetar eller studerar utgjorde vid mitten av 1970-talet tillsammans 
19 procent av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Sedan sjönk andelen 
påtagligt, till 11 procent 1991, innan den steg till 15 procent 2000 
och var därefter oförändrad till 2010. Förändringar i fördelningen av 
denna breda kategori framgår av figur 1.2. 
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Figur 1.2. Tre kategorier av individer som varken förvärvsarbetar eller 

studerar, 1974-2010. Arbetssökande, tidigt pensionerade  

och hemarbetande. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Minskningen mellan 1974 och 1991 av andelen som varken förvärvs-
arbetar eller studerar berodde helt och hållet på att andelen hem-
arbetande sjönk. Denna förändring sammanhängde i sin tur enbart 
med kvinnors förändrade sysselsättningsmönster (detta framgår ej 
direkt av figuren). Efter 1991 var det främst andelen arbetssökande 
som ökade, mest under 1990-talet men även mellan 2000 och 2010. 
Både andelen tidigt pensionerade och andelen hemarbetande steg 
något under 1990-talet, men sedan år 2000 är andelen pensionärer 
konstant och andelen hemarbetande har fallit tillbaka till 1991 års 
låga nivå. 

Sammantaget kan vi säga att det s.k utanförskapet, om vi med detta 
menar den kategori av befolkningen som varken förvärvsarbetar eller 
studerar, ökade på ett klart problematiskt sätt mellan 1991 och 2000, 
men att situationen därefter tycks ha stabiliserats. Möjligen kan en 
svag tendens till förbättring skönjas i meningen att en viss förskjut-
ning skett från hemarbetande till arbetssökande i fördelningen mellan 
de tre kategorierna i figur 1.2, vilket tyder på en nettoförflyttning i 
riktning mot gränsen till arbetslivet. Huvudslutsatsen är dock att 
utanförskapet slutade öka under decenniet mellan år 2000 och 2010. 
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Inte minst mot bakgrund av den nuvarande utdragna lågkonjunk-
turen i OECD-länderna finns skäl att befara att ökningen är på väg 
att återkomma. 

Den utveckling som beskrevs i figur 1.1 skiljer sig förstås mellan 
olika kategorier av befolkningen med avseende på kön, ålder och 
utbildning. Figur 1.3 visar hur skillnader mellan olika grupper i an-
delen förvärvsarbetande har förändrats unders senare decennier. Ut-
över demografiskt definierade grupper och utbildningskategorier 
urskiljs skillnader mellan individer vad gäller hälsotillstånd. 

Figur 1.3. Skillnader mellan befolkningsgrupper i andelen förvärvsarbetande, 

1974-2010. Negativa avvikelser i procentenheter i relation till 

en referenskategori (män, 30-54 år, gymnasieutbildning, god 

hälsa) skattade med multivariata linjära sannolikhetsmodeller. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Notera att alla staplar i figuren avser negativa avvikelser från referens-
gruppens nivå, dvs höga staplar indikerar relativt låga andelar för-
värvsarbetande, så att stigande staplar avspeglar sjunkande förvärvs-
frekvenser. Utvecklingen för kvinnor visas längst till vänster och 
har redan berörts. Skillnaden mellan kvinnor och män i andelen för-
värvsarbetande var som minst 1991 och 2000 och har sedan vuxit 
något fram till 2010, dock utan att komma i närheten av de köns-
skillnader som gällde för några decennier sedan. 
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För ungdomar (20–29 år) har utvecklingen varit dramatisk. 1974 
och 1981 skilde bara 10 procentenheter mellan ungas och medel-
ålders (30–54 år) förvärvsarbetsgrad. Redan före den kraftiga minsk-
ningen av arbetskraftsefterfrågan i samband med 1990-talets djupa 
recession (1992–93) hade skillnaden ökat till 15 procentenheter. År 
2000 hade 20-procents-nivån passerats och 2010 hade gapet vidgats 
ytterligare, till närmare 30 procentenheter. Hur har dessa föränd-
ringar i förvärvsarbetsgrad bland de yngre fördelats mellan studier 
och utanförskap? Studier är det klart dominerande alternativet, cirka 
fyra femtedelar av dem som inte förvärvsarbetar är sysselsatta med 
utbildning (detta framgår inte av figur 1.3). Studier kan förstås i sin 
tur delvis vara dold arbetslöshet, men detta bortser vi från här. 

Utvecklingen för de äldsta (55–64 år) i den del av befolkningen 
vi undersöker har sett helt annorlunda ut. Fram till 1990-talet hade 
de äldre en lägre förvärvsgrad än de unga, men detta förhållande vän-
des till sin motsats i och med recessionen för 20 år sedan och har 
sedan dess fortsatt på den vägen. De äldres allt starkare förankring i 
arbetslivet har överlevt även den senaste recessionen. Detta är något 
som utmärker inte bara Sverige, som i och för sig har en unikt hög 
förvärvsaktivitet bland äldre, utan flertalet länder i Europa (se vidare 
den internationellt jämförande delen av denna rapport och t.ex Tåhlin 
2013). Dock är förändringen sedan 1990-talet klart mindre för de 
äldre än för ungdomarna. 

Vad gäller skillnader mellan utbildningsgrupper är förändringen 
störst för de lågutbildade. Individer med enbart grundskola (eller 
folkskola) hade på 1970-talet cirka 5 procentenheters lägre förvärvs-
grad än personer med gymnasial utbildning. Detta gap har sedan 
dess vuxit i stort sett kontinuerligt och uppgick år 2010 till drygt 
15 procentenheter. I övrigt har skillnader i arbetslivsanknytning 
mellan grupper med olika lång utbildning varit tämligen stabila. Det 
kan noteras att en påbyggd gymnasieutbildning (’Gymnasium+’ i 
figur 1.3) inte har en positiv utan en måttligt negativ effekt på san-
nolikheten att förvärvsarbeta. Detta sammanhänger antagligen med 
att denna kategori domineras av teoretiska gymnasieutbildningar där 
möjligheterna att ha direkt nytta av utbildningen i arbetet är mindre 
än i mer yrkesinriktade gymnasieutbildningars fall, samtidigt som 
san-nolikheten att studera (snarare än arbeta) är högre. Slutligen är 
skillnaderna i förvärvsfrekvens genomgående små mellan gymnasie-
utbildade (utan påbyggnad) och högskoleutbildade. 

En viktig fråga i anslutning till diskussionen om utanförskap är 
hur sambandet mellan ohälsa och arbetslivsdeltagande ser ut och hur 
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det förändras. Längst till höger i figur 1.3 visas skillnaden i sannolik-
het att förvärvsarbeta mellan personer med olika god hälsa. Genom-
gående finns ett negativt samband, så att individer med ett hälsotill-
stånd vid genomsnittet i befolkningen har cirka 5 procentenheters 
lägre sysselsättningsgrad än individer utan hälsoproblem. Bortsett 
från en något större negativ effekt av ohälsa år 2000 har detta gap 
varit anmärkningsvärt konstant under hela den undersökta perioden. 
Arbetslivets gräns avseende hälsokrav tycks därmed knappast ha rört 
sig på flera decennier. Vi missar dock viktiga nyanser genom denna 
ganska grova beskrivning. Längre fram i rapporten gör vi mer detal-
jerade uppdelningar i olika typer av ohälsa, t.ex så att vi skiljer mellan 
psykiska och fysiska besvär, och finner då att vissa notervärda för-
ändringar har skett, åtminstone för vissa grupper av befolkningen. 
Till exempel har besvär med nedsatt psykiskt välbefinnande fått en 
större betydelse för ungdomars, särskilt unga kvinnors, förvärvs-
aktivitet. Men den grovhuggna bilden i figur 1.3 antyder ändå att 
arbetslivets hälsomässiga gräns sedd i stort (eller på långt håll) inte 
har förskjutits på något dramatiskt vis. 

Förändringar i utbud av och efterfrågan på arbetskraft samman-
hänger med – och påverkar – såväl arbetets kvantiteter (förvärvs-
frekvens) som priser (löner) i olika grupper av befolkningen. Ut-
vecklingen på kvantitetssidan har vi nyss beskrivit i några inledande 
figurer. Lönesidan börjar vi beakta i figur 1.4. Staplarna anger av-
vikelser från lönenivån i en referensgrupp (samma som tidigare) för 
ett antal kategorier definierade som i figur 1.3 ovan, dvs efter kön, 
ålder, utbildning och hälsotillstånd. 
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Figur 1.4. Skillnader i lönenivå (per timme) mellan befolkningsgrupper, 

1974–2010. Avvikelser i procentenheter i relation till en 

referenskategori (män, 30–54 år, gymnasieutbildning, god 

hälsa) skattade med multivariat regressionsanalys (OLS).  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Huvudintrycket av figuren är att lönestrukturen på svensk arbets-
marknad har varit mycket stabil under senare decennier. Könslöne-
gapet har legat runt 20 procentenheter under hela perioden, med en 
viss tendens att minska mellan 1974 och 1981 och mellan 2000 och 
2010. Ungdomslönerna (relativt medelålders) steg mellan 1974 och 
1981 men har fallit sedan dess: mycket måttligt från 1981 till 1991, 
något mer under 1990-talet och i ytterligare något stegrad takt mellan 
år 2000 och 2010. Lågutbildade (enbart grundskola eller motsv.) 
anställdas lönenivå relativt medelutbildades (gymnasium) har följt ett 
mönster över tiden som liknar ungdomars, fast nedgången sedan 
1980-talet är klart mer begränsad för låg utbildning än för låg ålder. 
I övrigt (relativa lönenivåer för äldre, högutbildade och personer med 
nedsatt hälsa) har skillnaderna legat i stort sett stilla, mycket nära 
referensgruppen för hög ålder och ohälsa och omkring 25 procent-
enheter ovanför referensgruppen för högutbildade (genomgången 
högskola). 

Som helhet tycks lönestrukturen vara mer stabil över tiden än 
vad förvärvsfrekvensen i olika grupper av befolkningen är. Det bety-
der i så fall att förskjutningar i efterfrågan på olika typer av arbets-
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kraft framför allt tar sig uttryck i skiftande förvärvsfrekvenser i skilda 
kategorier. Men för vissa grupper har det skett relativt stora föränd-
ringar av både mängden arbete och nivån på lönerna. Ungdomar är 
en sådan grupp, lågutbildade en annan, även om den samtidiga ned-
gången i förvärvsintensitet och lön är tydligare med avseende på låg 
ålder än på låg utbildning. 

På basis av ovanstående resultat är det av intresse att explicit 
kontrastera två relationer mellan utbildningsgrupper: Lågutbildade 
och medelutbildade åtskiljs mer genom skillnader i sysselsättning 
än i lönenivå, medan högutbildade och medelutbildade åtskiljs mer 
genom skillnader i lönenivå än i sysselsättning (se vidare Gottfries 
2011). Denna kontrast illustrerar betydelsen av arbetsmarknadens 
lönegolv; se figur 1.5.  

Figur 1.5. Skillnader i sysselsättningsnivå (gap arb) och lönenivå (gap lön) 

mellan gymnasieutbildade och grundskoleutbildade (vänster 

stapelgrupp) och mellan gymnasieutbildade och högskoleutbildade 

(höger stapelgrupp), 1974–2010.  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Till vänster i figuren jämförs medelutbildade (gymnasium) och låg-
utbildade (grundskola). Staplarna uttrycker skillnader i sysselsätt-
ning (vänster stapel) och lön (höger stapel). Vid alla tidpunkter utom 
den första (1974) är sysselsättningsgapet större än lönegapet. Kon-
trasten gentemot jämförelsen mellan medelutbildade och högutbil-
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dade (högskola) är tydlig; se stapelgruppen till höger i figuren: vid 
alla tidpunkter är lönegapet betydligt större än gapet i sysselsätt-
ning. (Notera att det relativt begränsade gapet i sysselsättning är till 
de medelutbildades fördel, och skall alltså egentligen vara negativt, 
men har ritats som positivt här för att göra figuren mer lättläst; se 
också figur 1.3.) En möjlig tolkning av den påtagliga skillnaden mellan 
de båda relationerna är att den relativt stora löneskillnaden mellan 
medelutbildade och högutbildade är mer anpassad till marknadens 
efterfrågan än vad den relativt mindre löneskillnaden mellan medel-
utbildade och lågutbildade är, med konsekvensen att sysselsätt-
ningsnivån för lågutbildade blir lägre än vad den skulle vara vid ett 
större lönegap. Även om denna tolkning är riktig (vilket den inte 
behöver vara eftersom sysselsättningsnivån förstås beror på fler fak-
torer än lönenivån), så är det inte självklart att lönen ska anpassas 
för att påverka sysselsättningen. Ett högt lönegolv kan givetvis ha 
fördelar som uppväger eventuella nackdelar. Men jämförelsen i 
figur 1.5 är ändå värd att begrunda. 

1.3 Matchning 

En viktig aspekt på människors arbetsliv är hur anpassningen mellan 
individens utbildning och jobbets utbildningskrav ser ut. En indika-
tion på betydelsen av en god matchning är att den ekonomiska av-
kastningen av utbildning är starkt avhängig jobbets krav. För de ut-
bildningsår som skjuter över arbetets kravnivå tenderar huvuddelen 
av lönepremien att elimineras (se t.ex Rubb 2003 för en översikt av 
denna forskning). Detta tyder klart på att överskjutande utbildning 
kommer till mycket begränsad användning i arbetet, vilket i sin tur 
kan leda till att dess eventuella betydelse för livet utanför arbetet 
också försvagas på längre sikt. Vi har i flera tidigare arbeten (t.ex le 
Grand, Szulkin och Tåhlin 2001, 2004) beskrivit hur matchningen 
mellan utbildning och arbetets krav har utvecklats i Sverige fram till 
år 2000. Ett huvudresultat har därvid varit att det är vanligare att 
individens utbildning överträffar jobbets krav än tvärtom, dvs att 
överutbildning är mer förekommande än underutbildning. Vidare 
har andelen överutbildade av alla anställda tenderat att stiga över 
tiden. 

I figur 1.6 visas hur individers utbildning och jobbens utbild-
ningskrav har förändrats från 1974 fram till 2010. Liksom ovan är 
både individ- och jobb-sidan indelade i fyra kategorier: grundskola 
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(0–1 års utbildning över den obligatoriska nivån), gymnasium (2–
3 år), gymnasium med påbyggnad (4–5 år) och högskola (6 års ut-
bildning eller mer ovanför obligatorisk nivå). 

Figur 1.6. Individers utbildning och jobbens utbildningskrav, 1974-2010. 

Andelar (procent) av alla anställda. Fyra kategorier: 0-1 års utb 

utöver obligatorisk skola (Gr), 2-3 år (Gy), 4-5 år (Gy+), 6 år 

eller fler (Hs). 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Utbildningens utveckling visas till vänster i figuren, medan utbild-
ningskravens utveckling återges till höger. Flera slutsatser kan dras 
av figuren. För det första framgår tydligt att individers utbildning i 
genomsnitt är högre än jobbens krav på utbildning. Vid alla tidpunk-
ter är andelen individer med låg utbildning (Gr) klart lägre än andelen 
jobb med låga utbildningskrav. På motsvarande sätt är andelen indi-
vider med hög utbildning (Hs) klart högre än andelen jobb med höga 
utbildningskrav. För det andra har denna obalans – i riktning mot ett 
överskott av utbildning relativt arbetets krav – förstärkts över tiden. 
Särskilt påtagligt är detta på den lägsta utbildningsnivån, där an-
delen lågutbildade individer har fallit betydligt mer än andelen enkla 
jobb. För det tredje ser en kategori – gymnasium, alltså 2–3 års ut-
bildning utöver grundskola – ut att vara i relativt god balans mellan 
utbud (individer) och efterfrågan (jobb). 
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Figur 1.6 ger dock bara aggregerade tal, utan att ange hur anpass-
ningen ser ut på individnivå. Hur matchningen mellan enskilda indi-
vider och deras arbeten utvecklats över tiden framgår av figur 1.7. 
Vi har delat in alla anställda i tre kategorier, rätt matchade, överut-
bildade och underutbildade. Kriteriet på god matchning är att den 
egna utbildningen ligger på samma nivå som det jobb personen inne-
har. Om den egna utbildningen och jobbets utbildningskrav avviker 
maximalt ett år från varandra i längd ses personen som rätt matchad 
med avseende på utbildningsnivå. Individer med minst två års kortare 
utbildning än vad jobbet kräver ses som underutbildade, medan 
individer med minst två års längre utbildning än vad jobbet kräver 
ses som överutbildade.2  

Figur 1.7. Matchning, överutbildning och underutbildning, 1974-2010. 

Andelar av alla anställda. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Vid den undersökta periodens början, 1974, var de rätt matchade 
med avseende på utbildningens längd den helt dominerande gruppen 
av alla anställda. Deras andel har sedan dess fallit undan för undan, 
                                                                                                                                                               
2 Figur 1.7 bygger på två separata trendberäkningar, en för personer födda 1953 eller tidigare 
och en för personer födda 1954 eller senare, för att hålla isär kohorter med olika längd på den 
obligatoriska skolan (se vidare avsnittet ovan om data och variabelkonstruktioner). Trenderna 
för dessa två kategorier är snarlika och deras vägda (efter antalet individer) genomsnitt redo-
visas i figuren. 
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till att 2010 omfatta cirka fyra av tio löntagare. Denna nedgång mot-
svaras av en kraftig uppgång av de överutbildades andel, som under 
de senaste åren har blivit den största av de tre kategorierna och 
omfattade 2010 fler än hälften av alla anställda. De underutbildade, 
slutligen, har legat ganska nära en tiondel av alla löntagare under 
hela perioden, med en långsamt fallande tendens. 

Man skulle kunna invända mot beskrivningen av matchningens 
utveckling ovan att jobbens karaktär kan ha blivit allt lösare i kon-
turerna i takt med senare decenniers utveckling av arbetsorganisa-
tion och teknologi, i riktning mot större individanpassning. Kanske 
jobbens krav inte kan definieras lika entydigt som tidigare, utan har 
blivit mer beroende av egenskaperna hos de enskilda individer som 
innehar dem. I så fall borde en bristande schematisk anpassning mellan 
utbildning och utbildningskrav vara allt mindre utslagsgivande för 
arbetets resultat. Ett enkelt sätt att pröva giltigheten i ett sådant 
resonemang är att se hur sambandet mellan matchning och lönenivå 
har utvecklats. Om schematiska krav i arbetet har blivit allt mindre 
relevanta, så borde lönen ha blivit allt mindre beroende av match-
ningens karaktär. I figur 1.8 visas hur sambandet utvecklats mellan 
1974 och 2010. 

Figur 1.8. Löneskillnader efter utbildning beroende på matchningen mellan 

individens utbildning och arbetets utbildningskrav. Lönepremier 

i procent per utbildningsår. (Multivariata regressionsanalyser (OLS) 

med kontroller för kön, erfarenhet och kvadrerad erfarenhet.)  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 
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Det välkända mönstret med stora skillnader i ekonomisk avkastning 
av utbildning beroende på anpassningen till arbetets krav framgår 
tydligt av figuren. Lönepremien för matchad utbildning ligger långt 
över premien för överskjutande utbildning under hela perioden. 
Däremellan ligger nivån på den ekonomiska ersättningen för över-
skjutande arbetskrav (dvs. underutbildning). Utvecklingen över tiden 
av dessa löneskillnader är intressant. Tvärtemot vad som kunde för-
väntas utifrån resonemanget om allt mer svårdefinierade och flexibla 
arbetskrav har den ekonomiska betydelsen av en god matchning 
mellan den egna utbildningen och jobbets utbildningskrav ökat under 
senare decennier. Detta ger anledning att fästa ytterligare avseende 
vid den stora och ökade omfattningen av överutbildning. 

En annan viktig konsekvens av överutbildning är att den kan på-
verka arbetslivets gränser. Om antalet individer med en viss högre 
utbildningsnivå är större än antalet jobb på den kravnivån, så får de 
individer som blir utan ett väl matchat jobb söka sig neråt i krav-
hierarkin. Därvid kan de komma att konkurrera ut lägre utbildade 
individer på den lägre kravnivån som då i sin tur kan få söka sig neråt. 
Denna process av förflyttning neråt (’bumping down’) kan så små-
ningom leda till att vissa lågutbildade individer kan bli utan jobb trots 
att antalet jobb på en låg kravnivå egentligen är tillräckligt för att ta 
emot utbudet av arbetskraft där. 

Ett sätt att belysa denna risk för ökad arbetslöshet bland lågut-
bildade som en konsekvens av överutbildning är att undersöka hur 
den genomsnittliga utbildningsnivån förändras inom olika nivåer av 
utbildningskrav i arbetet. En sådan bild visas i figur 1.9.  



Sverige över tiden, 1974–2010  
 
 

36 

Figur 1.9. Genomsnittlig utbildning (antal år efter grundskola motsv.) efter 

arbetets utbildningskrav, 1974-2010. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Som väntat utifrån den utveckling som beskrevs i anslutning till 
figur 1.6 ovan har den största förändringen av genomsnittlig ut-
bildning skett i den kategori av arbeten som har de lägsta formella 
utbildningskraven. Inströmningen av individer med en utbildning 
som är klart längre än vad jobbet kräver har lett till en höjning av 
den genomsnittliga utbildningen från knappt 1,5 år till över 3 år, i 
en kategori arbeten som egentligen inte kräver någon utbildning 
alls utöver grundskola. Även på de två mellannivåerna av arbetskrav 
har den genomsnittliga utbildningen bland jobbinnehavarna stigit, 
men mindre än på den lägsta nivån. Slutsatsen blir rimligen att det 
har blivit svårare för individer med låg utbildning att konkurrera om 
de mindre kvalificerade jobben till följd av det växande överskottet 
på utbildning. 

En alternativ tolkning skulle kunna vara att utbildningskraven 
faktiskt ökat i de olika kategorierna, så att den höjda genomsnitt-
liga utbildningsnivån i praktiken avspeglar en höjd svårighetsgrad i 
jobben. Figur 1.10 visar därför utbildningskravens utveckling. 
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Figur 1.10. Genomsnittliga utbildningskrav (antal år efter grundskola motsv.) 

efter jobbkategori, 1974-2010. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Som synes finns i stort sett ingen tendens till höjda utbildnings-
krav. Enda undantaget är gymnasiekategorins uppgång i kravnivå 
mellan 1991 och 2000, som sammanfaller med förlängningen av 
gymnasieskolans yrkesprogram från 2 till 3 år. Det är troligt att den 
höjningen av den angivna kravnivån sammanhänger mer med skolans 
förändring än med arbetslivets. På den högsta nivån, jobb med krav 
på högskoleutbildning, har de genomsnittliga kraven i antal år sjunkit 
under perioden, troligtvis i samband med att utbildningar som inte 
tidigare var akademiska har tillförts högskolesektorn. På den lägsta 
nivån, där den genomsnittliga utbildningen bland jobbinnehavarna 
stigit kraftigt (se figur 1.9 ovan), har kraven på utbildning legat nära 
noll under hela perioden. 

En annan indikation på hur kvalifikationskraven har utvecklats i 
olika typer av jobb är lönenivåns förändringar; se figur 1.11. Vi såg 
tidigare (figur 1.4) att lönestrukturen uppvisat en påfallande stabi-
litet och bilden som förmedlas av figur 1.11 bekräftar detta. Den 
största förändringen är den måttligt sjunkande relativlönen på den 
högsta nivån fram till år 2000, som står i samklang med utbildnings-
kravens svagt sjunkande tendens under samma tid. Jobben på den 
lägsta kravnivån har inte blivit bättre betalda relativt sett trots den 
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markanta uppgången av jobbinnehavarnas genomsnittliga utbild-
ningsnivå. Mönstret i relativlönernas utveckling, eller snarare brist 
på utveckling, överensstämmer betydligt bättre med utbildnings-
kravens nivå än med utbildningens. Den sammantagna bilden av 
figurerna 1.8 till 1.11 är därmed att den tendens till ökad överutbild-
ning som urskildes tidigare är reell snarare än skenbar. 

Figur 1.11. Lönenivå efter arbetets utbildningskrav, 1974–2010. Genom-

snittliga löner i relation till medianlönen för alla anställda för 

respektive år (medianlön alla per år = 100).  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1974–2010 

 
 
Genomsnittliga nivåer av utbildning och lön i olika jobbkategorier 
markerar de gränser som utomstående individer möts av i en kon-
kurrenssituation. Som vi tidigare framhållit är hälsotillstånd en annan 
av arbetslivets gränsmarkörer. Den generella bilden som visades i 
figur 1.3 ovan är att skillnader i allmänt hälsotillstånd mellan individer 
i förvärvsarbete och utanför har varit i stort sett konstanta sedan 
1970-talet. Bland ungdomar är bilden något avvikande, med ten-
denser till förstärkta samband mellan hälsa och arbetslivsdeltagande. 
Figurerna 1.12 och 1.13 visar denna utveckling mellan 1991 och 
2010 för unga kvinnor respektive unga män. 
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Figur 1.12. Hälsotillstånd efter sysselsättning bland unga (20–29 år) kvinnor, 

1991 och 2010. Besvär med fysisk rörlighet (hinder), värk och 

nedsatt psykiskt välbefinnande (medelvärden på summerade 

symtomskalor).  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1991 och 2010 

 
 

Figur 1.13. Hälsotillstånd efter sysselsättning bland unga (20–29 år) män, 

1991 och 2010. Besvär med fysisk rörlighet (hinder), värk och 

nedsatt psykiskt välbefinnande (medelvärden på summerade 

symtomskalor).  

Källa: Egen analys på basis av LNU 1991 och 2010 
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Som synes har hälsoskillnaderna efter sysselsättning genomgående 
ökat bland unga kvinnor. Samma tendens finns bland unga män för 
psykiska men inte för fysiska besvär. Dessa tendenser avviker från 
vad vi tidigare fann för alla anställda sammantagna, där arbetets hälso-
gränser framstod som betydligt mer stabila över tiden. Det är uppen-
bart att ungdomars sysselsättningsmönster har förändrats mer än 
för andra grupper, med delvis annorlunda implikationer och kopp-
lingar till andra livsområden. Detta är ett mycket angeläget ämne 
för vidare och djupare analyser som vi dessvärre inte har utrymme 
för här. 



41 

2 Världen i Sverige, 2010 

2.1 Utlandsföddas sysselsättning, etableringstid  
och överutbildning 

I denna del använder vi preliminära data från dels LNU2010 och 
dels LNU-UFB 2010–2012 (Levnadsnivåundersökning av utlands-
födda och deras barn). LNU-UFB är en tilläggsundersökning till 
LNU med ett urval av 7350 personer 18–75 år gamla som är födda 
utomlands och har bott i Sverige minst fem år. Den preliminära svars-
frekvensen är 61 procent men i denna rapport används ca 50 pro-
cent av urvalet. 

Urvalet för LNU-UFB är stratifierat med avsikt att få tillräck-
ligt många respondenter från sju regioner av ursprungsländer som i 
denna rapport slagits ihop till följande fyra områden:  

 EU15+ (Norden, EU15 före utvidgningen, Schweiz, Nordamerika 
och Oceanien), dvs. vad som kan kallas de rika länderna. 

 Övriga Europa, dvs. tidigare Östblocket och f.d. Jugoslavien. 

 Afrika och Asien (inkl. Turkiet). 

 Latinamerika. 

Urvalet för LNU-UFB är dessutom stratifierat efter tre ålders-
grupper: 18–30, 31–55 och 56–74 år. Orsaken är att vissa invandrar-
grupper (t.ex. från Finland) invandrat tidigt och är relativt gamla, 
medan andra till stor del invandrat under senare år (t.ex. från Irak 
och Somalia) och är relativt unga. I resultatredovisningen nedan har 
vi begränsat oss till åldersgruppen 20–64 år (i avsnittet etablerings-
tid 18–60 år) eftersom det här gäller personernas integrering i 
arbetslivet. Vi anser att denna åldersbegränsning är relevant för dessa 
analyser. 

Datainsamlingen av LNU-UFB är nyligen avslutad och vi har ännu 
inte fått leverans av slutliga data från Statiska centralbyrån (SCB). 
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Trots detta känner vi oss trygga med att rapportera resultaten som 
redovisas nedan. Vi tror att då data utökas med de sista responden-
terna kan kanske resultaten förändras med några få procentenheter 
mer eller mindre, men vi är övertygade om att de substantiella slut-
satserna inte kommer att förändras. Eftersom flera variabler ännu 
inte har konstruerats och/eller felkontrollerats, så saknas en del vik-
tiga analyser som skulle kunna förklara en del av de resultat vi pre-
senterar nedan. 

Det bör observeras att LNU-UFB innefattar utlandsfödda som 
vistats i Sverige minst 5 år. Vi har satt den gränsen eftersom vi ansåg 
att man först efter ca 5 år kan utvärdera invandrares grad av inte-
gration i det svenska samhället. 

Vi redovisar först skillnader i sysselsättningsstatus mellan infödda 
och olika kategorier av utlandsfödda. Därefter redovisar vi analyser 
av etableringstid, dvs. hur lång tid det tar att få ett arbete efter man 
kommit till Sverige. Till sist visar vi resultaten för utlandsföddas grad 
av matchning, över- och underutbildning; dvs. sannolikheten att inne-
ha ett arbete vars utbildningskrav är lägre eller högre än den utbild-
ningslängd individen har. 

2.2 Sysselsättningsstatus 

Tabell 2.1 visar att svenskfödda i genomsnitt har ca 7 procentenhe-
ters högre sannolikhet att vara sysselsatta än utlandsfödda (80 jäm-
fört med 73 procent). Detta verkar i stort sett vara i enlighet med 
SCB:s statistik. Vi ser vidare att det finns något större skillnader vad 
gäller sannolikheten att vara sysselsatt mellan svensk- och utlands-
födda för män (8 procentenheter) än för kvinnor (5 procentenheter). 
Skillnaden är liten men av intresse vad gäller andra resultat vi redo-
visar nedan. 

Tabell 2.1. Sysselsättningsstatus uppdelat efter kön 20–64 år (%). 

 Alla Kvinnor Män 
 Inrikes född Utlandsfödd Inrikes född Utlandsfödd Inrikes född Utlandsfödd

Sysselsatta 80 73 77 72 83 75 
Studerande 6 6 7 7 5 5 
Arbetslösa/sjuka 13 21 15 21 12 20 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Antal personer 3554 2878 1710 1514 1844 1364 

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB.  
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Om vi i stället ser på den grupp som varken arbetar eller studerar 
(vilket kan ses som en grov indikator på utanförskap), så är den 
21 procent av alla utlandsfödda jämfört med 13 procent av de in-
födda. Detta innebär att så mycket som något mer än en femtedel 
av utlandsfödda 20–64 år varken arbetar eller studerar. Det är värt 
att notera att bland svenskfödda är andelen som varken arbetar eller 
studerar något större för kvinnor än för män (15 procent jämfört 
med 12 procent) medan denna andel bland utlandsfödda är ungefär 
densamma (omkring 20 procent).  

Vad gäller andelen som studerar finns mycket små skillnader annat 
än att en något större andel kvinnor än män (både bland infödda och 
utlandsfödda) studerar (ca sju procent av kvinnorna och fem pro-
cent av männen). 

Figur 2.1. Sysselsättningsstatus uppdelat efter födelseregion 20–64 år.  

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB. 

 
 
Figur 2.1 visar som väntat att utlandsfödda från EU15+, dvs. de 
rika länderna, har ungefär samma andel sysselsatta (79 procent) som 
de infödda (80 procent). Mer förvånansvärt är kanske att även ut-
landsfödda från Latinamerika har nästan samma sysselsättningsgrad 
som infödda och de från EU15+ (77 procent). Personer från Afrika 
och Asien har dock en klart lägre sysselsättningsgrad (68 procent) 
medan personer från övriga Europa utgör en mittengrupp (73 pro-
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cent). Vid sidan av latinamerikanernas relativt höga sysselsättnings-
grad så är dessa siffror ungefär som man kan förvänta från officiell 
statistik.  

Andelen som varken arbetar eller studerar (övriga) skiljer sig 
mindre mellan de fyra regionerna än vi hade väntat. Denna andel är 
så mycket som 19 procent för gruppen EU15+, vilket vi tror delvis 
kan förklaras av att en del av de äldre i denna grupp – främst av finskt 
och jugoslaviskt ursprung – har haft fysiskt slitsamma arbeten och 
erhållit sjukpension före 65 års ålder. Som väntat är andelen som 
varken är i arbete eller studier störst för de från Afrika och Asien 
(23 procent). Men andelen är även hög bland personer från övriga 
Europa (ca 20 procent). Andelen i utanförskap enligt denna defini-
tion är minst bland personer från Latinamerika (16 procent). 

Det är inte självklart vad invandrares integration innebär. När 
man kommer till ett nytt land saknar man normalt många resurser: 
språket, sociala kontakter, bristande förståelse för sociala koder, hur 
man bör uppföra sig i vissa sammanhang, osv. Om integrationen 
fungerar bör vi dock förvänta att utlandsfödda blir allt mer lika in-
födda vad gäller resurser (brett definierade) med ökad vistelsetid i 
Sverige. Utifrån ett sådant perspektiv kan begreppet integration de-
finieras som en process genom vilken utlandsföddas förfogande över 
resurser med ökad vistelsetid i Sverige blir allt mer likt den infödda 
befolkningens. Därmed kan vi förvänta bl.a. att skillnader i syssel-
sättningsgrad kommer att minska med ökad vistelsetid i Sverige. 
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Figur 2.2. Sysselsättningsstatus uppdelat efter vistelsetid i Sverige  

20–64 år. 

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB. 

 
 
Figur 2.2 visar att det finns en tendens till integration utifrån ett 
sådant synsätt på vad integration innebär. Det framgår att andelen 
sysselsatta är högre bland de som bott i Sverige mer än 10 år. Men 
samtidigt är den andel som varken arbetar eller studerar högst bland 
de som bott i Sverige mer än 20 år (23 procent) och bland de rela-
tivt nyligen anlända med 5–10 års vistelsetid (21 procent). Gruppen 
med en vistelsetid 11–20 år har ungefär samma andel sysselsatta 
som de som bott i Sverige mer än 20 år, men andelen som varken 
arbetar eller studerar är klart mindre för denna grupp (17 procent 
jämfört med 23 procent). Dessa siffror kan jämföras med ca 13 pro-
cent som varken arbetar eller studerar bland infödda.  

Även om alltså personer som bott i Sverige mer än 10 år har 4–
5 procentenheters högre sysselsättning så är andelen som varken 
arbetar eller studerar högst bland de som har mer än 20 års vistelse-
tid i Sverige. Det är dock svårt att tolka och dra slutsatser om re-
sultaten från figur 2.2. Orsaken är att personer med olika vistelsetid 
tenderar att komma från olika delar av världen och därmed ha olika 
förutsättningar. Dessutom skiljer sig åldersfördelningen mellan per-
soner med olika lång vistelsetid i Sverige: De med kort vistelsetid 
tenderar att vara unga och de med lång vistelsetid att vara äldre. För 
att bättre beakta dessa problem och bättre utvärdera resultaten vi 
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rapporterat i tabell 2.1 samt figur 2.1 och 2.2 har vi därför utfört ett 
antal lineära sannolikhetsanalyser (OLS) för att närmare se vad som 
bestämmer sannolikheten för att vara sysselsatt bland de utlandsfödda. 
Vi har också utfört sådana regressionsanalyser för sannolikheten 
att varken ha ett arbete eller studera bland denna grupp 20–64 år 
gamla. Till stora delar är resultaten för dessa analyser en spegelbild 
jämfört med då vi analyserar sysselsättning, men det finns några 
undantag. Vi rapporterar därför resultaten då vi analyserar kvinnor 
och män separat vad gäller att vara arbetslös eller sjukpensionär. 

I tabell 2.2 är den beroende variabeln sannolikheten att vara 
sysselsatt. Tabell 2.2 visar att då vi jämför utlandsfödda med samma 
ålder, kön och med samma vistelsetid i Sverige, så har framför allt 
personer från Afrika och Asien, men även personer från övriga 
Europa, mindre sannolikhet att vara sysselsatta jämfört med utlands-
födda från EU15+ och Latinamerika. Personer från Afrika och 
Asien har så mycket som ca 13 procentenheters lägre sannolikhet 
att ha ett arbete, givet kön, ålder och vistelsetid i Sverige. Det finns 
inga könsskillnader för sannolikheten att vara sysselsatt. Som för-
väntat uppvisar ålder en kurvlineär effekt på sysselsättning, dvs. unga 
och gamla har lägre sannolikhet att vara sysselsatta jämfört med 
medelålders. 

Tabell 2.2 visar också att då man jämför personer med samma 
ålder, kön och ursprungsregion, så har utlandsfödda som vistats 
mer än 10 år i Sverige ca 8–9 procentenheters större sannolikhet att 
vara sysselsatta än de som bara vistats 5–10 år. Detta resultat ger 
större tyngd åt slutsatsen att det tycks ske en integration: Ju längre 
man bott i Sverige desto större är sannolikheten att ha ett arbete. 
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Tabell 2.2. Linjär sannolikhetsanalys (OLS) av sannolikheten  

att vara sysselsatt 20–64 år. 

  Samtliga 
Födelseregion  
EU15+ (referens)  0 
Övriga Europa -0,065** 
Afrika & Asien -0,131** 
Latinamerika -0,033 
  
Vistelsetid  
5–10 år (referens) 0 
11–20 år 0,082** 
21+ år 0,090** 
  
Kvinna -0,079 
  
Ålder 0,070*** 
Ålder2/100 -0,092*** 
  
Intercept -0,647*** 
  
R2 8,3 % 
N 2894 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

 
 
I tabell 2.3 analyserar vi sannolikheten att vara sysselsatt separat för 
kvinnor och män. Tabellen visar att för män är det bara personer 
från Afrika och Asien som har en statistiskt signifikant mindre san-
nolikhet att vara sysselsatt (ca 9 procentenheters lägre sannolikhet) 
jämfört med män från EU15+. Koefficienten för övriga Europa är 
relativ stor (-6,1 procentenheter) men är inte statistiskt säkerställd. 
Personer med en vistelsetid mer än 10 år har ca 11–13 procentenhe-
ters större sannolikhet att vara sysselsatta än dem med 5–10 års 
vistelsetid, dvs. vi ser att det finns en tydlig tendens till integration 
i arbetslivet för män. 

Den andra kolumnen i tabell 2.3 visar resultat från samma analys 
för kvinnor. Det framkommer att kvinnor från Afrika och Asien har 
mycket lägre sannolikhet att vara sysselsatta då vi jämför personer 
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med samma ålder och vistelsetid i Sverige. Kvinnor från Afrika och 
Asien har så mycket som ca 17 procentenheters mindre sannolikhet 
att vara sysselsatta som kvinnor från Norden, EU, Nordamerika 
och Oceanien (EU15+). 

Det finns även en tendens att kvinnor från övriga Europa (f.d. 
Östblocket och f.d. Jugoslavien) har en lägre sysselsättningsgrad än 
kvinnor från EU15+. Däremot finns inga skillnader mellan kvin-
nor från Latinamerika och EU15+; ett resultat som också gäller för 
män från Latinamerika. 

Till skillnad mot resultaten för män tycks dock ökad vistelsetid i 
Sverige inte påverka sannolikheten för att ha ett arbete för kvinnor. 
Vi ser denna bristande arbetslivsintegration för utlandsfödda kvin-
nor som ett problematiskt resultat som närmare bör utredas. Gäller 
detta alla grupper av utlandsfödda kvinnor? Gäller det oberoende 
när man invandrat till Sverige? I denna rapport kan vi bara visa på 
att vi här har ett problem som vi bör försöka förstå.  

Tabell 2.3. Linjär sannolikhetsanalys (OLS) av sannolikheten  

att vara sysselsatt 20–64 år: Män och kvinnor. 

 Män Kvinnor 
Födelseregion   
EU15+ (referens) 0 0 
Övriga Europa -0,061 -0,072* 
Afrika & Asien -0,094** -0,167*** 
Latinamerika -0,038 -0,030 
   
Vistelsetid   
5–10 år (referens) 0 0 
11–20 år 0,108* 0,062 
21+ år 0,129** 0,057 
   
Ålder 0,072*** 0,069*** 
Ålder2/100 -0,085*** -0,080***
   
Intercept -0,708*** -0,624***
   
R2 8,8 % 8,1 % 
N 1370 1524 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01  
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I tabell 2.4 vänder vi på perspektivet och analyserar sannolikheten 
att varken ha ett arbete eller studera. Det innebär att man antingen 
är arbetslös, sjukpensionär eller annat. Vi rapporterar resultaten från 
två regressionsanalyser separat för kvinnor och män. 

Tabell 2.4. Linjär sannolikhetsanalys (OLS) av sannolikheten för att vara 

arbetslös/sjuk 20–60 år: Män och kvinnor. 

  Män Kvinnor 

Födelseregion   
EU15+ (referens) 0 0 
Övriga Europa 0,056 0,081** 
Afrika & Asien 0,100*** 0,150*** 
Latinamerika 0,042 -0,016 
   
Vistelsetid   
5–10 år (referens) 0 0 
11–20 år -0,045 -0,071* 
21+ år -0,053 -0,035 
   
Ålder -0,031*** -0,022*** 
Ålder2/100 0,044*** 0,033*** 
   
Intercept 0,640*** 0,467*** 
   
R2 6,0 % 5,1 % 
N 1370 1524 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

 
 
För män ser vi från tabell 2.4 att resultaten substantiellt sett är 
desamma (men med omvända tecken) som för att vara sysselsatt 
(tabell 2.3) vad gäller skillnader mellan invandrarregioner. Personer 
från Afrika och Asien har störst sannolikhet att befinna sig i ”utan-
förskap”. Men medan vistelsetidens längd påverkade sannolikheten 
att vara sysselsatt, så finns inga skillnader i fråga om sannolikheten 
att varken ha ett arbete eller studera. Detta resultat bör också när-
mare studeras: Beror det på att en större andel utlandsfödda slås ut 
från arbetsmarknaden och blir sjukpensionärer? 
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Tabell 2.4 visar även samma analys för kvinnor. Resultaten är i 
stort sett en spegelbild av resultaten för kvinnor i tabell 2.3 och 
behöver inte kommenteras. 

2.3 Etableringstid 

För att få en kompletterande bild av de resultat som redovisats i det 
förra avsnittet, visar vi här en serie analyser av den tid som passerar 
från tidpunkten för första migrationen till Sverige till tidpunkten 
då en utlandsfödd första gången etablerar sig på den svenska arbets-
marknaden – kallat etableringstid. Med etablering menas här att i 
någon form vara sysselsatt enligt samma definition som ovan, men 
utan kravet på minst tio timmars sysselsättning i veckan. Data är 
även i detta avsnitt LNU-UFB, men ett särskilt urval har gjorts så 
att analyserna endast omfattar de som migrerade till Sverige i åldern 
18–60 år samt migrerade före år 2000. Anledningen till avgräns-
ningen i ankomstålder är att man annars skulle få med alltifrån barn 
i skolpliktig ålder till ålderspensionärer, dvs. personer som samhället 
rimligtvis inte kräver en snabb etablering i arbetslivet av. Avgräns-
ningen i ankomstår behövs för att kunna göra korrekta jämförelser 
över tid; senare migration påverkar definitionsmässigt etablerings-
tiden eftersom man då närmar sig det år som LNU-UFB genom-
fördes.  

Vikten av etablering på arbetsmarknaden har diskuterats i tidigare 
studier, däribland i Långtidsutredningen (Eriksson, 2011) och av 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (Segendorf & 
Teljosou, 2011). Skillnaden mellan dessa rapporter och den här är att 
de har använt sig av registerdata för att få fram uppgifter om etable-
ring och etableringstid. I och med att våra data kommer från en 
surveyundersökning har vi möjlighet att dels ge en bild av utlands-
föddas egna upplevelser, dels komplettera med information om de 
utlandsfödda som inte finns i de administrativa registren. Det ska 
dock poängteras att endast personer som bor kvar i Sverige ingår i 
urvalet. Personer som har immigrerat och sedan flyttat vidare till 
något annat land, samt personer som dött, ingår av naturliga skäl inte 
i urvalet. Eventuellt kan detta leda till en viss underskattning av både 
etableringsgrad och etableringstid, till exempel om personer som 
inte lyckats få ett arbete i Sverige väljer att flytta. 

Figur 2.3 nedan visar att etableringstiden är kortast för utlands-
födda från EU15+. En majoritet av dem får en sysselsättning inom 
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ett år och nästan samtliga (90 procent) inom sex år. För utlandsfödda 
från övriga ursprungsregioner tar det istället i cirka tre–fyra år innan 
hälften erhåller en sysselsättning och mellan åtta–tio år innan nästan 
samtliga får det. Skillnaden mellan utlandsfödda från å ena sidan 
EU15+ och å andra sidan andra regioner kan ha ett flertal olika 
förklaringar, t.ex. skillnader i fråga om språkkunskaper eller utbild-
ningsnivå. Men vi anser det rimligt att tro att huvudorsaken är att 
personer från EU15+ i stor utsträckning har migrerat till Sverige 
på grund av arbete. 

Figur 2.3. Andel utlandsfödda per etableringstid räknat i år uppdelat efter 

ursprungsregion (migrationsålder 18–60 år med ankomst före 

år 2000).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB. 

Not: X-axeln utgörs av antal år från första migrationen till Sverige till det år då första sysselsättningen skedde. 
N är för EU15+ 390; för Övriga Europa 201; för Afrika och Asien 537; för Latinamerika 234. 
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Figur 2.4. Andel utlandsfödda per etableringstid räknat i år uppdelat efter 

migrationsorsak (migrationsålder 18–60 år med ankomst före 

år 2000).  

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB. 

Not: X-axeln utgörs av antal år från första migrationen till Sverige till det år då första sysselsättningen skedde.  

N är för Arbete 269; för Studier 63; för Familj 572; för Skyddsbehov 458. 

 
 
Figur 2.4 visar därför etableringstid fördelat efter migrationsorsak 
utifrån respondenternas i LNU-UFB egna svar. Här ingår både de 
som har behövt söka uppehållstillstånd i Sverige och de som av olika 
anledningar inte behövt göra det. I kategorin skyddsbehov ingår de 
som angett asyl- eller flyktingskäl, samt synnerligen ömmande skäl. 

Av figuren framgår att bland de som kommer hit för arbete blir 
så gott som alla sysselsatta någon gång inom ett par år, med en stark 
tonvikt på sysselsättning direkt under första året. Detta är inga för-
vånande resultat. Arbetskraftsinvandrade kan både ha ordnat ett 
arbete innan ankomsten, eller valt att migrera till Sverige framför 
andra länder pga. av matchning mellan den egna kompetensen och 
arbetsmarknadens behov. Undantagen från denna generella korta 
etableringstid kan exempelvis utgöras av de som fått uppehållstill-
stånd av någon annan anledning men vars primära personliga orsak 
var arbete, eller av sådana som ej behövt söka uppehållstillstånd alls. 

Även utlandsfödda med migrationsorsaken studier har en för-
väntad fördelning i fråga om etableringsår. Antingen får man någon 
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sysselsättning tämligen fort – för att man arbetar vid sidan om 
studierna eller för att man valde ett arbete istället – eller koncen-
trerar man sig på att avsluta sin utbildning. Väljer man att stanna i 
Sverige efter utbildningens genomförande söker man sysselsättning 
här. Detta ser vi som förklaringen till den nedåtgående trenden i 
andelen studerande som etablerar sig de första fyra åren för att sedan 
återigen öka vid fem års etableringstid. 

För de med migrationsorsakerna familj eller skyddsbehov ser 
dock bilden dystrare ut vad gäller etableringstid. Bland anhörig-
/familjeinvandrade erhåller hälften en första sysselsättning i Sverige 
inom två år, men det dröjer ända till tio år innan nästan samtliga 
(90 procent) får en. För skyddsbehövande är motsvarande siffror 
4 år innan hälften erhåller en första sysselsättning, och tio år innan 
nästan samtliga (90 procent) får en. Skyddsbehövande uppvisar två 
stora skillnader gentemot andra grupper, dels att fördelningen av 
etableringstid inte har noll år som det vanligaste värdet (typvärdet), 
dels att de höga värdena av etableringsår har högre andelar av samt-
liga etablerade. Detta innebär att en betydligt lägre andel skyddsbe-
hövande än andra grupper av utlandsfödda får sysselsättning direkt 
och en högre andel tvingas vänta många år innan de får ett jobb. 

Det är samtidigt på sin plats att poängtera att nästan samtliga 
utlandsfödda kommer att få en sysselsättning någon gång i Sverige. 
Av de som invandrat på grund av arbete och studier har 98 procent 
någon gång varit sysselsatta. Av de med migrationsorsakerna familj 
och skyddsbehov är motsvarande siffra cirka 90 procent. Huvud-
problemet är därför inte att utlandsfödda aldrig kommer in på arbets-
marknaden. I stället består problemen i att det för vissa grupper tar 
lång tid att etablera sig, att man i större utsträckning utsätts för perio-
der av arbetslöshet och – vilket diskuteras i det sista avsnittet av detta 
kapitel – att man inte får ett arbete som är i enlighet med de kvalifi-
kationer man har. 

För att närmare studera sambandet mellan å ena sidan etablerings-
tid och å andra sidan ursprungsregion och migrationsorsak har vi 
utfört tre regressionsanalyser. I dessa analyser visas hur etablerings-
tid påverkas av ursprungsregion respektive migrationsorsak med 
kontroll för varandra. På så sätt kan man studera vilken av dessa 
egenskaper som egentligen har ett samband med etableringstidens 
längd. Vi har dels analyserat kvinnor och män tillsammans, dels 
genomfört separata analyser för att på så sätt undersöka könsspeci-
fika samband. 
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Tabell 2.5. Regressionsanalys (OLS) av etableringsår, ursprungsregion  

och migrationsorsak för samtliga respektive kvinnor och män. 

 Samtliga Kvinnor Män 
Födelseregion    
EU15+ (referens) 0 0 0 
Övriga Europa -0,151 -0,783 0,460 
Afrika & Asien 0,740* 0,761 0,840** 
Latinamerika -0,280 -0,801 0,237 
    
Migrationsorsak    
Arbete (referens) 0 0 0 
Studier 2,705*** 2,709* 2,649*** 
Familj 2,368*** 2,666*** 1,325*** 
Skyddsbehov 3,251*** 3,495*** 3,070*** 
    
Intercept 0,511*** 0,994*** 0,135 
    
R2 12,2 % 10,2 % 18,6 % 
N 1362 664 698 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

 
 
Slutsatsen från tabell 2.5 är att migrationsorsak spelar en betydligt 
större roll för etableringstidens längd än vad ursprungsregion gör. 
Studerar man resultaten för både kvinnor och män, är endast Afrika 
och Asien svagt signifikant skild från EU15+. Men även denna 
skillnad är inte så stor (0,7 år) och det finns en viss statistisk osäker-
het. Innebörden är därför att ingen utlandsfödd från någon ur-
sprungsregion genomsnittligt sett skulle ha en längre etableringstid 
än västerlänningar då man jämför personer som kommit till Sverige 
av samma orsak. Vi ser detta resultat som mycket viktigt för att förstå 
utlandsföddas generellt sett lägre sysselsättningsgrad. 

Utlandsfödda med migrationsorsakerna studier, familj och skydds-
behov har samtliga en längre etableringstid än referenskategorin 
arbetskraftsinvandrade. I genomsnitt tar det en utlandsfödd med de 
förra migrationsorsakerna mellan drygt två och drygt tre år längre 
att få sin första sysselsättning, jämfört med de som migrerat på 
grund av arbete. Om man istället utgår från skyddsbehövande som 
referenskategori (redovisas ej i tabellen) blir resultatet att även 
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skillnaden mellan skyddsbehövande och familjeinvandrade på cirka 
ett år är statistiskt signifikant. 

Kvinnor har i genomsnitt cirka ett års längre etableringstid än män. 
Men det finns två viktiga avvikelser från detta generella mönster. 
För det första har män från Afrika och Asien nästan ett års längre 
etableringstid jämfört med män från EU15+. Någon sådan (sta-
tistiskt säkerställd) skillnad finns inte för kvinnor från Afrika och 
Asien jämfört med kvinnor från EU15+. En möjlig tolkning av detta 
resultat är att arbetsmarknadsdiskriminering gentemot utlandsföd-
da från Afrika och Asien drabbar män hårdare än kvinnor (se t.ex. 
Arai, Bursell & Nekby 2008; Bursell & le Grand 2012, le Grand & 
Szulkin 2002). För det andra är skillnaden i etableringstid mellan 
utlandsfödda kvinnor som migrerat av familjeskäl jämfört med de 
som migrerat på grund av arbete 2,7 år. Detta är drygt ett år längre 
än samma skillnad för utlandsfödda män. Migrationsorsaken familj 
ser således ut att framför allt fördröja utlandsfödda kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis presenterar vi i detta avsnitt resultat från en mer 
ingående analys av den grupp som har längst etableringstid, nämligen 
skyddsbehövande. Vi utgår från den sociala klass (dvs. yrkesgrupp), 
om någon, som personen tillhört innan migrationen till Sverige. 
Frågan här gäller om personer som innehaft jobb innan de kom till 
Sverige haft det lättare eller svårare att få ett jobb i Sverige, och om 
dessa möjligheter påverkats av nivån på yrket i den sociala hierarkin. 
Denna fråga är förstås nära relaterad till om personer med mer 
humankapital, dvs. högre utbildning och/eller mer arbetslivserfaren-
het, från andra länder också etablerar sig snabbare i det svenska arbets-
livet. 

I denna analys har social klass för det sista yrket som de ut-
landsfödda hade innan migrationen till Sverige operationaliserats i 
enlighet med SCB:s Socioekonomisk indelning (SEI). SEI gör först 
en uppdelning efter företagare, jordbrukare och anställda. Bland 
anställda görs sedan en uppdelning efter arbetare och tjänstemän på 
basis av normal facklig tillhörighet. Därefter sker en uppdelning 
bland arbetare och tjänstemän efter normala utbildningskrav för yrket. 
Till den vanliga indelningen av SEI inkluderas en extra kategori för 
dem som aldrig varit sysselsatta innan migrationen till Sverige. Dessa 
utgör referenskategorin med vilka de som haft en sysselsättning jäm-
förs. För att komplettera regressionsanalysen finns även kön, an-
komstålder och ankomstår med som oberoende variabler. 
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Tabell 2.6. Regressionsanalys (OLS) av antal etableringsår för skydds-

behövande migrerade mellan 18–60 års ålder före år 2000. 

 Samtliga 
Social klass sista yrke innan migration  
Aldrig sysselsatt (referens) 0 
Ej facklärd arbetare -0,712 
Facklärda arbetare -0,805 
Lägre tjänsteman -0,460 
Tjänsteman på mellannivå -1,581** 
Högre tjänsteman -2,380*** 
Egenföretagare & jordbrukare -1,693 
  
Kvinna 0,242 
  
Ankomstålder  
18–29 år -1,164** 
30–44 år (referens) 0 
45–60 år 0,650 
  
Ankomstår (1956=0) 0,093** 
  
Intercept 2,359** 
  
R2 9,6 % 
N 449 

Källa: Egen analys på basis av LNU-UFB 

* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

 
 
Tabell 2.6 visar att utlandsfödda som före ankomsten till Sverige 
antingen arbetat som tjänsteman på mellannivå eller högre tjänste-
man har en kortare etableringstid än de som aldrig varit sysselsatta 
innan migrationen. Med hänsyn tagen till skillnader ifråga om kön, 
ankomstålder och ankomstår, har tjänstemän på mellannivå i genom-
snitt 1,6 år kortare etableringstid och högre tjänstemän 2,4 år kor-
tare etableringstid än de som inte hade någon sysselsättning före 
migrationen. För övriga klasskategorier gäller att det inte finns några 
statistiskt signifikanta skillnader mellan att ha haft och att inte ha 
haft en sysselsättning innan migrationen. 
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Utlandsfödda skyddsbehövande som arbetat som tjänstemän har 
alltså större möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att dessa analyser inte tar hänsyn till vilken 
slags sysselsättning som de utlandsfödda erhåller utan bara hur lång 
tid det tar innan de får ett arbete. Tjänstemän på hög och mellanhög 
nivå som kommit till Sverige som skyddsbehövande, kan mycket 
väl ha en kortare etableringstid för att de i större omfattning får 
okvalificerade arbeten än andra grupper. Detta skulle kunna vara en 
delförklaring till resultaten för överutbildning vi visar i nästa av-
snitt. Matchningen mellan kvalifikation och arbetets krav är således 
en annan fråga än vad som analyseras i tabell 2.6. 

En rimlig förklaring till de observerade skillnaderna i etablerings-
tid med hänsyn till social klass är att det inte är arbetet i sig som 
påverkar etableringstiden, utan olika slags resurser som är kopplade 
till social klass. Tjänstemän på mellannivå och högre nivå har, med 
få undantag, högre teoretisk utbildning än personer med arbetar-
yrken vilket påverkar faktorer som ökar möjligheten att snabbt etable-
ra sig i det svenska arbetslivet, till exempel förmågan att lära sig ett 
främmande språk. 

Vad gäller övriga variabler i regressionsanalysen visar de att 
skillnaderna bland skyddsbehövande utlandsfödda vad gäller kön 
och ankomstålder är små eller obefintliga. De som migrerat till Sverige 
i ung ålder har i genomsnitt cirka ett års kortare etableringstid än 
de som var äldre, men i övrigt finns inga statistiskt säkerställda sam-
band för ålder och kön.  

Vad gäller ankomstår har vi specificerat sambandet som en linjär 
effekt. Från och med år 1956 (anges i tabellen ovan som år 0 då det 
är året för den tidigaste observationen i våra data) till och med år 
1999 har etableringstiden, med hänsyn tagen till sista yrket före 
migrationen, ankomstålder, kön och ankomstår, blivit drygt en månad 
längre för varje år som gått för skyddsbehövande utlandsfödda. Vi 
har även testat ifall detta samband är så kallat kurvlinjärt, dvs. ifall 
det avtar eller tilltar i styrka med tiden, utan att ha funnit något 
som tyder på det. Till viss del kan detta förklaras med att etable-
ringstiden för skyddsbehövande även påverkas av den generella 
nivån på arbetslösheten, vilken vid 1900-talets slut var högre än vid 
efterkrigstiden. 
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2.4 Matchningen mellan utlandsföddas utbildning 
och utbildningskraven till deras jobb 

Det finns många både anekdotiska berättelser och forsknings-
mässiga resultat som tyder på att många utlandsfödda inte får ett 
arbete som är i enlighet med deras utbildning (t.ex. filmen ”Se upp 
för dårarna” och Andersson Joona m.fl. 2012). Till viss del kan 
detta förklaras med att den utbildning de för med sig till Sverige 
inte är användbar här. En juridikexamen från Irak kan exempelvis 
rimligtvis inte utan lång kompletterande utbildning användas på den 
svenska arbetsmarknaden. Det finns dock andra utbildningar inom 
medicin, teknik och naturvetenskap m.m. där man kan förvänta att 
om svensk integrationspolitik fungerar, så efter viss kompletteran-
de utbildning och då man lärt sig svenska språket, skulle personen 
ifråga kunna få ett arbete inom sitt yrke. Vi avser nedan att belysa i 
vilken utsträckning som utlandsföddas överutbildning kan vara ett 
problem. 

Tabell 2.7. Under- och överutbildning på arbetsmarknaden uppdelad efter 

kön 20–64 år (%). 

  Alla Kvinnor Män 
  Inrikes född Utlandsfödd Inrikes född Utlandsfödd Inrikes född Utlandsfödd

Underutbildade 10 6 9 6 10 6 
Matchade 44 42 45 43 44 40 
Överutbildade 46 52 46 50 47 54 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Antal personer 2548 1814 1232 974 1316 840 

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB 

 
 
Av tabell 2.7 framgår att utlandsfödda som väntat i mycket högre 
grad är överutbildade än svenskfödda (52 procent jämfört med 46 pro-
cent). Vi kan dock konstatera att skillnaden mellan infödda och ut-
landsfödda män är klart större (7 procentenheter) än för kvinnor 
(4 procentenheter). Detta resultat är i enlighet med andra resultat 
som tyder på att män, framför allt från Afrika och Mellanöstern, 
diskrimineras i högre grad än kvinnor från samma länder (Arai, 
Bursell & Nekby 2012; Bursell & le Grand 2012, le Grand & Szulkin 
2002). Vi kommer senare att närmare analysera detta resultat. 
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För att bättre förstå dessa resultat bör analyserna också komplet-
teras med separata analyser av överutbildning bland utlandsfödda 
efter deras utbildningsinriktning. Vi har dock ännu inte tillgång till 
sådana data. 

Figur 2.5 visar att andelen överutbildade är lägre och andelen 
matchade är högre bland anställda från EU15+ jämfört med andra 
utlandsfödda. Personer från EU15+ har ungefär samma andel 
matchade och överutbildade som infödda. Vad gäller integration, går 
det alltså mycket bra för denna grupp invandrare från de rika län-
derna. Detta är dock inte så konstigt eftersom dessa personer till 
allra största delen kommit frivilligt till Sverige och en mycket stor 
del av dem är arbetskraftsinvandrare, dvs. de har kommit till Sverige 
eftersom de vet att de har ett jobb här. Situationen för utlands-
födda från andra delar av världen är mer problematisk. 

Figur 2.5. Under- och överutbildning på arbetsmarknaden efter 

födelseregion 20–64 år.  

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB. 

 
 
Vi har ovan sett att personer som är födda i Latinamerika har en rela-
tivt hög sysselsättningsgrad och relativt liten grad av sannolikhet av 
att hamna i kategorin varken arbete eller studier. Men de tycks i 
liten grad erhålla ett arbete som är i enlighet med deras utbildning. 
Nästan sex av tio av de anställda som är födda i Latinamerika är över-
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utbildade. Det bör dock påpekas att andelen överutbildade är hög 
även bland svenskfödda (ca 46 %). 

Personer som kommer från Afrika och Asien har ungefär samma 
stora andel överutbildade (57 %) som personer från Latinamerika. 
För denna grupp från Afrika och Asien gäller alltså att de för det 
första har mindre sannolikhet att överhuvud taget ha ett jobb. För 
dem som trots allt får ett jobb så tenderar detta jobb att inte vara i 
enlighet med den utbildning de har. Slutsatsen är således att med 
undantag av utlandsfödda från EU15+, gäller att klart mer än hälften 
har ett jobb med utbildningskrav som är lägre än deras egen utbild-
ning. Detta bör ses som ett stort problem för svensk integrations-
politik. 

Figur 2.6. Under- och överutbildning på arbetsmarknaden uppdelat efter 

vistelsetid i Sverige 20–64 år.  

Källa: Egen analys på basis av LNU 2010 och LNU-UFB. 

 
 
Figur 2.6 visar dock att det tycks ske en integration över tid. Bland 
de med en vistelsetid på 5–10 år är nästan två tredjedelar över-
utbildade, men mindre än hälften är överutbildade av de som bott i 
Sverige mer än 20 år. 
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3 Sverige i Europa, 2000–2010 

En hög sysselsättningsnivå är en självklar målsättning både från indi-
viduellt och samhälleligt perspektiv. För individen är arbete en central 
förutsättning för att hon själv ska kunna stå för sin försörjning. Från 
ett samhällsekonomiskt perspektiv är en hög sysselsättningsgrad 
önskvärd då det är ett tecken på ett högt resursutnyttjande inom 
ekonomin. Dessutom genererar en hög sysselsättningsgrad skatte-
inkomster som är nödvändiga för att upprätthålla den höga ambi-
tionsnivån i en välfärdsstat av nordisk karaktär. På motsvarande sätt 
är en hög nivå på arbetslöshet något negativt både för de arbetslösa 
individerna och för samhället. Arbetslöshet genererar otrygghet, 
låga inkomster senare i livet samt förhöjd risk för ohälsa och sämre 
livskvalité. De samhälleliga kostnaderna för arbetslöshet är också 
omfattande. 

Resultat som redovisas i de nästkommande avsnitten är grundade 
i egna analyser av data från Europeiska arbetskraftsundersökningar-
na (EU LFS)1,2. I figur 3.1 och 3.2 samt 3.3 och 3.4 redovisas 
sysselsättningsgraden och arbetslösheten i Europa 2000 och 2010 
för män och kvinnor i åldern 20–64 år. Sysselsättningsgraden defi-
nieras som antalet personer som har ett arbete (under mätveckan) 
av det totala antalet individer i befolkningen. Arbetslösheten (eller 
det relativa arbetslöshetstalet som det brukar kallas) beräknas som 
antalet arbetslösa, dvs. antalet personer som saknar ett arbete och 
är beredda att påbörja ett arbete inom 14 dagar, dividerat med an-

                                                                                                                                                               
1 Vi redovisar resultat för 16 europeiska länder. Med tanke på att analyserna av invandrarnas 
situation på arbetsmarknaden är centrala i vår presentation har vi valt de europeiska länder 
där andelen invandrare överstiger fem procent. Det finns två undantag från denna regel. Vi 
har tagit bort två små länder, Luxemburg och Malta, där andelen invandrare är relativt hög. 
Vi redovisar också resultat för Finland där andelen invandrare är låg men landets arbets-
marknad är av intresse i ett nordiskt perspektiv. 
2 Landskoderna är enligt följande: AT=Österrike; BE=Belgien; CH=Schweiz; DE=Tyskland; 
DK=Danmark; ES=Spanien; FI=Finland; FR=Frankrike; GR=Grekland; IE=Irland; 
IT=Italien; NL=Nederländerna; NO=Norge; PT=Portugal; SE=Sverige; UK=Storbritannien. 
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talet personer som ingår i arbetskraften. Arbetskraften i sin tur om-
fattar alla som är sysselsatta eller arbetslösa. 

Som framgår av figur 3.1 ligger sysselsättningsgraden bland 
svenska män år 2000 nära den europeiska genomsnittsnivån. Länder 
som Holland, Norge och Schweiz har betydligt högre andelar 
arbetande män i befolkningen. I Italien, Frankrike och Tyskland är 
sysselsättningsgraden bland män lägre. År 2010 är bilden förändrad. 
Svenska män är sysselsatta i högre utsträckning än det europeiska 
genomsnittet. Det är enbart i Schweiz som sysselsättningsgraden är 
betydligt högre än i Sverige. Skillnaden mellan Sverige och Schweiz 
minskar dock påtagligt under den analyserade perioden. Sysselsätt-
ningsgraden bland män ökar i Sverige och minskar i Schweiz. Sverige 
och Tyskland är de enda länder där andelen sysselsatta män är högre 
i slutet än i början på 2000-talet. Länder med speciellt låg grad av 
sysselsättning år 2010 är Spanien och Irland som i decenniets början 
låg strax under respektive klart över den svenska nivån. Även en del 
andra länder som Belgien, Finland, Frankrike och Italien har lägre 
sysselsättningsnivåer än Sverige. 

Arbetslöshetsnivån bland män i Sverige ligger något under det 
europeiska genomsnittet både 2000 och 2010 (figur 3.2). De länder 
som utmärker sig med låga relativa arbetslöshetstal är Holland, Norge 
och Schweiz. I de flesta länder har arbetslösheten stigit under 2000-
talet. Detta är speciellt tydligt i Spanien, Irland och Portugal. Bland 
män i Sverige är arbetslösheten knappt två procentenheter högre år 
2010 än år 2000. 
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Figur 3.1. Sysselsättning bland män (20–64 år) i 16 europeiska länder 

(2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 
 
Figur 3.2. Arbetslöshet bland män (20–64 år) i 16 europeiska länder 

(2000 och 2010). 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 
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För att ge en uppfattning om hur den ekonomiska krisen, som starta-
de 2008, har drabbat arbetsmarknader i olika europeiska länder har 
vi även tagit fram data om sysselsättning och arbetslöshet för 2007, 
året innan krisen. (Resultaten redovisas inte här.) Den genomsnitt-
liga sysselsättningsnivån för män i Europa är något högre 2007 än 
2010. För Sverige är skillnaden liten (en procentenhet). De länder 
som drabbas hårdast är Spanien och Irland där sysselsättningen har 
sjunkit med mer än 10 procentenheter.3 Krisen återspeglas tydligt i 
arbetslöshetssiffrorna. För svenska män stiger arbetslösheten från 
fem till åtta procent vilket är något under det europeiska genom-
snittet. Förändringen är av ungefär samma storleksordning i många 
andra europeiska länder. Irland och Spanien är de hårdast drabbade 
länderna. Arbetslösheten stiger från nivåer som låg i paritet med det 
europeiska genomsnittet till 17 respektive 19 procent. 

I figur 3.3 och 3.4 redovisas sysselsättningsgraden och arbets-
lösheten bland europeiska kvinnor. Den bild som framträder är för 
Sveriges del entydigt positiv. Andelen sysselsatta bland svenska 
kvinnor är mycket hög både 2000 och 2010. Det enda landet som 
har något högre grad av sysselsättning vid båda tillfällena är Norge. 
En del länder, framförallt i Sydeuropa, avviker mycket kraftigt från 
den svenska nivån. Andelen kvinnor som arbetar i Grekland, Italien 
och Spanien är, enligt EU LFS, mellan 20 och 30 procentenheter 
lägre än i Sverige. Men även i länder som Belgien och Frankrike är 
den kvinnliga sysselsättningsgraden påtagligt lägre än i Sverige. 
Den genomsnittliga sysselsättningen bland kvinnor i Europa ökar 
något under 2000-talet. För Sveriges del rör det sig om en relativt 
liten (och ej statistiskt säkerställd) ökning med cirka två procent-
enheter. 

Arbetslösheten bland svenska kvinnor ligger under det euro-
peiska genomsnittet. Återigen är det Holland, Norge och Schweiz 
som utmärker sig med de lägsta arbetslöshetsnivåerna vid båda 
undersökningstillfällena. Grekland och Spanien är två länder med 
mycket hög arbetslöshet bland kvinnorna både 2000 och 2010. För 
dessa länder gäller att både den kvinnliga sysselsättningsgraden och 
arbetslösheten avviker markant från ett europeiskt genomsnitt.4  
                                                                                                                                                               
3 För Greklands del har krisen inte hunnit slå igenom med full kraft och sysselsättningsnivån 
sjunker mellan 2007 och 2010 med fyra procentenheter. 
4 Vi har också beräknat det genomsnittliga antalet arbetade timmar i ekonomin för samtliga 
personer i åldern 20–64 under mätveckan (se figur 4.1 i bilagan). Det finns flera länder där 
män, år 2010, i genomsnitt arbetar fler timmar än svenska män. I Tyskland, Storbritannien 
och Österrike är den genomsnittliga arbetstiden per vecka cirka två timmar längre. I Schweiz 
rör det sig om hela sex timmar. Även Grekland och Portugal redovisar fler arbetade timmar 
än Sverige trots att sysselsättningsnivån i dessa länder är lägre. Detta kan indikera långa 
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Figur 3.3. Sysselsättning bland kvinnor (20–64 år) i 16 europeiska länder 

(2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 

                                                                                                                        
arbetsveckor (och hög närvaro på jobbet) för dem som arbetar men kan även tyda på reliabili-
tetsproblem i data. Intrycket att den andra tolkningen kan ha en viss relevans förstärks av att 
Portugal, ett land med en låg sysselsättningsgrad bland kvinnorna, är också det enda euro-
peiska landet som redovisar en längre genomsnittlig arbetstid bland kvinnorna än Sverige. 
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Figur 3.4. Arbetslöshet bland kvinnor (20–64 år) i 16 europeiska länder 

(2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 
 
Man kan också notera att det är en högre andel män än kvinnor som 
arbetar i samtliga länder. Sysselsättningsgapet mellan könen är dock 
relativt litet i Sverige. 2010 är sysselsättningen cirka sex procent-
enheter högre bland män än bland kvinnor. Skillnader mellan könen i 
sysselsättning är av ungefär samma storleksordning i Danmark och 
Norge och något lägre i Finland. I de andra länderna är sysselsätt-
ningsgapet större, ofta betydligt större, än i Sverige. 

En jämförelse av kvinnors situation på arbetsmarknaden 2007 
och 2010 ger en annorlunda bild än när det gäller män. Krisen tycks 
inte drabba kvinnor lika hårt. Sysselsättningen bland kvinnor ligger 
i många länder på ungefär samma nivå både åren. I vissa länder är 
den t.o.m. något högre 2010. I Sverige sjunker sysselsättningen 
med en procentenhet. Arbetslösheten mellan 2007 och 2010 ökar i 
de flesta länder, i Sverige handlar det om en ökning från fem till sju 
procent. Det är i krisländerna Irland och Spanien som arbetslös-
heten skjuter i höjden (från fyra till nio procent i Irland och 10 till 
20 procent i Spanien). 

I ett europeiskt perspektiv tycks således den svenska arbets-
marknaden fungera relativt väl. Sysselsättningsgraden i Sverige är 
hög. Detta gäller särskilt för kvinnor. Utvecklingen under 2000-talet 
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som här illustreras genom två nedslag verkar också varit relativt 
gynnsam för Sverige. Arbetslöshetssituationen är emellertid mera 
problematisk. Det finns några länder med tydligt lägre grad av arbets-
löshet både bland män och bland kvinnor. Den ekonomiska krisen 
tycks inte heller drabba Sverige hårdare än andra länder. Om man 
något förenklat antar att sysselsättningsnivån i ett land framförallt 
påverkas av sådana aspekter av den offentliga politiken som skatter 
och pensionssystem så kan man hävda att dessa har bidragit till en 
hög nivå på sysselsättning i Sverige. Särbeskattningen och den 
offentliga sektorns storlek har antagligen påverkat sysselsättnings-
graden bland kvinnorna och pensionssystemets utformning den ovan-
ligt höga andelen arbetande i åldersgruppen 55–64 år.5 När det 
gäller arbetslöshetsnivån är det kanske främst andra aspekter av den 
förda politiken som är centrala. Det kan bland annat handla om 
arbetsmarknadspolitiken och om utformningen av arbetslöshetsför-
säkringar. I ett europeiskt perspektiv har dessa inte varit lika fram-
gångsrika. 

Den sammanlagt relativt positiva bilden av den svenska arbets-
marknaden under 2000-talet som tecknats här behöver dock kom-
pletteras och fördjupas. Det finns två grupper som avviker kraftigt 
från den generella bilden – unga människor och invandrare. Det är 
deras situation som analyseras i de nästkommande avsnitten. 

3.1 Utlandsfödda 

Migrationsströmmar till europeiska länder återspeglar ofta historiska 
och språkliga band mellan destinationslandet och ursprungslandet. 
Gamla kolonialmakter är ofta destinationsländer för omfattande 
migration från före detta kolonier (Eurostat 2011). Detta gäller 
länder som England, Frankrike och Portugal. I andra fall kan migra-
tionsströmmarna vara beroende av arbetsmarknadens behov. Tyskland 
men även Sverige är exempel på länder som periodvis varit öppna 
för omfattande arbetskraftsinvandring som till stor del bestod av 
relativt lågutbildad arbetskraft. Olika länders vilja att ta emot flyk-
tingar och deras familjer varierar starkt. Sverige utmärker sig som 
ett land som under senare decennier tagit emot omfattande flyk-
tinginvandring. Den invandrade befolkningens sammansättning när 
det gäller ursprungsland, utbildning, kunskaper i det nya landets 
                                                                                                                                                               
5 I denna grupp är den svenska sysselsättningsnivån högst i Europa. Egna beräkningar på data 
från EU LFS 2010. 



Sverige i Europa, 2000–2010  
 
 

68 

språk och vistelsetiden i landet varierar avsevärt mellan mottagar-
länderna som ett resultat av dessa processer. 

Forskningen som analyserar invandrarnas situation på arbets-
marknaden i destinationsländerna visar entydigt att sysselsättnings-
graden är låg och arbetslösheten hög bland invandrare och att löner-
na bland dem som har ett jobb är relativt låga (se ex. Dustmann & 
Frattini 2011). Svenska studier visar att problemen för utlands-
födda är omfattande och har ökat under de senaste decennierna (se 
bl.a. Edin & Åslund 2001, Ekberg & Hammarstedt 2002, Åslund 
m.fl. 2006, Schröder 2007, Eriksson 2011). I en internationell 
jämförelse är sysselsättningsgraden bland invandrare i Sverige låg 
(Dustmann & Frattini 2011, Eriksson 2011). 

I de flesta studier fokuserar man på skillnader i arbetsmarknads-
utfall mellan invandrare och infödda. Utgångspunkten är att man 
studerar integrationsprocesser på arbetsmarknaden, dvs. analyserar 
huruvida utlandsföddas situation skiljer sig från den infödda befolk-
ningens. En framgångsrik integration innebär att den initialt relativt 
stora skillnaden gradvis minskar med tiden man vistas i landet. En-
ligt detta angreppssätt är det framförallt invandrarnas sysselsättning 
(alternativt arbetslöshet eller löner) i relation till de infödda som är 
av intresse. Ett alternativ är att jämföra invandrarnas situation i 
olika länder i absoluta termer. Ur invandrarnas perspektiv kan den 
absoluta jämförelsen vara minst lika intressant som en indikation på 
vilka länder som ger invandrarna största chanser på arbetsmarknaden. 
I våra analyser kommer vi att redovisa resultat både av absoluta jäm-
förelser mellan invandrare i olika europeiska länder och av relativa 
skillnader mellan invandrare och infödda. 

I den vetenskapliga litteraturen finns det en mängd olika för-
klaringar till varför de nationella arbetsmarknadernas förmåga att 
integrera invandrare varierar. Bland dessa förklaringar kan nämnas 
arbetsmarknadens grad av flexibilitet, välfärdsstatens sätt att fungera, 
andelen okvalificerade jobb i ekonomin, arbetslöshetsförsäkringens 
utformning (både ersättningens storlek och längd), minimilönernas 
nivå, omfattningen på flykting- respektive arbetsmarknadsinvand-
ring, invandringens sammansättning när det gäller ursprungsland 
eller region, utbildningsnivå, politisk färg på regeringarna, det eko-
nomiska konjunkturläget i destinationslandet vid invandringstill-
fället m.m. (se exempelvis Algan m.fl. 2010, Causa & Jean 2007, 
Jean m.fl. 2007, Jean m.fl. 2010, Kesler 2006, Kogan 2006, Meyer 
Christensen & Pavlopoulos 2010, Reyneri & Fullin 2009, OECD 
2007, van Tubergen m.fl. 2004). De flesta hypoteser som formu-
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lerats i detta sammanhang syns vara rimliga även om de ibland 
motsäger varandra. En del av dessa hypoteser har fått stöd i den 
empiriska forskningen. De empiriska studierna omfattar dock olika 
urval av destinationsländer och olika tidsperioder vilket gör att det 
ibland blir svårt att utvärdera resultaten som kan vara känsliga för 
att vissa länder har utelämnats. Det stora problemet med dessa an-
satser är att antalet rimliga institutionella förklaringar snabbt börjar 
närma sig antalet undersökta länder, vilket gör att analysernas resul-
tat blir känsliga för vilka institutionella variabler som man väljer att 
inkludera (eller exkludera) i analysen samt för det urval länder som 
ingår. 

I den empiriska analysen nedan ger vi först en generell bild av 
sysselsättningsgraden och arbetslösheten bland invandrare i femton 
europeiska länder.6 Vi följer sedan den sedvanliga strategin och 
konstanthåller för utbildningsnivå, familjesituation och ursprungs-
region (Chiswick 1978). Vi gör separata analyser för män och kvin-
nor samt för dem med relativt kort och lång vistelsetid i det nya 
landet. Genom dessa analyser kan vi kartlägga vilka grupper av in-
vandrare i Sverige som skiljer sig speciellt tydligt från invandrare i 
andra studerade länder. Vi redovisar också gapet mellan invandrare 
och infödda. Denna del av analysen hålls relativt kort då de flesta 
tidigare studier fokuserar just på den aspekten av invandrarnas arbets-
marknadssituation. 

I figur 3.5 och 3.6 redovisas den generella bilden av invandrarnas 
sysselsättningsgrad och arbetslöshet 2000 och 2010. År 2000 är 
andelen sysselsatta bland utrikesfödda i Sverige något under det 
europeiska genomsnittet. Det är bara i Belgien som sysselsättnings-
graden bland invandrare är klart lägre. År 2010 stiger sysselsätt-
ningsnivån bland invandrare i Sverige och landets relativa position 
förbättras något. Sysselsättningsgraden är lägre i Belgien, Frankrike 
och Spanien. Länder som Norge och Schweiz7 men även Portugal 
har mycket högre andelar sysselsatta i den invandrade befolkningen. 

År 2000 är arbetslösheten bland invandrare i Sverige hög, cirka 
12 procent. Det finns två länder, Belgien och Frankrike, som har 
signifikant högre arbetslöshetstal bland utrikesfödda än Sverige. 
Bland länder med mycket lägre arbetslöshet utmärks bland annat 
Irland, Holland, Norge och Portugal. År 2010 är arbetslösheten 
                                                                                                                                                               
6 Naturligtvis hade det varit intressant att studera löner också, i synnerhet då det finns re-
sultat som tyder på en trade-off mellan löner och sysselsättning för invandrare. Tyvärr saknar 
EU LFS användbara uppgifter om lön. Finland som har en mycket begränsad invandring 
ingår inte i analysen. 
7 För år 2000 saknas det möjligheter att särskilja invandrare i schweiziska och italienska data. 
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bland invandrare högre jämfört med 2000 i de flesta länderna. I Sverige 
är drygt 15 procent av invandrare arbetslösa. Arbetslösheten bland 
invandrare i Belgien är fortfarande något högre än i Sverige. Men 
det är framförallt Spanien som utmärker sig negativt med en arbets-
löshet bland utrikesfödda på hela 29 procent. I många andra länder 
som Holland, Norge, Schweiz, Tyskland och Österrike är arbets-
lösheten bland invandrare klart lägre än i Sverige.8 I de allra flesta 
länder är arbetslösheten mycket högre bland invandrare än bland 
infödda. För Sveriges del är skillnaden mellan utrikesfödda och 
infödda sju procentenheter 2000 och nio procentenheter 2010. 

Figur 3.5. Sysselsättning bland invandrare (20–64 år) i 15 europeiska 

länder (2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 

                                                                                                                                                               
8 En jämförelse mellan 2007 och 2010 tyder på att sysselsättningen sjunker och arbets-
lösheten stiger bland utrikesfödda i många av de studerade länder. För Sverige handlar det 
om förändringar på två respektive fyra procentenheter. Återigen är det Irland och Spanien 
men i det här fallet även Grekland som drabbas hårdast. 
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Figur 3.6. Arbetslöshet bland invandrare (20–64 år) i 15 europeiska länder 

(2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 
 
I den närmast följande analysen delar vi upp invandrare efter kön 
och vistelsetid i landet. Separata analyser genomförs för personer 
som varit i det nya landet tio år eller mindre och minst elva år. I 
tabell 3.1 presenteras resultat från en serie linjära sannolikhetsmodeller 
(OLS) för personer med relativt kort vistelsetid med sysselsättning 
som beroende variabel. I tabell 3.2 genomförs samma typ av analy-
ser för samma individer med arbetslöshet som beroende variabel.9  

I den första modellen presenteras länderskillnader i sysselsätt-
ning bland män med kort (1–10 år) vistelsetid i respektive land. I 
Sverige (som är referenskategorin i analyserna) är sysselsättnings-
nivån i denna grupp mycket låg. Enbart i Spanien och Belgien är 
andelen med arbete i paritet med det svenska resultatet. I de flesta 
länder är andelar män med kort vistelsetid som har arbete mer än 
tio procentenheter högre än i Sverige. Länder som Schweiz, Norge, 
Storbritannien, Portugal, Grekland och Italien utmärker sig med 
mycket höga andelar sysselsatta. I den andra modellen undersöker 
vi om eventuella skillnader i den invandrade gruppens sammansätt-

                                                                                                                                                               
9 Dessa analyser genomförs enbart för år 2010. Datamaterialet från år 2000 saknar en del 
centrala variabler vilket omöjliggör en jämförelse mellan åren. 



Sverige i Europa, 2000–2010  
 
 

72 

ning när det gäller utbildningsnivå, ålder och familjesituation kan 
förklara länderskillnaderna i sysselsättningsgrad. Som framgår i 
tabellen uppvisar Sverige även i en sådan jämförelse en mycket låg 
andel sysselsatta. Skillnaderna mellan modell 1 och 2 är relativt små, 
vilket innebär att utbildning och demografiska faktorer inte är någon 
avgörande faktor som förklarar länderskillnaderna. För vissa länder 
gäller att gapet mot Sverige ökar något och för andra att det minskar 
något. Man kan notera att skillnaden mellan Danmark och Sverige 
inte längre är statistisk säkerställd och att skillnaden mellan Belgien 
och Sverige ökar och är signifikant i denna analys. 

Slutligen i modell 3 inkluderar vi invandrarnas ursprungsregion i 
analysen.10 Tanken här är att invandrarnas chanser på den nya arbets-
marknaden kan vara avhängiga vilket land de kommer ifrån. Invand-
ring från vissa länder kan exempelvis domineras av politiska flyk-
tingar och från andra länder av arbetskraftsinvandring. Invandrare 
från vissa delar av världen kan vara särskilt utsatta för diskrimine-
ring i de nya länderna. Således finns det skäl att förvänta sig att den 
invandrade befolkningens sammansättning när det gäller ursprungs-
land och region kan vara en viktig orsak bakom skillnaderna i 
sysselsättningsgrad. Vår analys bekräftar dock inte detta antagande 
när det gäller män. Sverige avviker fortfarande mycket tydligt och 
negativt från nästan alla av de studerade länderna.11 Man kan notera 
att gapet mellan Sverige och ett antal länder krymper något. Det 
handlar dock om relativt små förändringar. Att de undersökta länder-
na skiljer sig åt i fråga om de relativt nyligen invandrade männens 
sammansättning när det gäller ursprungsregion tycks helt enkelt 
förklara en relativt begränsad del av variationen mellan länderna i 
gruppens framtida chanser på arbetsmarknaden i det nya landet (vil-
ket även framgår av den måttliga höjningen av R2-värdet mellan 
modell 2 och 3).  

I modellerna 4, 5 och 6 upprepas samma analyser för nyligen 
invandrade kvinnor. Sysselsättningsgraden bland kvinnor är gene-
rellt betydligt lägre än bland män (45 respektive 63 procent för 
Sverige, jämför interceptet i modell 1 och 4). Även i det här fallet 
avviker Sverige negativt från de allra flesta europeiska länder. 

                                                                                                                                                               
10 Följande regioner urskiljs: gamla EU (EU15), EU:s nya medlemländer (NMS12), övriga 
Europeiska länder, Nordamerika, Australien och Oceanien, Latinamerika, Nordafrika och 
Mellanöstern, övriga Afrika, Öst och Sydasien. 
11 Att Tyskland inte ingår i analysen här beror på att data om ursprungsland saknas i det 
tyska materialet. Att punktskattningen för interceptet är högre i modell 3 än i modell 1 och 2 
beror på att referensgruppen i denna modell är personer med ursprung i något land inom 
EU. Denna grupp har en relativt hög grad av sysselsättning. 
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Frankrike uppvisar lägre sysselsättningsnivåer och skillnaderna mellan 
Sverige och Belgien samt Tyskland är icke statistiskt signifikanta. 
När vi i modell 5 inkluderar utbildning, ålder och familjesituation i 
analysen förändras bilden på ett osystematiskt sätt. Skillnaden gent-
emot Sverige minskar något för vissa länder (Irland, Schweiz och 
Storbritannien) och ökar för andra (Grekland, Italien, Norge och 
Portugal).12 I modell 6 är förändringarna större och mer systema-
tiska. När hänsyn tagits till de nyligen invandrade kvinnornas ur-
sprungsregion minskar skillnaderna i sannolikheten att ha arbete 
mellan Sverige och en stor grupp av länder. Relativt stora skillnader 
som funnits i de tidigare modellerna jämfört med Österrike, Irland, 
Italien, Holland är inte signifikanta längre. För Schweiz och 
Storbritannien reduceras skillnaderna kraftigt. Ursprungsregionen 
förklarar relativt mycket av variationen mellan länderna i framtida 
arbetsmarknadschanser för kvinnliga invandrare med kort vistelse-
tid (vilket framgår också av den relativt stora höjningen av R2-
värdet mellan modell 5 och 6). En möjlig tolkning är att skillnader 
mellan ursprungsländer när det gäller inställning till kvinnans roll i 
samhället och könsfördelning av ansvar för familj respektive arbete 
slår igenom i denna analys. Att Sverige under det senaste decenniet 
tagit emot många flyktingar och anhöriginvandrare från länder med 
låg kvinnlig förvärvsfrekvens är en rimlig delförklaring till det obser-
verade mönstret. 

                                                                                                                                                               
12 Intressant att notera är att familjevariablerna har olika effekter för män och kvinnor (vilket 
inte framgår av tabellen). Gifta män arbetar i mycket högre utsträckning än ogifta. Det om-
vända gäller för kvinnor. 
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Tabell 3.1. Sannolikhet att vara sysselsatt bland invandrare med högst 

10 års vistelsetid i 15 europeiska länder (2010). Linjära 

sannolikhetsmodeller (OLS). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT 0.132*** 0.135*** 0.103*** 0.087*** 0.090*** 0.023 

BE 0.025 0.036** 0.016 0.016 0.009 -0.020 

CH 0.230*** 0.227*** 0.182*** 0.176*** 0.157*** 0.091*** 

DE 0.118*** 0.132*** - 0.035 0.046 - 

DK 0.073*** 0.048 0.040 0.127*** 0.144*** 0.127*** 

ES -0.026 -0.004 -0.041 0.121*** 0.125*** 0.024 

FR 0.048** 0.055*** 0.063*** -0.058*** -0.047** -0.039* 

GR 0.199*** 0.233*** 0.223*** 0.060*** 0.102*** 0.061*** 

IE 0.057*** 0.053*** 0.005 0.129*** 0.092*** 0.003 

IT 0.161*** 0.187*** 0.160*** 0.059*** 0.075*** 0.009 

NL 0.071* 0.080** 0.064* 0.069** 0.061** 0.015 

NO 0.159*** 0.170*** 0.148*** 0.176*** 0.207*** 0.185*** 

PT 0.148*** 0.152*** 0.124*** 0.137*** 0.180*** 0.086*** 

UK 0.183*** 0.176*** 0.159*** 0.159*** 0.130*** 0.087*** 

       

Intercept 0.634*** 0.668*** 0.729*** 0.447*** 0.422*** 0.516*** 

       

N 38,179 36,344 36,344 46,115 44,217 44,217 

R2 0.038 0.057 0.069 0.017 0.072 0.106 

WSD, länder 0.077 0.084 0.085 0.058 0.053 0.039 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Modell 1 och 4 utan kontroller. Modell 2 och 5 kontrollerar för utbildning (grundskola, gymnasium, högskola), 
ålder (avvikelse från medelvärdet) och familjesituation (ensamstående, gift, frånskild). Modell 3 och 6 
kontrollerar för variabler i modell 2 och ursprungsregion 

 
 
En annorlunda bild träder fram när vi i tabell 3.2 studerar syssel-
sättningsnivån bland de invandrare som varit i de nya länderna i mer 
än tio år. Som framgår av den första modellen är sysselsättningsgra-
den bland manliga invandrare med relativt lång vistelsetid i Sverige 
betydligt högre än bland de med kort vistelsetid (jämför interceptet 
i modell 1 i respektive tabell). Sverige avviker inte drastiskt från det 
europeiska genomsnittet i det här fallet. I Belgien, Danmark, 
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Frankrike, Irland och Spanien är andelen med arbete betydligt lägre 
än i Sverige. Länder med tydligt högre grad av sysselsättning är 
framförallt Italien och Schweiz. När utbildningsnivå, ålder och 
familjesituation introduceras (modell 2) minskar gapet gentemot 
Sverige i några fall. Exempelvis är skillnaderna mellan Sverige och 
Storbritannien samt Tyskland inte statistiskt signifikanta längre. 
Sverige avviker positivt från Danmark och Irland i modell 1 och 
avståndet nästan fördubblas när hänsyn tagits till invandrargruppens 
sammansättning i termer av utbildning och demografiska faktorer. 
Dessa faktorer förklarar relativt stor andel av variansen i syssel-
sättningsnivån. När vi slutligen tar hänsyn (modell 3) till invandra-
de mäns sammansättning vad gäller ursprungsregion förändras re-
sultaten något. Värt att notera är att sysselsättningsgraden bland 
den studerade gruppen i Norge och Storbritannien är enligt denna 
modell signifikant lägre än i Sverige. Situationen för invandrade 
män med lång vistelsetid i Sverige är således betydligt mindre pro-
blematiskt än för dem med kort vistelsetid. När hänsyn tagits till 
relevanta faktorer som kan förklara sysselsättningsnivån är det bara 
ett fåtal länder som uppvisar högre sysselsättning.  

Sysselsättningsnivån i Sverige bland kvinnliga invandrare med 
mer än 10 års vistelsetid är högre och ofta mycket högre jämfört 
med andra europeiska länder. Det är bara Schweiz, Portugal och 
Norge som avviker positivt gentemot Sverige (modell 4). När hän-
syn tagits till gruppens utbildning och demografiska faktorer för-
ändras bilden något. I flera fall, som exempelvis Belgien, Tyskland, 
Frankrike, Holland och Norge reduceras avståndet till Sverige. För 
andra länder som Schweiz och Österrike ökar däremot avståndet. 
Slutligen när vi tar hänsyn till ursprungsregion är sysselsättnings-
nivån, jämfört med den svenska, signifikant högre bland invandrade 
kvinnor med relativt lång vistelsetid i tre länder Portugal, Schweiz 
och Österrike och betydligt lägre i relativt många andra länder. 
Gapet i sysselsättningsgraden mellan Sverige och de övriga länderna 
förändras mellan modell 2 och 3 på ett osystematiskt sätt. I vissa 
fall ökar det och i andra minskar. I det här fallet, till skillnad från 
analysen av kvinnor med kort vistelsetid, tycks ursprungsregionen 
inte spela lika stor och systematisk roll för länderskillnaderna i arbets-
marknadskarriärer. Det kan också nämnas att förändringen av R2-
värdet mellan modell 5 och 6 i tabell 3.2 är betydligt lägre än mot-
svarande förändring i tabell 3.1.  
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Tabell 3.2. Sannolikhet att vara sysselsatt bland invandrare med mer  

än 10 års vistelsetid i 15 europeiska länder (2010). Linjära 

sannolikhetsmodeller (OLS) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT 0.009 -0.021* -0.008 -0.003 0.031*** 0.042*** 

BE -0.108*** -0.117*** -0.127*** -0.185*** -0.152*** -0.160*** 

CH 0.087*** 0.063*** 0.041*** 0.053*** 0.080*** 0.060*** 

DE 0.034** 0.013 - -0.054*** -0.020 - 

DK -0.057** -0.104*** -0.106*** -0.033 -0.035 -0.027 

ES -0.079*** -0.096*** -0.109*** -0.123*** -0.103*** -0.137*** 

FR -0.059*** -0.043*** -0.033*** -0.093*** -0.043*** -0.024* 

GR 0.047*** 0.018* 0.044*** -0.095*** -0.070*** -0.044*** 

IE -0.054*** -0.101*** -0.159*** -0.091*** -0.126*** -0.174*** 

IT 0.083*** 0.067*** 0.062*** -0.126*** -0.091*** -0.114*** 

NL -0.002 -0.011 -0.011 -0.064*** -0.046*** -0.060*** 

NO -0.020 -0.044 -0.060** 0.076*** 0.056* 0.035 

PT 0.053*** 0.039** 0.008 0.087*** 0.105*** 0.053*** 

UK 0.030* -0.007 -0.028* -0.069*** -0.079*** -0.112*** 

       

Intercept 0.742*** 0.877*** 0.952*** 0.659*** 0.670*** 0.724*** 

       

N 55,988 55,558 55,558 61,828 61,411 61,411 

R2 0.015 0.076 0.085 0.010 0.072 0.081 

WSD, länder 0.056 0.055 0.067 0.069 0.068 0.073 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Modell 1 och 4 utan kontroller. Modell 2 och 5 kontrollerar för utbildning (grundskola, gymnasium, högskola), 
ålder (avvikelse från medelvärdet) och familjesituation (ensamstående, gift, frånskild). Modell 3 och 6 
kontrollerar för variabler i modell 2 och ursprungsregion 

 

Sammanfattningsvis uppvisar Sverige mycket låga nivåer på syssel-
sättning bland invandrare som bosatt sig i landet under de senaste 
tio åren. Detta gäller både för män och för kvinnor. Den problema-
tiska situationen för relativt nyligen anlända invandrare blir ännu 
tydligare när deras sysselsättning jämförs med sysselsättningsgra-
den i den infödda befolkningen. Arbetsmarknadsintegrationen tycks 
fungera dåligt. Sverige har i ett europeiskt perspektiv höga syssel-
sättningsnivåer bland infödda och låga bland de som nyligen in-
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vandrat. I tabell 4.1 i bilagan redovisas sysselsättningsgapet mellan 
infödda och invandrade med kort respektive längre vistelsetid i det 
nya landet. För de som invandrat under de senaste tio åren är syssel-
sättningsgapet i Sverige i särklass störst i Europa. För de som varit i 
landet i mer än tio år är avståndet till infödda generellt mindre och 
Sverige utmärker sig inte på samma negativa sätt som när det gäller 
dem med en kortare vistelsetid.13 

Härnäst följer vi samma analytiska steg som ovan när vi studerar 
arbetslösheten bland invandrare i Europa. Resultaten för personer 
med kort vistelsetid redovisas i tabell 3.3. Arbetslösheten bland ny-
ligen invandrade män i Sverige är mycket hög. Omkring 23 procent 
uppger att de saknar arbete och är beredda att så gott som omgående 
börja jobba (se interceptet i modell 1 i tabellen). I ett jämförande 
perspektiv är detta en mycket hög andel. Endast Spanien uppvisar 
högre arbetslöshetstal för de nyligen invandrade männen. I alla 
andra länder är arbetslösheten signifikant lägre än i Sverige. För en 
del av dessa länder är avståndet till Sverige mycket stort. Norge, 
Storbritannien, Schweiz och Österrike uppvisar exempelvis arbetslös-
hetstal under tio procent. Skillnader i arbetslöshetsrisker mellan län-
derna är relativt stabila när kontrollvariablerna introduceras i modell 
2 och 3. Det generella och för Sveriges del mycket negativa mönstret 
kvarstår även om resultaten varierar på ett osystematiskt sätt när nya 
variabler inkluderas i modellerna. Det kan noteras att skillnaden 
mellan Sverige och Danmark samt Irland inte längre är signifikant när 
hänsyn tagits till den studerade gruppens utbildning, demografiska 
faktorer och ursprungsregion. 

Arbetslösheten bland relativt nyligen invandrade kvinnor i Sverige 
är också mycket hög, hela 27 procent saknar arbete och är beredda att 
börja jobba omgående (interceptet i modell 4). I samtliga länder utom 
Frankrike, Portugal och Spanien är andelen arbetslösa lägre. I Norge, 
Storbritannien och Österrike är arbetslösheten bland den studerade 
kategorin strax under eller strax över tio procent. Den förändring 
som inträffar när arbetslöshetsriskerna analyseras med kontroller för 
utbildning och demografiska faktorer (modell 5) och för ursprungs-
                                                                                                                                                               
13 I en tilläggsanalys har vi försökt göra en, indirekt, skattning av betydelsen av orsaker till in-
vandring för våra resultat. Vi utgår från antagandet att de människor som kommer till ett nytt 
land för att söka skydd från förföljelser av olika slag har största problem på arbetsmarknaden 
under sina allra första år i landet. Situationen för arbetsmarknadsinvandrare är rimligen helt 
annorlunda. I vår analys (som presenteras i figur 4.2 i bilagan) skattar vi sysselsättningsgraden 
för personer med mellan fem och tio års vistelsetid. I den analysen avviker Sverige inte alls lika 
kraftigt från andra länder som i analyserna presenterade i tabell 3.1. Detta kan tolkas som en 
indikation på att det framför allt är det faktum att Sverige tar emot relativt många flyktingar 
som ligger bakom den långa etableringstiden i landet. 



Sverige i Europa, 2000–2010  
 
 

78 

region (modell 6) är större än i motsvarande analyserna för män. 
Avståndet mellan Sverige och de flesta andra länder minskar. I många 
fall är dock andelen arbetslösa i Sverige fortfarande mer än tio pro-
centenheter högre än i de andra länderna som ingår i analysen.14 

Tabell 3.3. Sannolikhet at vara arbetslös bland invandrare med högst 10 års 

vistelsetid i 15 europeiska länder (2010). Linjära sannolikhets-

modeller (OLS). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT -0.154*** -0.161*** -0.132*** -0.166*** -0.173*** -0.132*** 

BE -0.054*** -0.062*** -0.047*** -0.070*** -0.069*** -0.053*** 

CH -0.155*** -0.155*** -0.110*** -0.147*** -0.148*** -0.098*** 

DE -0.126*** -0.131*** - -0.134*** -0.140*** - 

DK -0.065*** -0.058* -0.045 -0.144*** -0.136*** -0.110*** 

ES 0.108*** 0.088*** 0.099*** 0.001 -0.008 0.031 

FR -0.055*** -0.066*** -0.076*** -0.039 -0.044* -0.061** 

GR -0.102*** -0.131*** -0.123*** -0.094*** -0.108*** -0.098*** 

IE -0.026** -0.023* 0.006 -0.131*** -0.125*** -0.086*** 

IT -0.121*** -0.145*** -0.134*** -0.123*** -0.130*** -0.098*** 

NL -0.118*** -0.124*** -0.114*** -0.138*** -0.140*** -0.109*** 

NO -0.133*** -0.148*** -0.129*** -0.176*** -0.188*** -0.167*** 

PT -0.065*** -0.080*** -0.070*** -0.028 -0.051** -0.020 

UK -0.156*** -0.155*** -0.141*** -0.171*** -0.170*** -0.145*** 

       

Intercept 0.228*** 0.228*** 0.158*** 0.268*** 0.286*** 0.208*** 

       

N 33,458 31,899 31,899 29,130 28,004 28,004 

R2 0.077 0.084 0.095 0.033 0.040 0.061 

WSD, länder 0.065 0.069 0.068 0.054 0.054 0.045 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Modell 1 och 4 utan kontroller. Modell 2 och 5 kontrollerar för utbildning (grundskola, gymnasium, högskola), 
ålder (avvikelse från medelvärdet) och familjesituation (ensamstående, gift, frånskild). Modell 3 och 6 
kontrollerar för variabler i modell 2 och ursprungsregion 
                                                                                                                                                               
14 I en tilläggsanalys (som inte redovisas här) undersökte vi hur andelen inaktiva kvinnor (dvs. 
de som varken är sysselsatta eller arbetslösa) skiljer sig mellan länderna. Andelen inaktiva i 
Sverige är hög men skillnaderna mellan länderna är mindre än de som redovisas i analyserna i 
tabell 3.1. När ursprungsregion inkluderas i analysen förändras avståndet mellan Sverige och 
de flesta andra länder på ett sätt som tyder på att inställning till kvinnans förvärvsarbete i 
ursprungslandet förmodligen kan förklara en del av variationen mellan länderna. 
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För invandrade män med lång vistelsetid i Sverige är situationen 
bättre. Arbetslöshetstalet ligger på cirka 11 procent (interceptet i 
modell 1, tabell 3.4) och Sverige utmärker sig inte lika negativt i den 
europeiska jämförelsen. Holland, Italien, Norge, Storbritannien 
och Schweiz har förvisso lägre arbetslöshetsrisker. Belgien, 
Frankrike och framförallt Grekland, Irland och Spanien har högre 
andelar arbetslösa än Sverige. När hänsyn tagits till samtliga kon-
trollvariabler (modell 2 och 3) kvarstår de flesta skillnaderna när 
det gäller riktning, men storleken på skillnaderna blir delvis för-
ändrad. Exempelvis är skillnaden i arbetslöshetsriskerna mellan 
Sverige och Norge samt Frankrike och Storbritannien inte längre 
statistiskt signifikant. 

Det svenska arbetslöshetstalet för invandrade kvinnor med lång 
vistelsetid i landet ligger på cirka 11 procent, dvs. i paritet med 
motsvarande resultat för män (interceptet i modell 4). Länder med 
betydligt lägre arbetslöshetsrisker är Holland, Norge, Storbritannien 
och Schweiz. I Belgien, Grekland och Spanien är andelar arbetslösa 
högre än i Sverige. När hänsyn tagits till kontrollvariablerna för-
ändras inte det generella mönstret nämnvärt. För några länder ökar 
avståndet till Sverige något och för andra minskar det något. För 
Irland blir förändringen i modell 6 signifikant. Arbetslöshetsrisken 
bland invandrade kvinnor med relativt lång vistelsetid efter kon-
troller för utbildning, demografi och ursprungsland är signifikant 
högre än i Sverige. 
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Tabell 3.4. Sannolikhet att vara arbetslös bland invandrare med mer  

än 10 års vistelsetid i 15 europeiska länder (2010). Linjära 

sannolikhetsmodeller (OLS) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT -0.022*** -0.013* -0.019* -0.055*** -0.070*** -0.072*** 

BE 0.049*** 0.053*** 0.058*** 0.032** 0.025* 0.030** 

CH -0.048*** -0.042*** -0.022*** -0.045*** -0.056*** -0.045*** 

DE -0.001 0.003 0.003 -0.023* -0.032** -0.133* 

DK 0.027 0.027 0.032* 0.015 -0.002 -0.001 

ES 0.174*** 0.164*** 0.163*** 0.153*** 0.135*** 0.140*** 

FR 0.018* 0.015* 0.005 0.016* 0.007 -0.007 

GR 0.050*** 0.042*** 0.029*** 0.060*** 0.044*** 0.029*** 

IE 0.061*** 0.081*** 0.126*** -0.006 0.002 0.031*** 

IT -0.027*** -0.036*** -0.035*** 0.001 -0.017** -0.010 

NL -0.040*** -0.041*** -0.045*** -0.038*** -0.047*** -0.047*** 

NO -0.036* -0.028 -0.013 -0.074*** -0.075*** -0.064*** 

PT -0.011 -0.024* -0.023 0.009 -0.009 -0.012 

UK -0.035*** -0.018* -0.007 -0.044*** -0.036*** -0.028** 

       

Intercept 0.112*** 0.076*** 0.018* 0.113*** 0.120*** 0.085*** 

       

N 47,667 47,361 47,361 42,021 41,802 41,802 

R2 0.031 0.049 0.058 0.028 0.044 0.051 

WSD, länder 0.042 0.042 0.046 0.039 0.039 0.042 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Modell 1 och 4 utan kontroller. Modell 2 och 5 kontrollerar för utbildning (grundskola, gymnasium, högskola), 
ålder (avvikelse från medelvärdet) och familjesituation (ensamstående, gift, frånskild). Modell 3 och 6 
kontrollerar för variabler i modell 2 och ursprungsregion 

 
 
Sammanfattningsvis tyder våra resultat när det gäller invandrarnas 
arbetslöshetsrisker i Europa återigen på att relativt nyligen invandra-
de personer möter mycket stora svårigheter på den svenska arbets-
marknaden. För de som varit längre tid i landet är situationen bättre 
utan att vara tillfredsställande.  
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3.2 Unga 

Den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige kan uppfattas som ett 
misslyckande för utbildningssystemet och för arbetsmarknaden. 
Bland orsakerna till den höga arbetslösheten bland unga nämns bland 
annat skolsystemets oförmåga att förbereda för ett framtida yrkes-
liv, höga minimilöner samt en arbetsrätt som försvarar de redan 
anställdas intressen på bekostnad av de som saknar arbete. Samtidigt 
bör dock nämnas att tillförlitligheten i de mått som används för att 
fastställa arbetslöshetsnivån är problematisk både vid internatio-
nella jämförelser och vid jämförelser över tid. Det arbetslöshets-
begrepp som används inkluderar unga heltidsstuderande som söker 
arbete (se bl.a. Schröder 2010).15 I internationella jämförelser är 
metodproblemen speciellt tydliga i åldersgruppen 15–19 år för 
vilken skillnaderna i skolsystemens utformning spelar en stor roll. 

I våra empiriska analyser begränsar vi oss till att studera indivi-
der i åldersspannet 20 till 29 år. Utbildningssystemets expansion i 
Europa har dock skjutit fram genomsnittsåldern för etablering på 
arbetsmarknaden (Buchmann & Kriesi 2011). Allt fler individer i 
den åldersgrupp som analyseras här studerar på universiteten. Sär-
skilt i Norden väljer många unga människor att senarelägga sina 
studier (Lindahl 2011). 

Låt oss tänka på ett hypotetiskt land där många unga människor 
fortsätter till högre utbildning efter gymnasiet. Om många studie-
inriktningar på universitetsnivå inte är särskilt krävande och många 
heltidsstuderande söker deltidsjobb samtidigt som utbudet av del-
tidsjobb är begränsat blir arbetslösheten bland unga människor relativt 
hög om man inkluderar heltidsstuderande i statistiken. Det är dock 
oklart om det är arbetsmarknadens eller utbildningssystemets miss-
lyckande som ligger bakom att så är fallet. 

För att begränsa metodproblemen i internationella jämförelser 
av ungdomsarbetslösheten införde OECD begreppet NEET-rate 
(Neither in Employment nor in Education or Training) (Schröder 
2010). I våra analyser redovisar vi dels sysselsättningsgraden, dels 

                                                                                                                                                               
15 För Sveriges del kompliceras situationen ytterligare av den statistikomläggning som 
genomfördes 2005. Innan 2005 räknades inte heltidsstuderande som sökte arbete bland 
arbetslösa. Statistikomläggningen gör att jämförelserna över tid blir problematiska. I en svensk 
studie genomförd av SCB betraktade sig ungefär 41 procent av de arbetslösa ungdomarna 
mellan 15–24 år som studerande, medan den resterande delen i huvudsak betraktade sig som 
arbetssökande (Lindahl 2011). Även i internationella jämförelser är metodproblemen på-
tagliga. I länder med ett utbyggt lärlingssystem räknas ofta eleverna bland sysselsatta 
(Schröder 2010, Lindahl 2011). 
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andelen som varken studerar eller arbetar i olika europeiska länder. 
Men inte heller det senare måttet är helt oproblematiskt (se nedan).  

Bilden av unga människors arbetsmarknadssituation behöver dock 
nyanseras även på andra sätt. Det finns ingen anledning att förvänta 
sig att problem i etableringsfasen är jämnt fördelade över hela grup-
pen unga vuxna. Vi analyserar separat situationen för unga män och 
unga kvinnor samt för personer med endast grundskoleutbildning, 
gymnasialutbildning och högskola. 

I forskningen om unga människors arbetsmarknadsinträde intar 
skolsystemets utformning en viktig plats. Enligt Breen (2005) är de 
centrala skillnaderna mellan olika utbildningssystem huruvida de 
lär ut specifika eller generella kunskaper och i vilken utsträckning 
skolan etablerar kontakter med arbetsgivare. Ett utbildningssystem 
som sänder starka signaler om unga människors specifika kompetens 
och produktivitet underlättar anställning. Breen liksom många andra 
författare utgår också från att graden av arbetsmarknadens reglering 
är en viktig dimension som påverkar ungdomsarbetslösheten. Arbets-
marknader med ett starkt anställningsskydd kan utgöra ett hinder 
för unga människors möjligheter att påbörja en arbetsmarknads-
karriär. På en arbetsmarknad där beslut om anställning kan vara svåra 
att upphäva blir den osäkerhet om arbetssökandens produktivitet, 
som normalt råder vid nyanställningar, speciellt viktig för arbets-
givarens vilja att anställa oerfaren arbetskraft. Ett skolsystem som 
bygger upp specifik kompetens och skapar arbetslivserfarenhet 
genom ett lärlingssystem kan dämpa denna osäkerhet. 

Europeiska länder skiljer sig kraftigt när det gäller den gymnasiala 
utbildningens utformning. De flesta länder har yrkesprogram på 
gymnasienivå. I vissa länder som exempelvis Tyskland och Österrike 
väljer eleverna skolinriktning redan vid 10-årsåldern. De nordiska 
länderna skiljer sig starkt när det gäller yrkesprogrammens utform-
ning. I Sverige är den arbetsplatsförlagda delen av yrkesprogram-
men mycket begränsad (Lindahl 2011). När en del av utbildningen 
är förlagd till arbetsplatsen är det inte bara den yrkesspecifika kom-
petensen som försärks. Kontakten med arbetslivet ger också goda 
tillfällen att meritera sig hos en arbetsgivare vilket höjer sannolik-
heten för framtida anställning (Nordström Skans 2009). 

I en separat analys av data från EU LFS 2009 (”2009 ad hoc 
module on the entry of young people into the labour market”) kan 
vi analysera hur sysselsättningsgraden bland de individer som har 
gymnasium som sin högsta utbildningsnivå påverkas dels av huru-
vida man gått ett yrkesprogram, dels om programmet har haft en 



  Sverige i Europa, 2000–2010 
 
 

83 

stark koppling till arbetslivet. Tidigare studier har visat att länder 
med relativt utbyggda yrkesprogram och lärlingssystem (där en 
omfattande del av utbildningen är arbetsplatsförlagd) har relativt 
begränsade problem i samband med övergången från gymnasiet till 
arbetslivet. Länder med välutvecklade lärlingssystem som exempel-
vis Tyskland, Österrike, Danmark har en högre sysselsättningsgrad 
bland unga människor än länder där detta system inte finns. Dessa 
studier saknar dock som regel individdata om den typ av utbildning 
som individen har gått. Istället använder man uppgifter om utbild-
ningssystemets utformning på ländernivå (se exempelvis Breen 2005, 
Gangl 2003). Problemet med den typen av studier är att länder 
skiljer sig från varandra på många olika sätt som kan vara relevanta 
för unga människors situation på arbetsmarknaden. Det är därför 
problematiskt att isolera en enskild faktor som är avgörande för 
eventuella skillnader mellan länderna i de utfall som analyseras. I 
vår analys kan vi visa hur länderskillnaderna i sannolikheten att ha 
jobb påverkas när vi tar hänsyn till den form av gymnasialutbildning 
som individen genomgått. Dock är antalet länder som levererat 
användbara data begränsat till elva. 

Sysselsättningsgraden bland unga människor i Sverige ligger på 
det europeiska genomsnittet 2000 och över genomsnittet 2010 
(figur 3.7). Länder som Holland, Schweiz, Österrike, Danmark, 
Norge och Storbritannien har högre sysselsättning än Sverige vid 
båda undersökningstillfällena. I Italien, Grekland och Spanien är 
det relativt få unga människor som har jobb.16 En mycket annor-
lunda bild framträder för andelen som varken studerar eller arbetar 
i olika europeiska länder (figur 3.8). I det här fallet är den svenska 
siffran låg, ungefär hälften av det europeiska genomsnittet. Det är 
enbart i länder som Schweiz, Holland och Danmark som andelar unga 
människor som varken studerar eller arbetar under de analyserade 
åren är lika låg eller lägre. 

                                                                                                                                                               
16 I de flesta länder sjunker sysselsättningen mellan 2007 och 2010. I de krisdrabbade länderna 
handlar det om en mycket kraftig nedgång. I Sverige är sysselsättningsgraden fem pro-
centenheter högre 2007 än 2010. 
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Figur 3.7. Sysselsättning bland unga (20–29 år) i 16 europeiska  

länder (2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS. 

 
 
Figur 3.8. Andelen bland unga (20–29 år) i 16 europeiska länder  

som varken arbetar eller studerar (2000 och 2010).  

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 
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I nästa steg delar vi in materialet efter kön och utbildningsnivå. I 
Sverige är sannolikheten att vara sysselsatt mycket låg bland unga män 
(20–29 år) med enbart grundskoleutbildning (tabell 3.5, modell 1). 
Det enda landet med signifikant lägre sysselsättningsnivå är Irland. 
Länder som Schweiz, Danmark, Grekland, Holland, Norge och 
Portugal har mycket högre sysselsättningsgrader i denna grupp.17 
Situationen för gruppen med gymnasial utbildning är bättre 
(modell 2). Relativt många länder har lägre sysselsättningsnivåer 
jämfört med Sverige. Framförallt gäller det för Sydeuropeiska län-
der: Grekland, Portugal, Italien och Spanien. Österrike, Schweiz 
och Holland har mycket höga andelar sysselsatta bland gymnasie-
utbildade män. Bland högskoleutbildade män utmärker sig många 
sydeuropeiska länder återigen negativt (modell 3). I länder som 
Holland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, Norge, Finland och 
Österrike är sysselsättningsnivån klart mycket högre än i Sverige. 

Sysselsättningsnivån bland unga svenska kvinnor med endast 
grundskola är liksom för män relativt låg (modell 4). Grekland, 
Irland och Italien är länder med lägre andelar som jobbar i denna 
grupp.18 Många länder däribland Schweiz, Danmark, Holland, Norge 
och Portugal har betydligt högre nivåer på sysselsättning än Sverige. 
Skillnaden uppgår till 15–20 procentenheter. Situationen för svenska 
kvinnor med gymnasial utbildning är relativt sett bättre (modell 5). 
Flera länder har lägre sysselsättningsnivåer. Återigen handlar det 
ofta om sydeuropeiska länder men i det här fallet har även Belgien 
och Frankrike relativt låg grad av sysselsättning. Danmark, Holland, 
Schweiz och Österrike har däremot större andelar som arbetar. Slut-
ligen är det fyra länder: Tyskland, Holland, Norge och Storbritannien 
som har klart högre andelar sysselsatta bland högt utbildade unga 
kvinnor (modell 6). Italien, Grekland och Spanien avviker tydligt 
med relativt låga andelar unga högskoleutbildade kvinnor som är 
sysselsatta. 

                                                                                                                                                               
17 Notervärt är dock att utbildningsnivån bland unga män i Sverige är relativt hög. Nästan 
samtliga undersökta länder har en högre andel unga män med grundskola som sin högsta 
utbildningsnivå. 
18 Även i det här fallet är det värt att hålla i minnet att utbildningsnivån bland unga kvinnor i 
Sverige är hög i ett europeiskt perspektiv. Det är reltivt få unga svenska kvinnor som har 
enbart grundskola. 
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Tabell 3.5. Sannolikhet att vara sysselsatt bland unga vuxna (20–29 år) i 

16 europeiska länder (2010). Linjära sannolikhetsmodeller (OLS). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
 Grundskola Gymnasium Universitet Grundskola Gymnasium Universitet 

SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT 0.096*** 0.086*** 0.107*** 0.108*** 0.107*** 0.009 

BE 0.011 -0.088*** 0.002 -0.022 -0.145*** 0.005 

CH 0.220*** 0.103*** 0.132*** 0.241*** 0.131*** 0.042* 

DE 0.089*** 0.012 0.106*** 0.108*** 0.038** 0.066*** 

DK 0.131*** 0.026* 0.030 0.153*** 0.095*** 0.024 

ES 0.001 -0.180*** -0.127*** 0.088*** -0.152*** -0.121*** 

FI -0.013 -0.011 0.105*** 0.029 -0.005 0.032 

FR 0.015 -0.034*** -0.021 0.000 -0.093*** -0.048*** 

GR 0.209*** -0.168*** -0.065*** -0.039* -0.250*** -0.097*** 

IE -0.175*** -0.140*** -0.021* -0.077*** -0.073*** 0.014 

IT 0.055*** -0.169*** -0.269*** -0.039** -0.232*** -0.277*** 

NL 0.182*** 0.101*** 0.112*** 0.254*** 0.128*** 0.120*** 

NO 0.120*** 0.043* 0.078*** 0.214*** 0.032 0.057** 

PT 0.193*** -0.163*** -0.095*** 0.196*** -0.118*** -0.011 

UK 0.092*** 0.052*** 0.073*** 0.051* 0.013 0.047*** 

       

Intercept 0.545*** 0.704*** 0.755*** 0.389*** 0.636*** 0.761*** 

       

N 35,770 87,033 27,192 26,229 82,199 40,407 

R2 0.017 0.038 0.060 0.025 0.053 0.051 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 
 
Andelen som varken studerar eller arbetar bland lågutbildade unga 
män i Sverige är under det europeiska genomsnittet (tabell 3.6). Den 
är lägre i fyra länder: Danmark, Portugal, Schweiz och Holland. 
Många länder som Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland och 
Italien har betydligt högre andelar unga män som varken arbetar 
eller studerar, vilket vi också benämner som utanförskap. För gym-
nasieutbildade män är utanförskapet betydligt mindre vanligt än för 
dem med enbart grundskola. Länder med den lägsta nivån på utanför-
skapet, Danmark, Holland, Schweiz och Österrike, avviker från 
den svenska nivån med 2–4 procentenheter. I många länder är dock 
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utanförskapet mera omfattande. Bland högt utbildade män är utan-
förskapet relativt lågt i Sverige. De två länder som har lägre andelar 
som varken studerar eller jobbar är Schweiz och Österrike. För ett 
par länder, framför allt i Sydeuropa är utanförskapet mycket högre 
än i Sverige. 

För lågutbildade kvinnor är andelen som varken studerar eller 
har arbete mycket omfattande. Den svenska nivån är i ett europeiskt 
perspektiv inte speciellt hög. Det är bara i två länder, Danmark och 
Holland, som nivån är betydligt lägre. I ett antal länder är utanför-
skapet 20–30 procentenheter högre än i Sverige. Detta innebär att i 
länder som Italien, Irland, Grekland, Frankrike och Belgien är det 
hela 50 procent eller fler av lågutbildade unga kvinnor som varken 
jobbar eller studerar. Utanförskapet bland gymnasieutbildade kvin-
nor är betydligt lägre än bland de med enbart grundskola. Sverige 
har relativt låg andel även i det här fallet. Länder som Holland och 
Danmark har en lägre andel kvinnor i den studerade kategorin som 
befinner sig i utanförskap. För många länder är dock utanförskapet 
ett betydligt större problem än i Sverige. Noterbart är också att 
utanförskapet bland unga högutbildade kvinnor är generellt sett rela-
tivt låg i jämförelse med personer med lägre utbildningsnivå. Den 
andel som varken jobbar eller studerar i denna kategori är mycket 
låg i Sverige. Det enda landet med en lägre andel är Holland. 
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Tabell 3.6. Sannolikhet att varken studera eller arbeta bland unga vuxna 

(20–29 år) i 16 europeiska länder (2010). Linjära sannolikhets-

modeller. OLS 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 
 Män Män Män Kvinnor Kvinnor Kvinnor 
 Grundskola Gymnasium Universitet Grundskola Gymnasium Universitet 

SE (referens) 0 0 0 0 0 0 

AT -0.003 -0.024*** -0.023** 0.069*** -0.015** 0.023* 

BE 0.122*** 0.064*** 0.056*** 0.200*** 0.101*** 0.054*** 

CH -0.095*** -0.030*** -0.026*** -0.035 -0.020* 0.036* 

DE 0.004 0.002 0.014 0.064* 0.036*** 0.049** 

DK -0.094*** -0.021*** 0.023 -0.130*** -0.051*** 0.013 

ES 0.130*** 0.076*** 0.087*** 0.118*** 0.099*** 0.089*** 

FI 0.061 -0.001 0.008 0.059 0.015 0.059*** 

FR 0.129*** 0.043*** 0.050*** 0.219*** 0.084*** 0.047*** 

GR -0.013 0.084*** 0.182*** 0.326*** 0.176*** 0.208*** 

IE 0.347*** 0.177*** 0.119*** 0.321*** 0.164*** 0.089*** 

IT 0.104*** 0.096*** 0.116*** 0.279*** 0.124*** 0.165*** 

NL -0.075*** -0.044*** -0.010 -0.104*** -0.028*** -0.023*** 

NO -0.029 -0.008 -0.019 -0.043 -0.001 0.006 

PT -0.054*** 0.046*** 0.105*** 0.016 0.070*** 0.074*** 

UK 0.085*** 0.020** 0.030*** 0.184*** 0.085*** 0.040*** 

       

Intercept 0.234*** 0.092*** 0.048*** 0.307*** 0.111*** 0.062*** 

       

N 35,741 87,221 27,161 26,180 82,121 40,360 

R2 0.026 0.017 0.019 0.045 0.017 0.020 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

 
 
Slutligen, som redan nämnts varierar den gymnasiala utbildningens 
utformning relativt kraftigt mellan europeiska länder. Övergången 
från studier (på gymnasienivå) till arbete är därför viktigt att analy-
sera med hänsyn tagen till huruvida de individer som studeras har 
generell eller yrkesspecifik utbildning samt om yrkesutbildningen 
har en tydlig koppling till arbetslivet. 

Utformningen av den gymnasiala utbildningen tycks ha en stor 
betydelse för framtida arbetsmarknadskarriärer och förklara en väsent-
lig del av variationen i sysselsättningsnivån mellan de studerade 
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länderna (tabell 3.7).19 En jämförelse mellan modell 1 och modell 2 
visar att den relativt höga sysselsättningsgraden (i förhållande till 
Sverige) bland unga män med gymnasieutbildning i länder som 
Österrike, Schweiz och Tyskland beror på utbildningens utform-
ning. I dessa länder till skillnad från Sverige har många unga män 
gått en yrkesutbildning som till en väsentlig del varit arbetsplats-
förlagd. För länder som Spanien och Grekland där det teoretiska 
gymnasiet är den dominerande utbildningsformen är den relativt 
låga sysselsättningsnivån åtminstone delvis beroende just av detta 
faktum. Den arbetsplatsbaserade yrkesutbildningen (lärlingsutbild-
ning) ger de bästa förutsättningarna för framtida anställning och 
gymnasiala utbildningens utformning förklarar en relativt stor del 
av variansen i sannolikheten att ha jobb. 

För de unga kvinnorna är bilden tämligen likartad. När variabler 
som anger vilken typ av gymnasial utbildning som individerna genom-
gått introduceras i analysen reduceras skillnaderna mellan länder 
(jämför modell 3 och 4 i tabellen). Reduktionen är dock mindre på-
taglig och effekterna av yrkesutbildning respektive arbetsplatsbase-
rad utbildning är något svagare för kvinnor än för män. Den generella 
tendensen är dock densamma. För Österrike, Schweiz och Tyskland 
gäller att deras relativt höga sysselsättningsnivåer till en del kan för-
klaras av gymnasieutbildningens utformning (för Tyskland är den 
kvarvarande skillnaden mot Sverige inte statistiskt signifikant i 
modell 4). Spaniens och Greklands relativt låga nivåer på sysselsätt-
ning är åtminstone delvis beroende på den teoretiska utbildningens 
dominans på gymnasial nivå. 

 

                                                                                                                                                               
19 Som nämnts ovan är det bara 11 länder som har levererat användbar information om vilken 
typ av utbildning som individerna har genomgått. Att resultaten i tabell 3.7 i kolumn 1 och 3 
skiljer sig från de resultat som presenterades i tabell 3.5 modell 2 och 5 beror dels på att det 
är olika år som studeras i respektive tabell, dels på att de individer som inte kunnat svara på 
frågan om karaktären på sin gymnasieutbildning har klassificerats som internt bortfall. 
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Tabell 3.7. Sannolikhet att vara sysselsatt bland unga vuxna (20-29 år) med 

gymnasialutbildning i 11 europeiska länder. Betydelsen av yrkes-

utbildning och dess koppling till arbetlivet (2009). Linjära 

sannolikhetsmodeller (OLS). 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 Män Män Kvinnor Kvinnor 

SE (referens) 0 0 0 0 

AT 0.116*** 0.022 0.153*** 0.079*** 

BE -0.034 -0.024 -0.121*** -0.114*** 

CH 0.093*** 0.016 0.169*** 0.125*** 

DE 0.043** -0.040* 0.095*** 0.025 

DK 0.074** 0.061* 0.158*** 0.169*** 

ES -0.111*** -0.053** -0.095*** -0.049* 

FI -0.005 0.008 0.026 0.035 

FR 0.016 -0.013 -0.070*** -0.067*** 

GR -0.109*** -0.048** -0.180*** -0.144*** 

UK 0.078*** 0.099*** 0.062*** 0.072*** 

     
Utbildningsform     

Teoretiskt gymnasium 
(referens) 

 0  0 

Yrkesgymnasium  0.214***  0.187*** 

Lärlingsutbildning  0.318***  0.250*** 

     

Intercept 0.669*** 0.528*** 0.603*** 0.499*** 

     

N 17,214 17,214 16,508 16,508 

R2 0.017 0.103 0.037 0.087 

WSD, länder 0.078 0.048 0.114 0.087 

Källa: Egen analys på basis av EU LFS 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Modell 1 och 3 utan kontroller. Modell 2 och 4 med kontroller för utbildningsform 

 
 
Sammanfattningsvis är den svenska nivån på sysselsättning bland unga 
lågutbildade män och kvinnor i ett europeiskt perspektiv mycket 
låg. För dem med högre utbildningsnivå (både män och kvinnor) är 
situationen bättre, men det finns länder som uppvisar klart högre 
nivåer på sysselsättning både bland gymnasie- och högskoleutbildade.  
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När man analyserar vårt mått på utanförskap (personer som varken 
studerar eller arbetar) är det relativt få unga män och kvinnor i 
Sverige som hamnar i denna kategori. Frågan är dock hur man ska 
värdera det faktum att många unga som inte jobbar befinner sig i 
studier. Slutsatsen förefaller vara beroende av individens tidigare 
uppnådda utbildningsnivå. I ett land som Sverige där nästan alla 
ungdomar fortsätter till gymnasiet efter grundskolan kan en ofull-
bordad gymnasial utbildning av arbetsgivaren uppfattas som ett tecken 
på problem, eller låg produktivitet. Detta kan vara en förklaring till 
den mycket låga sysselsättningsgraden i Sverige bland unga män-
niskor som har grundskolan som sin högsta utbildning. Fortsatta 
studier för att uppnå gymnasiekompetens kan för individen vara en 
framgångsrik strategi för att ta sig in på arbetsmarknaden. 

På den motsatta sidan av utbildningshierarkin finns de som redan 
har en högskoleutbildning. I en del länder är andelen sysselsatta 
bland unga människor med högskoleutbildning högre än i Sverige 
samtidigt som andelen som varken jobbar eller studerar ibland också 
är högre. Detta kan tyda på att svårigheterna att hitta jobb för unga 
högutbildade personer i Sverige är omfattande. Att man väljer fort-
satta studier kan naturligtvis vara ett sätt att realisera sina intressen 
och en investering i personlig utveckling. Men fortsatta studier kan 
även vara en strategi för att undgå öppen arbetslöshet. 

För personer med gymnasial utbildning tycks dess utformning 
spela en stor roll för den framtida övergången till arbete. De kon-
takter med arbetsgivare och de specifika kunskaper som en arbets-
platsbaserad yrkesutbildning erbjuder verkar ha en stor betydelse för 
att förklara skillnader mellan länderna i sysselsättningsgrad senare i 
livet. Det svenska utbildningssystemets förmåga att förbereda för 
framtida yrkesliv framstår (åtminstone när det gäller gymnasial ut-
bildning) som begränsad. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Sverige över tiden, 1974–2010 

Vi har tre huvudsakliga slutsatser av beskrivningen av arbetslivets 
förändringar mellan 1974 och 2010. Den första gäller det s.k. utan-
förskapets storlek. Efter en nedgång i andelen av befolkningen 20–
64 år som varken förvärvsarbetar eller studerar fram till 1991 till 
följd av en sjunkande andel hemarbetande kvinnor steg andelen utan-
förstående märkbart under 1990-talet i samband med den ekono-
miska krisen i decenniets början. Mellan år 2000 och 2010 har dock 
utanförskapets storlek inte förändrats. Det är t.ex. anmärkningsvärt 
att arbetslivets hälsogräns inte tycks ha flyttats märkbart, trots en 
utbredd uppfattning om allt mer uppdrivna krav. Huruvida detta är 
en tillfällig stabilisering är för tidigt att säga. Den nuvarande inter-
nationella ekonomiska avmattningen i spåren av finanskrisen 2008–
09 ger anledning att befara att andelen förvärvsarbetande kan bli 
svår att upprätthålla under de närmaste åren. 

Det andra huvudresultatet är den stora förändringen av ungas 
sysselsättningsmönster under senare decennier. Andelen förvärvs-
arbetande bland unga har sjunkit kraftigt, i tydlig kontrast mot de 
äldres allt starkare förankring i arbetslivet. Även om den helt domi-
nerande delen av denna minskning motsvaras av en ökande andel 
studenter snarare än utanförstående är utvecklingen knappast oproble-
matisk. Detta visas bland annat av att ohälsa, inte minst psykiska 
besvär, tycks spela en allt större roll för ungdomars deltagande i 
arbetslivet, till skillnad mot den bild av stabila hälsogränser som 
framträder vad gäller befolkningen i stort. Att inträdet i arbetslivet 
sker allt senare är en förändring som förtjänar en betydligt mer ut-
förlig analys än den vi kunnat genomföra här. 

Ett tredje huvudresultat är den fortsatta tydliga tendensen till 
överutbildning. Flera faktorer pekar mot att detta är en trend som 
knappast kan avfärdas som skenbar eller oväsentlig. Bland annat 
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tycks den svaga ekonomiska avkastningen av de utbildningsår som 
skjuter över jobbets krav ha försämrats ytterligare under senare år. 
En god matchning mellan individens utbildningsnivå och arbetets 
utbildningskrav ser alltså ut att ha blivit allt viktigare trots utbredda 
uppfattningar om alltmer flexibla och individuellt anpassade sätt att 
organisera arbete. Även om utbildning givetvis har stora värden 
även utanför arbetslivet, är det rimligt att anta att kunskaper och 
förmågor som inte tas tillvara i den dagliga tillvaron så småningom 
förlorar i kvalitet. 

Dessa resultat hänger till väsentlig del samman med varandra. 
Om utanförskapet ska förhindras att öka och på sikt helst minska i 
storlek är gränslandet till arbetslivet ett strategiskt centralt område. 
Ungdomars tid för etablering i arbete är idag antagligen för utdra-
gen och osäker. Studier som alternativ till arbete kan många gånger 
ge positiva resultat men glappet mellan utbildning och arbetsliv är 
ofta svårt att hantera, och matchningsproblemen ser ut att ha ökat. 
Det har sagts många gånger under senare år, men förtjänar att upp-
repas: trösklarna in i arbete bör bli lägre, inte minst genom en bättre 
anpassning mellan utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Större 
inslag av yrkesutbildning behövs antagligen, och koncentrationen 
på högskolans expansion har troligen varit för stark jämfört med ut-
veckling på andra nivåer. Nytänkande kring lönesättning kan också 
vara befogat. Att sänka lönegolvet för att underlätta för fler att få 
fotfäste i arbetslivet är av flera skäl knappast en framkomlig väg, och 
kan mycket väl göra mer skada än nytta. Men de kombinationer av 
utbildning och arbete som för närvarande diskuteras på olika håll 
kanske kan ge en öppning i dessa svårhanterade men viktiga frågor. 
En utveckling av den svenska modellen ligger förhoppningsvis fram-
för oss. 

4.2 Utlandsföddas sysselsättning, etableringstid  
och överutbildning 

För alla utlandsfödda med en vistelsetid i Sverige på minst 5 år är 
skillnaden i sysselsättning jämfört med svenskfödda ca 7 procent-
enheter. Det finns dock stora skillnader i sysselsättningsgrad bero-
ende på vilken del av världen de utlandsfödda kommer ifrån. Personer 
från EU15+ och Latinamerika har ungefär samma sysselsättnings-
grad som infödda. En klart högre andel utlandsfödda än infödda är 
också varken i arbete eller studerar. Denna grupp, varav en del 
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kanske tillhör det s.k. utanförskapet, är speciellt stor för personer 
som kommer från Afrika och Asien. 

Det finns en tendens till arbetsmarknadsintegration eftersom ut-
landsfödda med lång vistelsetid i Sverige har högre sysselsättning än 
de med kort vistelsetid. Detta gäller dock bara män och inte kvinnor. 
Vistelsetidens längd i Sverige tycks alltså inte påverka sannolikheten 
för att ha ett arbete för kvinnor. Vi ser denna bristande arbetsmark-
nadsintegration för utlandsfödda kvinnor som ett problematiskt re-
sultat som närmare bör utredas. Gäller detta alla grupper av utlands-
födda kvinnor från alla delar av världen och invandringsorsak? Gäller 
det oberoende när man invandrat till Sverige? I denna rapport kan 
vi bara visa på att vi här har ett problem som vi bör försöka förstå. 

Ett annat problematiskt resultat vad gäller utlandsföddas integra-
tion är att den andel som varken arbetar eller studerar är högst 
bland de som bott i Sverige mer än 20 år och bland de relativt ny-
ligen anlända (5–10 års vistelsetid). Detta tyder på problem vad 
gäller vissa gruppers integration. Vi finner också att medan vistelse-
tidens längd ökar sannolikheten att vara sysselsatt för män, så finns 
inga skillnader i fråga om sannolikheten att varken ha ett arbete eller 
studera efter vistelsetid. Detta resultat bör också närmare studeras. 
Beror det på att en större andel utlandsfödda män än infödda slås ut 
från arbetsmarknaden och blir sjukpensionärer? 

Ett viktigt resultat är att det finns mycket små skillnader vad gäller 
genomsnittlig etableringstid för utlandsfödda från olika regioner i 
världen då vi jämför personer med samma migrationsorsak, dvs. om 
man kommer som arbetskraftsinvandrare, för studier, av familjeskäl 
eller som skyddsbehövande. Vi ser detta som ett viktigt resultat för 
att för det första förstå utlandsföddas generellt sett lägre sysselsätt-
ningsgrad och för det andra för att förstå att framför allt utlands-
födda från Afrika och Asien har svårt att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Med hänsyn tagit till den födelseregion man kom-
mer från, är skillnaden i etableringstid mellan utlandsfödda kvinnor 
som migrerat av familjeskäl jämfört med de som migrerat på grund 
av arbete 2,5 år. Detta är drygt ett år längre än samma skillnad för 
utlandsfödda män. Migrationsorsaken familj ser således ut att fram-
för allt fördröja utlandsfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. 
Vi frågar oss om detta åtminstone delvis är en effekt av vårdnads-
bidraget och den generösa föräldrapenningen. 

Från och med år 1956 till år 2000 har etableringstidens längd 
trendmässigt blivit allt längre för skyddsbehövande. Detta resultat 
behöver ytterligare analyseras. Det bör dock poängteras att det 
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gäller gruppen skyddsbehövandes trendmässiga möjligheter att få 
ett arbete och inte andra grupper av utlandsfödda. De resultat vi 
presenterat visar att det är mycket viktigt att ta hänsyn till varför 
man migrerar till Sverige då man diskuterar invandrares eventuella 
problem att få en sysselsättning. Särskilt intressant blir det därför i 
detta sammanhang att skyddsbehövande som haft ett facklärt (kva-
lificerat) arbetaryrke innan migrationen i genomsnitt inte har en 
kortare etableringstid än skyddsbehövande som aldrig arbetat i sitt 
ursprungsland, trots att dessa yrkeskunskaper borde tämligen enkelt 
kunna överföras på en svensk kontext. Här vill vi peka på att sär-
skilda insatser behövs, exempelvis genom att språkundervisningen 
blir bättre relaterad till arbetsmarknaden för grupper med yrkesspe-
cialitet. 

Vad gäller matchning mellan individens utbildningslängd och 
utbildningskraven till det arbete han/hon innehar, visar våra resultat 
såsom annan forskning, att utlandsfödda i mycket högre grad över-
utbildade än svenskfödda. Skillnaden mellan infödda och utlands-
födda män vad gäller överutbildning är klart större för män än för 
kvinnor och speciellt för män från Afrika och Asien.  

Anställda från EU15+ har ungefär samma andel matchade och 
överutbildade som infödda anställda. Individer som är födda i Latin-
amerika har däremot en relativt hög sysselsättningsgrad och liten 
sannolikhet att hamna i kategorin ”varken i arbete eller studier”. 
Men de tycks i liten grad erhålla ett arbete som är i enlighet med 
deras utbildning. Nästan sex av tio av de anställda som är födda i 
Latinamerika har en anställning som de är överutbildade för.  

Anställda personer som kommer från Afrika och Asien har unge-
fär samma stora andel överutbildade som personer från Latinamerika. 
För denna grupp från Afrika och Asien gäller alltså att de för det 
första har mindre sannolikhet att ha ett jobb. För dem som trots allt 
får ett jobb så tenderar detta jobb att kräva mindre utbildning än den 
utbildning de har. Utlandsföddas höga grad av överutbildning bör 
ses som en stor utmaning för svensk integrationspolitik. 

För att sammanfatta utlandsföddas möjligheter på den svenska 
arbetsmarknaden så utgör de en mycket heterogen grupp. För vissa 
utlandsfödda personer från vissa delar av världen går det mycket 
bra, för andra grupper från andra länder finns problem, åtminstone 
under de första åren efter att de kommit till Sverige.  

En avgörande orsak för hur det går för en invandrare som kom-
mer till Sverige vad gäller arbetsmarknadsintegration verkar, enligt 
våra analyser, vara migrationsorsak, dvs. varför man hamnar i Sverige. 
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Arbetskraftsinvandrare och till viss del studerande går det mycket 
bra för, medan personer som invandrar pga. familjeanknytning och 
skyddsbehov har mer problem. Vi anser att det framför allt är den 
sista kategorin (skyddsbehövande) som de politiska åtgärderna bör 
inriktas på.  

Det går alltså mycket bra för en stor grupp av de utlandsfödda 
med att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och leva ett 
gott liv i Sverige. Det bör man inte glömma då ”invandrares problem” 
diskuteras. 

4.3 Sverige i Europa, 2000–2010 

Våra resultat tyder på integrationspolitikens tillkortakommanden i 
Sverige. Som visats i den här rapporten har personer som bott i 
Sverige tio år eller mindre mycket omfattande problem med att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan naturligtvis finnas en 
mängd olika orsaker till att relativt nyinvandrade personer har svårt 
att skaffa sig en självständig försörjning. Här kan nämnas att an-
delen okvalificerade jobb, som ofta uppfattas som en inträdesport 
till arbetslivet för nyligen invandrade personer, är relativt låg på den 
svenska arbetsmarknaden. Men den kanske viktigaste skillnaden 
mellan Sverige och de flesta andra europeiska länder är att Sverige 
tar emot många flyktingar och deras familjer. Enligt data från Eurostat 
har 25 procent av invandrarna (i åldern 15 till 64 år) kommit till 
Sverige som flyktingar. Motsvarande siffror för Holland, Tyskland 
och Norge som också för en relativt öppen migrationspolitik är 13, 
14 respektive 18 procent. För de flesta andra länder ligger andelen 
flyktingar bland invandrare omkring eller under tio procent. Sverige 
framstår i en europeisk jämförelse som relativt öppet för invand-
ring av politiska och humanitära skäl. Trösklarna för att komma in i 
landet är ganska låga. Samtidigt är trösklarna höga för att komma 
ut på arbetsmarknaden och få en självständig försörjning. 

Med tanke på den höga andelen flyktingar bland de nyanlända är 
institutionerna som bär ansvar för mottagandet av de nyanlända av 
central betydelse. Hur dessa institutioner fungerar i praktiken har 
kritiserats i forskningen och i den offentliga debatten (Schröder 
2007). En av de kritiserade punkterna har varit brist på evidensbase-
rade program som syftar till att effektivisera och förkorta etablerings-
perioden. Etableringsreformen som trädde i kraft den 1 december 
2010 innebär att arbetsmarknadsperspektivet förstärks. Arbetsför-
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medlingen har övertagit det samordnande ansvaret för etablerings-
fasen från kommunerna. Att jobbperspektivet får dominera är en 
mycket rimlig satsning. Det är fortfarande för tidigt att utvärdera 
hur reformen fungerar i praktiken. Man kan dock notera att andra 
aspekter av den förda politiken står i viss motsättning till etable-
ringsreformen. Etableringsreformen med dess betoning på jobb och 
vårdnadsbidraget kompletterar kanske inte varandra på ett själv-
klart sätt.  

I Sverige finns det även tydliga problem vid övergången mellan 
utbildning och arbetsliv. Bland orsaker till dessa problem som nämns 
i debatten intar anställningsskyddet och nivån på ungdomslöner en 
viktig plats. Dessa faktorer har inte analyserats här. Man kan dock 
notera att anställningsskyddets och arbetsrättens utformning i Sverige 
varit tämligen oförändrad under många år. Därför är det svårt att 
tro att arbetsrätten kan ligga bakom unga människors försämrade 
situation på arbetsmarknaden (Nordström Skans 2009).  

Att de relativt små löneskillnaderna mellan erfaren och oerfaren 
arbetskraft som råder i Sverige kan bidra till unga människors pro-
blem på arbetsmarknaden har också lyfts fram i debatten. Som 
Nordström Skans (2009) påpekar bör rimligen dessa negativa effek-
ter åtminstone ha mildrats av de sänkta sociala avgifterna för ålders-
gruppen under 25 år. Arbetsgivaren är förmodligen, vid beslut om 
nyanställningar, mera känslig för den totala lönekostnaden inklu-
sive olika avgifter än enbart för den rådande lönenivån. Dock, som 
påpekas av flera författare, kan en kombination av flera faktorer 
som exempelvis en relativt strikt arbetsrätt och ett högt löneläge 
negativt påverka anställningschanser hos oerfaren arbetskraft och 
därmed försvåra arbetsmarknadsetableringen för unga människor 
(Nordström Skans 2009). 
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Kompletterande tabeller  
och figurer 

Figur 4.1. Arbetade timmar under mätveckan bland män (20–64 år)  

och kvinnor (20–64 år) i 16 europeiska länder 2010. 

Figur 4.2. Sysselsättning bland invandrare med mellan 5 och 10 års 

vistelsetid i 15 europeiska länder (2010). Linjära sannolikhets-

modeller (OLS). 
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Tabell 4.1. Skillnaden i sannolikheten att vara sysselsatt mellan infödda  

och invandrare efter vistelsetid i det nya landet (2010). Linjära 

sannolikhetsmodeller (OLS). 

 
 Modell 1 Modell 2 
 Kort vistelsetid Lång vistelsetid 
 b b 
AT -.128 -.063 
BE -.142 -.146 
CH -.094 -.067 
DE -.163 -.072 
DK -.146 -.122 
ES -.048 -.032 
FR -.185 -.082 
GR .028 .044 
IE -.017 -.027 
IT  .022  .073 
NL -.199 -.122 
NO -.094 -.075 
PT -.034 .068 
UK -.033 -.066 
SE -.284 -.121 
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I denna rapport analyserar författarna hur arbetslivet i Sverige har för-
ändrats från 1970-tal till 2010, jämför utrikesfödda med inrikes födda 
med avseende på sysselsättning och matchning på arbetsmarknaden 
i Sverige under de senaste åren, samt gör en internationell jämförelse 
av sysselsättningen i Europa 2000-2010 med tonvikt på ungdomars 
och utrikesföddas villkor. Rapporten visar att arbetslivets förändring 
sedan 1970-talet har varit omvälvande på ett negativt sätt för unga och 
lågutbildade, samt att allt fler har för hög utbildning i relation till arbe-
tets krav, samtidigt som det blivit viktigare att vara rätt matchad i detta 
avseende för den lön man kommer att få. Författarna visar att Sverige 
skiljer sig på ett negativt sätt från de flesta andra europeiska länder 
genom att det tar jämförelsevis lång tid för utrikesfödda (som varit tio år 
eller mindre i Sverige) att ta sig in på arbetsmarknaden, samt pekar på 
stora skillnader avseende sysselsättning och matchning i Sverige 2010 
mellan inrikes födda och utrikesfödda. 

Rapporten är skriven av Carl le Grand, Ryszard Szulkin, Andrey Tibajev 
och Michael Tåhlin verksamma vid Sociologiska institutionen och Insti-
tutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
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