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SAMMANFATTNING 

 

 

 

Den svenska migrationen karakteriseras av en stor invandring, vilken nådde en 

rekordhög nivå under år 2015.  Det är framförallt Afghanistan, Irak och Syrien som står 

för majoriteten av invandringen till Sverige från år 2010 och framåt. Syftet med denna 

studie är att analysera skillnader i sysselsättningsgraden hos utrikesfödda i Sverige, där 

framförallt flyktinginvandringen från Afghanistan, Irak och Syrien är av intresse. 

Genom jämförelser av data från SCB gällande utbildningsnivå och sysselsättning bland 

män och kvinnor i olika åldrar finner studien att utrikesfödda från dessa tre länder har 

en lägre sysselsättning än den totala gruppen av utrikesfödda personer. 

Sysselsättningsgraden och utbildningsnivån är högst i åldern 35–44 år. Den yngre 

generationen och framförallt kvinnor tenderar att vara väl utbildade men också ha en 

lägre sysselsättningsgrad än män. Flyktingar från dessa tre länder har sämre 

förutsättningar på arbetsmarknaden än utrikesfödda totalt sett och därför bör 

etableringspolitiken rikta särskilda åtgärder till flyktinginvandrande kvinnor som 

invandrar i unga år.  

 

Nyckelord: Utrikesfödda, Afghanistan, Irak, Syrien, sysselsättning, 

högskoleutbildning, ålder, kön, invandrare, flyktingar 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The Swedish migration is characterized by immigration, which reached its highest 

number of immigrants in year 2015. Afghanistan, Iraq and Syria represent the majority 

of the immigration from year 2010 and onwards. The purpose of this study is to analyze 

differences in employment rate in the foreign-born population in Sweden where 

refugees from Afghanistan, Iraq and Syria will be the focus. By comparing data from 

Sweden Statistics regarding education and employment among men and women in 

various ages, the study reveals that immigrants from these three countries have a lower 

employment rate than the total group of immigrants in Sweden. The employment rate 

and the education level are as highest in the age of 35-44 years. The younger generation 

and especially women tend to be well educated but at the same time women have a 

lower employment rate than men. Refugees from these three countries seem to be worse 

off on the labor market than the total group of immigrants and therefore the immigration 

policy should direct actions towards women refugees who immigrate in younger years. 

 

Keywords: Foreign born, Afghanistan, Iraq, Syria, employment, Higher education, 

age, sex, immigrant, refugees 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

KAPITEL 1 INLEDNING ............................................................................................. 1 

1.1 Problemdiskussion ...................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 3 

1.4 Metod .......................................................................................................................... 4 

KAPITEL 2 BAKGRUND ............................................................................................. 6 

2.1 Invandring till Sverige under 2000-talet ..................................................................... 6 

2.2 Sysselsättning och utbildning bland utrikesfödda i Sverige ....................................... 8 

KAPITEL 3 TEORI OCH LITTERATUR ................................................................ 10 

3.1 Utbud och efterfrågan ............................................................................................... 10 

3.2 Humankapital ........................................................................................................... 14 

3.3 Avslutande kommentarer .......................................................................................... 17 

KAPITEL 4 METOD ................................................................................................... 19 

4.1 Metodval ................................................................................................................... 19 

4.2 Data ........................................................................................................................... 20 

KAPITEL 5 EMPIRI OCH RESULTAT ................................................................... 24 

5.1 Generell bild av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden .............................. 24 

5.2 Sysselsättningsgrad med avseende på ursprungsland och ålder ............................... 28 

5.3 Utbildningsnivå med avseende på ålder och ursprungsland ..................................... 31 

5.4 Sammanfattande resultat .......................................................................................... 33 

KAPITEL 6 DISKUSSION ......................................................................................... 36 

6.1 Analys ....................................................................................................................... 36 

KAPITEL 7 SLUTSATS .............................................................................................. 40 

7.1 Utrikesfödda och utrikesfödda från Asien ................................................................ 40 

7.2 Ålder, kön, högskoleutbildning och sysselsättning .................................................. 40 

7.3 Policyimplikationer .................................................................................................. 41 

7.4 Förslag till vidare forskning ..................................................................................... 42 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................... 43 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURFÖRTECKNING 

 

 

 

Figur 1: Sveriges invandring och utvandring år 1875–2015 ............................................ 7 

Figur 2: Antal asylsökande från Afghanistan, Irak och Syrien år 2010 – 2015 ............... 8 

Figur 3: Utrikesfödda och svenskar i åldern 25–64 år fördelad efter högsta 

utbildningsnivå år 2014 (%) ........................................................................................... 24 

Figur 4: Utrikesfödda och svenskar i åldern 25–64 år efter sysselsättningsgrad i 

förhållande till högsta utbildning år 2014 (%)................................................................ 25 

 

TABELLFÖRTECKNING 

 

 

 

Tabell 1: Utbildningsnivå bland utrikesfödda och svenskar efter ålder år 2016 (%) ..... 26 

Tabell 2: Utrikesfödda kvinnor från Asien och svenska kvinnor efter invandringsår, 

ålder och sysselsättningsgrad (%) .................................................................................. 28 

Tabell 3: Utrikesfödda män från Asien och svenska män efter invandringsår, ålder och 

sysselsättningsgrad (%) .................................................................................................. 30 

Tabell 4: Utrikesfödda från Asien efter utbildningsnivå, 25–64 år samt invandringsår 

2010–2014 (%) ............................................................................................................... 31 

Tabell 5: Utbildningsnivå bland utrikesfödda totalt samt efter födelseland, män och 

kvinnor i åldern 25–64 år 2014 (%)................................................................................ 32 

file:///C:/Users/Haannaajo/Desktop/C-uppsats/Examensarbete%20Hanna%20Johansson.docx%23_Toc485333733
file:///C:/Users/Haannaajo/Desktop/C-uppsats/Examensarbete%20Hanna%20Johansson.docx%23_Toc485333734


1 
 

KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

 

 

I inledningen kommer en problemdiskussion att följas av syftet med denna studie samt 

vilka avgränsningar som kommer att göras. Därefter kommer valet av metod att 

presenteras kort. 

 

1.1 Problemdiskussion 

Den svenska arbetsmarknaden ska enligt den svenska regeringen karakteriseras av ”lika 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund” 

(Regeringskansliet, 2016). Med andra ord är ambitionen att möjligheterna på den 

svenska arbetsmarknaden ska vara lika för alla, detta oberoende av vilket land en 

individ härstammar ifrån. Det finns ett flertal tidigare studier som belyser 

förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden för svenskar och utrikesfödda. 

Resultaten av studierna är entydiga, det råder stora skillnader i sysselsättning
1
 mellan 

utrikesfödda
2
 och svenskar

3
 beroende på vilken nationalitet en individ har, trots 

motsvarande utbildning hos de båda individerna (Aldén och Hammarstedt, 2015; 

Ekberg och Rooth, 2005; Petersson, 2014). 

 

Icke-européer som invandrar till Sverige uppvisar enligt Burggraeve och Piton (2016) 

störst gap i sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden i jämförelse med svenskar, 

till skillnad från utrikesfödda från europeiska länder vilka har en sysselsättningsgrad 

närmare svenskar. Detta konstaterande får ytterligare stöd i Aldén och Hammarstedt 

(2015) då författarna påvisar att personer från Afrika och Asien sticker ut bland 

                                                           
1
 Med sysselsättning menas i denna studie individer som har ett arbete som denna arbetat med minst 1 

timme per vecka (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 
2
 I denna studie syftar utrikesfödda till individer som är folkbokförda i Sverige men inte är födda i 

Sverige, med föräldrar som inte är födda i Sverige och som inte är adopterad (Statistiska Centralbyrån, 

u.å.). 
3
 I denna studie syftar svenskar till individer som är födda i Sverige med minst en förälder som också är 

född i Sverige (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 
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invandrargrupper då sysselsättningen hos dessa är väsentligt lägre. Tidigare studier visar 

också på variationer i sysselsättning mellan kön och åldersgrupper även vid liknande 

utbildning bland utrikesfödda och svenskar (Aldén och Hammarstedt, 2015; Statistiska 

Centralbyrån, 2014a). Därför finns det anledning att tro att utbildning, ålder och kön 

påverkar sysselsättningsgraden hos utrikesfödda från icke-europeiska länder när de 

invandrat till Sverige då dessa enligt Aldén och Hammarstedt (2015) samt Burggraeve 

och Piton (2016) uppvisar en mycket lägre sysselsättningsgrad än svenskar och 

utrikesfödda från andra områden.   

 

En växande del av Sveriges befolkning är av icke-europeiskt ursprung, invandringen till 

Sverige under senare delen av 2000-talet har kommit att domineras av flyktingströmmar 

från länder som Syrien, Afghanistan och Irak (Olli Segendorf och Teljosuo, 2011) och 

Sverige är för närvarande ett av Europas största mottagarland av invandrare från dessa 

länder (Burggraeve och Piton, 2016). Enligt Statistiska Centralbyråns
4
 

befolkningsprognos från 2017 förväntas även antalet flyktingar att öka, vilka till stor del 

befinner sig i yrkesverksamma åldrar. Prognosen konstaterar också att Sveriges 

befolkning i arbetsför ålder kommer att minska på grund av att människor blir allt äldre, 

vilket kommer öka försörjningsbördan för de som är yrkesverksamma (Statistiska 

Centralbyrån, 2017). En ökad invandring av människor i yrkesverksamma åldrar 

resulterar i en ökad arbetskraftstillgång. En ökad arbetskraftstillgång kan vara värdefullt 

för Sverige givet att de som invandrar arbetar eftersom det skulle dämpa effekterna av 

en åldrande befolkning. Enligt (Olli Segendorf och Teljosuo, 2011) gynnar även en 

ökad invandring av människor i yrkesverksamma åldrar den ekonomiska tillväxten om 

invandringen utnyttjas på rätt sätt. Detta sker då arbete genererar konsumtion vilket 

bidrar till Sveriges ekonomiska utveckling genom ökad BNP-tillväxt och därmed ökad 

välfärd. Det är även viktigt för en individs välmående att vara inkluderad på 

arbetsmarknaden då det bidrar med både självförsörjning och delaktighet i samhället 

(Statistiska Centralbyrån, 2014b).  

 

Eftersom det har konstaterats att det finns stora skillnader på arbetsmarknaden i Sverige 

mellan svenskar och utrikesfödda män och kvinnor och framförallt icke-europeiska 

                                                           
4
 Hädanefter förkortat SCB.  
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utrikesfödda (Aldén och Hammarstedt, 2015), så är det viktigt att veta hur dessa 

skillnader ser ut i dagsläget då majoriteten av 2000-talets invandrare är av icke-

europeiskt ursprung (Olli Segendorf och Teljosuo, 2011). Kunskap angående detta kan 

till exempel resultera i slutsatser om eventuella åtgärder bör fokuseras på någon särskild 

åldersgrupp eller kön.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera skillnader i sysselsättningsgrad på den svenska 

arbetsmarknaden mellan utrikesfödda och svenskar. 

 

För att kunna besvara ovanstående syfte kommer följande frågeställningar att 

undersökas 

 

 Vilken betydelse har ålder, kön och utbildningsnivå för sysselsättningsgraden 

hos utrikesfödda? 

 Vilken betydelse har ålder, kön och utbildningsnivå för sysselsättningsgraden 

hos utrikesfödda från Afghanistan, Irak och Syrien? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att omfatta utrikesfödda som invandrat till Sverige från år 2010 

och framåt. I första hand kommer fokus vara att studera gruppen utrikesfödda som 

kommer till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien då Lundborg (2013) hävdar att 

invandrare
5
 från dessa länder i huvudsak är flyktingar

6
 till skillnad från utrikesfödda 

från andra regioner som har en liknande inkomstnivå som Sverige. Länder med en 

liknande inkomstnivå som Sverige är i högre grad är arbetskraftsinvandrare och tenderar 

att ha ett jobb vid ankomsten till Sverige. Därmed är det relevant att avgränsa studien 

till gruppen av utrikesfödda som kommer från ett område där antalet flyktingar är högt, 

                                                           
5
 I denna studie används orden utrikesfödd och invandrare synonymt med varandra. 

6
 Enligt FN:s flyktingkonvention är en flykting någon som har tvingats fly från sitt hemland och inte kan 

återvända. Detta på grund av förföljelse av orsaker som nationalitet, religion, samhällsgrupp eller politisk 

åskådning (UNHCR, 2016). 
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vilka invandrar till Sverige på grund av skyddsskäl snarare än på arbetsrelaterade 

grunder och därmed inte har ett arbete vid ankomsten. Enligt Migrationsverkets statistik 

är även ca 66 %
7
 av det totala antalet ansökningar till myndigheten år 2015 från 

Afghanistan, Irak och Syrien, vilket ytterligare är ett argument för denna avgränsning då 

dessa länder utgör en så pass stor del av den totala invandringen.  

 

På grund av att data från SCB inte matchar studiens syfte angående indelning av länder, 

utan till största delen är indelat efter världsdelar så kommer utrikesfödda från Asien 

hädanefter referera till utrikesfödda från Afghanistan, Irak och Syrien. Då ca 76 % av 

alla utrikesfödda från Asien som invandrar till Sverige är från Afghanistan, Irak och 

Syrien (Migrationsverket, 2016a;b;c) kommer denna generalisering inte att innebära 

några betydande problem. Dock är det viktigt att tolka resultaten med försiktighet då 

24% av invandrarna inte kommer från någon av dessa tre länder.  

 

Denna studie kommer även att avgränsas till personer i åldrar mellan 25–64 år, en 

åldersindelning vilket även Bevelander och Pendakur (2011) använder sig av i deras 

studie av sysselsättning och medborgarskap. Författarna antar att personer under 25 år 

ofta inte har studerat klart ännu och därmed inte är aktiva på arbetsmarknaden. Detta är 

ett antagande även denna studie kommer följa då gruppen av sysselsatta är vad denna 

studie riktar in sig på. Personer över 64 år exkluderas då detta är en vanlig ålder att 

lämna arbetsmarknaden i Sverige. Vad denna studie vill är att ge en bild av hur ålder, 

kön och högskoleutbildning påverkar sysselsättningsgraden hos utrikesfödda i Sverige. 

Ytterligare variabler som exempelvis diskriminering och religion skulle kunna 

undersökas, men då det finns bristfälligt med data angående dessa faktorer kommer de 

inte att inkluderas i studien.  

 

1.4 Metod 

Denna studie kommer att använda sig av jämförelser av kvantitativa data för att 

undersöka skillnader i sysselsättning hos utrikesfödda och svenskar. Data för 

                                                           
7
 Procenten bygger på en sammanställning av statistik från Migrationsverket (2016a), Migrationsverket 

(2016b) samt Migrationsverket (2016c). 
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variablerna ålder, kön och högskoleutbildning hos den totala gruppen av utrikesfödda 

samt utrikesfödda från Asien kommer att analyseras. Utrikesfödda samt utrikesfödda 

från Asien kommer att jämföras med svenskar för att få en bild av skillnader i 

sysselsättningsgrad på den svenska arbetsmarknaden. Analyserna kommer att bygga på 

statistiska sekundärdata från SCB som den primära källan för information. Datamaterial 

från registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) samt register om befolkningens 

utbildning kommer hjälpa mig att samla information om sysselsättning baserat på 

världsdel, till viss del ursprungsland, invandringsår, åldersgrupper, kön och 

högskoleutbildning, vilka kommer presenteras i tabeller och diagram.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

 

 

 

I bakgrunden kommer Sveriges invandring att presenteras utifrån ett historiskt 

perspektiv där bakgrunden till invandringen från Afghanistan, Irak och Syrien kommer 

beskrivas samt hur könsfördelningen bland invandrare från dessa länder ser ut. Detta 

kommer följas av en beskrivning av utbildningsnivån och sysselsättningsgraden bland 

utrikesfödda i Sverige. 

 

2.1 Invandring till Sverige under 2000-talet 

Sedan långt tillbaka i tiden har människor migrerat från sina hemländer av olika orsaker 

(Migrationsinfo, 2016), kanske med hopp om ett bättre liv i ett annat land. Genom årens 

lopp går det att urskilja flöden i migrationen som reflekterar hur omständigheterna i 

världen sett ut just då (Migrationsinfo, 2016). För Sveriges del har migrationen 

karakteriserats av stora flöden av både utvandring och invandring genom åren, men 

sedan 2000-talet har invandringen till Sverige kommit att dominera (Statistiska 

Centralbyrån, 2016). Det stora inflödet av invandrare till Sverige har främst orsakats av 

Irakkriget samt kriget i Afghanistan och utrikesfödda som flytt från dessa krig utgör 

majoriteten av invandrarna under 2000-talet (Migrationsverket, 2016). Under 2015 har 

även kriget i Syrien resulterat i att miljontals människor är i behov av skydd, vilket har 

fått Sveriges invandring att nå rekordhöga siffror (Migrationsinfo, 2016). I figur 1 går 

det att utläsa hur Sveriges invandring och utvandring har förändrats över tid från 

utvandring till invandring, där det också går att se att invandringen är betydligt mycket 

högre än vad utvandringen är. 

 

Antalet invandrare från Afghanistan, Irak och Syrien har funnits i Migrationsverkets 

statistik i många år (Migrationsverket, u.å; Migrationsverket, u.å.a). Från år 2000 och 

framåt har invandringen ökat från dessa länder och från och med 2012 dominerar Syrien 

invandringen till Sverige, med Afghanistan och Irak på andra och tredje plats år 2015 

(Migrationsverket, 2016a;b;c). Enligt statistik från Migrationsverket nådde 
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invandringen av människor från Afghanistan, Irak och Syrien sitt högsta antal under 

2015 då 66%
8
 av den totala invandringen till Sverige härstammade från dessa tre länder. 

Majoriteten av de utrikesfödda från Afghanistan, Irak och Syrien kommer till Sverige på 

grund av flyktingskäl och Sverige är i dagsläget en av de tre länder i Europa som tar 

emot störst antal flyktingar/per capita (Burggraeve och Piton, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett tydligt mönste är att fler män än kvinnor invandrar till Sverige som flyktingar från 

dessa tre länder (Statistiska Centralbyrån, u.å.c), vilket går att urskilja i figur 2. I figur 2 

går det även tydligt att se hur antalet flyktingar från Afghanistan, Irak och Syrien har 

ökat från och med år 2010 till den rekordhöga siffra som nåddes år 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Sammanställning av statistik från Migrationsverket (2016a), Migrationsverket (2016b) och 

Migrationsverket (2016c) 

Figur 1: Sveriges invandring och utvandring år 1875–2015 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015) 
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2.2 Sysselsättning och utbildning bland utrikesfödda i Sverige 

Enligt en rapport från SCB om utrikesföddas utbildningsnivå varierar utbildningsnivån 

beroende på om en person invandrar som flykting, anhörig eller arbetskraftsinvandrare, 

men också hur gammal personen är och hur utbildningssystemet ser ut i hemlandet har 

betydelse (Statistiska Centralbyrån, 2014a). Vad som ytterligare konstateras i SCB:s 

rapport är att utrikesfödda som invandrar till Sverige under senare delen av 2000-talet 

har en högre utbildningsnivå än grupper av invandrare som kommit tidigare år och att 

framförallt kvinnor är högutbildade i högre grad än män (Statistiska Centralbyrån, 

2014a). Hur högt utbildad en utrikesfödd är och hur hög sysselsättning denne får i 

mottagarlandet varierar med vilken del av världen invandraringen sker ifrån 

(Burggraeve och Piton, 2016). En olikhet är att utrikesfödda från Asien har en högre 

andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än utrikesfödda från andra 

världsdelar vilka ofta har en högre andel högutbildade (Statistiska Centralbyrån, 2014a). 

När det kommer till sysselsättning har utrikesfödda historiskt sett inte haft några 

etableringssvårigheter på den svenska arbetsmarknaden (Aldén och Hammarstedt, 

Figur 2: Antal asylsökande från Afghanistan, Irak och Syrien år 2010 – 2015 

Källa: Statistiska Centralbyrån (u.å.c) 
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2015), men sedan flyktinginvandringen tog fart efter 1970-talet har utrikesfödda från 

icke-europeiska länder varit sysselsatta i lägre grad än invandrare från andra delar av 

världen (Dahlstedt och Bevelander, 2010).  
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KAPITEL 3 

TEORI OCH LITTERATUR 

 

 

 

I detta kapitel kommer olika teorier att diskuteras tillsammans med en genomgång av 

tidigare litteratur. Teorierna syftar till att förklara hur skillnader i sysselsättning kan 

uppkomma på arbetsmarknaden. I grunden är det utbud på arbetsmarknaden som styr 

hur många som är sysselsatta och hur många som vill erbjuda arbete (Gärtner, 2016). I 

första delen kommer utbudssidan att diskuteras för att sedan fortsätta in på ett 

efterfrågeperspektiv. Därefter kommer humankapitalets
9
 betydelse diskuteras, som 

enligt Sjögren och Zenou (2007) bestämmer produktiviteten hos personer och därmed 

efterfrågan av dessa på arbetsmarknaden. Det kan även finnas ytterligare förklaringar 

till individuella skillnader i sysselsättning. Som en alternativ förklaring till skillnader i 

sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden kommer diskriminering att nämnas, 

men det kommer inte att inkluderas som en teori i denna studie eftersom det ligger 

utanför studiens syfte.   

 

3.1 Utbud och efterfrågan 

Teorin om utbud och efterfrågan är en grundläggande del inom nationalekonomin 

(Nicholson och Snyder, 2008). I denna studie handlar teorin om utbud och efterfrågan 

av arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Enligt Gärtner (2016) bestäms 

arbetskraftsutbudet av antalet individer som kan och är villiga att arbeta, vilket beror på 

reallönen
10

. Är lönen låg minskar incitamenten till att arbeta och alternativkostnaden, 

vilket är att stå utanför arbetskraften ökar (Gärtner, 2016). Arbetskraftsutbudet brukar 

illustreras i en positivt lutande utbudskurva
11

 där viljan att erbjuda arbetskraft varierar 

både med lönenivån samt individers preferenser för fritid och konsumtion (Gärtner, 

2016; Nicholson och Snyder, 2008) vilka kan tänkas variera mellan olika kulturer och 

kön. Hur stort det totala utbudet av arbetskraft är beror bland annat på demografiska 

                                                           
9
 Med humankapital menas en individs erfarenheter, utbildning och kompetenser (Gärtner, 2016).   

10
 Med reallönen menas w/p, där w = nominell lön och p = prisnivå. Kan också beskrivas som köpkraften 

(Gärtner, 2016). 
11

 Utbudskurva där S = utbud (supply), W/P = reallön och L = arbetskraft 
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faktorer, till exempel ökar arbetskraftsutbudet när populationen ökar (Nicholson och 

Snyder, 2008), vilket den gör vid ökad invandring. En större population förflyttar 

utbudskurvan åt höger till S1 och åt vänster till S2 om populationen minskar (Nicholson 

och Snyder, 2008). 

 

 

Sjögren och Zenou (2007) beskriver den svenska arbetsmarknaden för utrikesfödda med 

fokus på flyktingar och konstaterar att det finns svårigheter då matchningen av 

arbetstagare och arbetsgivare kan innebära komplikationer för jämvikten på den svenska 

arbetsmarknaden. Författarna beskriver segregationen på den svenska arbetsmarknaden 

där flyktingar som invandrat till Sverige bosätter sig i områden med lediga bostäder, 

vilket ofta är sammankopplat till områden där det finns en begränsad efterfrågan på 

arbetskraft. Segregationen leder till geografisk felmatchning och därmed en 

utbudsbegränsning där det geografiska avståndet påverkar arbetskraftsutbudet. Detta då 

en invandrare som bosätter sig långt ifrån arbetsmarknaden kan vara villig att avstå att 

ta ett arbete på grund av att lönen inte väger upp för pendlingskostnaderna ett långt 

arbetsavstånd medför (Sjögren och Zenou, 2007).  

 

Tillgången till sociala nätverk och kontakter med arbetsgivare är ytterligare en faktor 

som påverkar utbudet av arbetskraft vilket diskuteras i Sjögren och Zenou (2007) samt 

Olli Segendorf och Teljosuo (2011). Sociala nätverk fungerar enligt Sjögren och Zenou 

(2007) som ett verktyg för personer att få kontakt med arbetsgivare och att hitta lediga 
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tjänster. Enligt Olli Segendorf och Teljosuo (2011) är nätverk av stor betydelse då 

många lediga tjänster förmedlas via dessa och utan ett socialt nätverk är chansen stor att 

många arbeten aldrig upptäcks. Rekommendationer från personer i en persons nätverk 

har också stor inverkan på möjligheten att få arbete då denna information ses som 

tillförlitlig. Författarna hävdar också att utrikesfödda som är sysselsatta i högre grad har 

använt sig av nätverk än vad svenskar har (Olli Segendorf och Teljosuo, 2011). Därav är 

nätverk en viktig komponent för en utrikesfödd då det ökar möjligheterna att veta vart 

arbete finns.  

 

Hur mycket arbetskraft ett företag anställer bestäms av efterfrågan på arbetskraft 

(Gärtner, 2016). Hur stor efterfrågan av arbetskraft är varierar precis som på 

utbudssidan med reallönen (Gärtner, 2016), vilket illustreras med en negativt lutad 

efterfrågakurva
12

.  

 

Företagens efterfrågan på arbetskraft ökar vid högkonjunkturer då konsumtionen tar 

fart, därmed behöver företag anställa fler arbetstagare och kurvan skiftar höger till D1 

(Nicholson och Snyder, 2008). Vid motsatt konjunkturläge skiftar efterfrågakurvan 

vänster till D2 (Nicholson och Snyder, 2008). Ett företag vill även anställa ytterligare en 

person om det förväntas generera mer intäkter än vad lönen för den personen kostar 

(Gärtner, 2016). Detta begrepp kallas för värdet av marginalprodukten
13

 av arbete. Så 

länge värdet av marginalprodukten av att anställa ytterligare en person är högre än 

kostnaden av att anställa ytterligare en person är det vinstdrivande för företaget i fråga 

                                                           
12

 Se figur 3, där D = efterfrågan (Demand), W/P = reallön och L = arbetskraft. 
13

 Marginalprodukten är en nationalekonomisk term för det extra vara eller tjänst som ytterligare en enhet 

av en produktionsfaktor genererar (Gärtner, 2016).  
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och sysselsättningen ökar (Gärtner, 2016). Det vill säga, så länge produktionen av att 

anställa ytterligare en person ger högre intäkter än vad lönekostnaden är för att anställa 

ytterligare en person kommer efterfrågan på arbetskraft att öka. Om arbetstagare ökar 

produktiviteten, det vill säga att marginalproduktiviteten stiger, så inträffar en 

substitutionseffekt
14

 där företag substituerar bort andra produktionsfaktorer mot 

arbetskraft vilket också bidrar till att efterfrågan ökar. För båda dessa scenarion skiftar 

efterfrågakurvan åt höger och vid motsatt förändring åt vänster (Nicholson och Snyder, 

2008).   

 

I Aldén och Hammarstedt (2015) behandlas utrikesföddas position på 2000-talets 

svenska arbetsmarknad där utrikesfödda från Asien och Afrika har betydligt lägre 

sysselsättningsgrad i jämförelse med människor från andra världsdelar. Författarna 

beskriver att generellt sett har utrikesfödda i Sverige tidigare har haft en högre 

sysselsättningsgrad än svenskar och att etablering på den svenska arbetsmarknaden inte 

har inneburit några svårigheter. Sedan 1970-talet har dock andelen sysselsatta bland 

utrikesfödda minskat till en nivå under svenskarnas (Aldén och Hammarstedt, 2015). 

Dahlstedt och Bevelander (2010) och Lundborg (2013) konstaterar att innan 1970 – 

talet bestod migrationen till Sverige till största delen av arbetskraftsinvandrare, vilka har 

ett jobb vid flytten till Sverige. När flyktinginvandring blev främsta orsaken till 

Sveriges migration resulterade det i att andelen nyanlända generellt sett var lägre 

utbildade och mindre framgångsrika på den svenska arbetsmarknaden och därmed 

minskade efterfrågan och sysselsättningen bland dessa (Dahlstedt och Bevelander, 

2010; Lundborg, 2013).  

 

Lundborg (2013) förklarar vidare att Sverige på 1970-talet övergick från att vara ett 

industriinriktat samhälle till att bli ett mera serviceinriktat samhälle vilket dämpade 

efterfrågan på utländsk arbetskraft. Denna strukturförändring innebar större krav på 

förmågan att kommunicera på svenska och utrikesfödda blev därmed mindre produktiva 

på arbetsmarknaden och därav mindre efterfrågade (Lundborg, 2013). Hur mycket 

arbete som efterfrågas beror alltså på den förväntade produktiviteten hos en person, 

                                                           
14

 Med substitutionseffekt menas hur mycket en individ eller företag substituerar en vara eller 

produktionsfaktor mot en annan (Nicholson och Snyder, 2008). 
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vilket bland annat grundar sig på utbildning, språkkunskaper och erfarenheter (Sjögren 

och Zenou, 2007). Detta för diskussionen vidare in på betydelsen av humankapital. 

 

3.2 Humankapital 

De flesta studier som berör skillnader i sysselsättning på arbetsmarknaden är baserade 

på humankapitalteorin vilken är en av förklaringarna till skillnader i sysselsättning 

mellan utrikesfödda från Asien och svenskar (Alden och Hammarstedt, 2015; Olli 

Segendorf och Teljosuo, 2011; Petersson, 2014; Rooth och Åslund, 2007, Sjögren och 

Zenou, 2007). Humankapital är kunskaper och färdigheter som en individ har erhållit 

genom utbildning och erfarenheter, vilka bestämmer produktivitet och framgång på 

arbetsmarknaden (Sjögren och Zenou, 2007).  

 

Becker (1962) beskriver betydelsen av humankapital på arbetsmarknaden. Becker antar 

att ett vinstmaximerande företag är i jämvikt där marginalprodukten är lika med 

lönekostnaden samt att det finns två typer av arbetstagare. De med generell kompetens 

och de med specifik kompetens (Becker, 1962). Om efterfrågan på en viss produkt som 

produceras av ett eller ett flertal företag minskar kommer värdet av marginalprodukten 

att minska relativt kostnaderna för produktionen (Becker, 1962). Vad Becker (1962) 

menar är att värdet av marginalprodukten hos individer med specifik kompetens 

ursprungligen är högre än lönerna, vilket gör att när efterfrågan sjunker är det mera 

lönsamt för arbetsgivaren att behålla dessa. Detta så länge värdet av marginalprodukten 

håller sig på en nivå lika med eller högre än lönerna (Becker, 1962). Individer med 

specifik kompetens klarar sig alltså bättre än de med generell kompetens vilkas värde av 

marginalprodukten hävdas vara lika med lönerna. Vid ett fall i efterfrågan faller värdet 

av marginalprodukten under kostnaderna och dessa tvingas lämna arbetskraften 

(Becker, 1962). Individer med specifik kompetens förväntas således att ha en högre 

produktivitet och därmed vara mer efterfrågade på arbetsmarknaden.  

 

Sjögren och Zenou (2007) hävdar att flyktingar har mindre lovande 

arbetsmarknadsutsikt än invandrare som flyttar till Sverige på grund av andra skäl. Den 

största delen utrikesfödda under senare delen av 2000-talet härstammar som tidigare 
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nämnts från utvecklingsländer och har invandrat till Sverige som flyktingar 

(Migrationsverket, 2017), därför kan de enligt Dahlstedt och Bevelander (2010) 

förväntas ha en lägre kompetens (vilket återspeglas i värdet av deras marginalprodukt) 

än svenskar och därmed hävdar författarna att den typen av arbetskraft inte är lika 

efterfrågad på den svenska arbetsmarknaden. Lägre kompetens förväntas generera i 

lägre produktivitet och för att öka kompetensen och därmed produktiviteten krävs 

investeringar i form av utbildning eller andra erfarenheter (Petersson, 2014).  För de 

utrikesfödda som har en högskoleutbildning visar tidigare forskning att 

sysselsättningsgraden fortsättningsvis är lägre än svenskarnas, detta trots investeringar i 

utbildning (Aldén och Hammarstedt; 2015; Olli Segendorf och Teljosuo, 2011; 

Petersson, 2014; Rooth och Åslund, 2007), vilket enligt Becker (1962) kan bero på 

landspecifik kompetens som vid migration inte är lika värdefull i mottagarlandet som i 

hemlandet som exempelvis skillnader i språkkunskaper.  

 

Enlig (Lundborg, 2013) är utbildning den viktigaste faktorn av humankapitalet som 

påverkar en individs chans till sysselsättning, vilket konstateras i Lundborgs studie där 

framgång på arbetsmarknaden hos flyktingar från olika områden och årtionden studeras. 

Varför flyktingars sysselsättning skiljer sig gentemot svenskars beror enligt Lundborg 

(2013) både på utbildningsnivå men också på kön och ålder, där individer som migrerat 

vid ung ålder till större del är sysselsatta vilket förklaras av att dessa investerar i en 

svensk utbildning. Lundborg (2013) visar även att för en svensk person minskar 

arbetslösheten med åldern medan den för flyktingar ökar. Desto äldre en flykting är 

desto svårare är det för denne att få ett arbete (Lundborg, 2013).  

 

Även Aldén och Hammarstedt (2015) konstaterar att sysselsättningen skiljer sig mellan 

olika regioner och åldersgrupper bland utrikesfödda, där utrikesfödda från Afrika och 

Asien karakteriseras av en lägre sysselsättningsgrad än utrikesfödda från andra 

världsdelar, samt att kvinnor från den regionen är särskilt drabbade oavsett åldersgrupp. 

Också Becker (1962) nämner ålder och kön där valet att investera i humankapital skiljer 

sig beroende på hur gammal en person är och om denne är man eller kvinna. Vad som 

styr valet av investering är den förväntade avkastningen, både i monetär form men även 

andra fysiska komponenter såsom hälsa (Becker, 1962). Becker hävdar att yngre 



16 
 

personer i högre grad än äldre investerar i humankapital då de har fler år av avkastning 

framför sig samt att kvinnor har lägre incitament att investera i humankapital då de 

spenderar mindre tid i arbete än vad män gör (Becker, 1962), vilket i nutid skulle kunna 

relatera till mammaledighet exempelvis.   

 

Vad som vidare lyfts fram i Olli Segendorf och Teljosuo (2011) är att en individs 

humankapital kan antingen depreciera eller appreciera vid migration. Detta beror till 

stor del på om utrikesfödda gjort ett aktivt val att migrera, som vid 

arbetskraftsinvandring. I den situationen bidrar tillgängligt humankapital med 

konkurrensfördelar i det nya landet. Har en individ blivit tvingad att migrera från sitt 

hemland, vilket gäller flyktingar, drabbas dessa i större omfattning av värdeminskning 

av sitt humankapital i mottagarlandet. Den största anledningen till att humankapital 

deprecierar vid migration till Sverige är enligt Olli Segendorf och Teljosuo (2011) samt 

Roth och Åslund (2007) det svenska språket vilket försenar introduktionen på den 

svenska arbetsmarknaden eftersom att språket är avgörande för en individs förmåga att 

kommunicera dennes kompetens.  

 

Rooth och Åslund (2007) fortsätter att resonera krig depreciering av humankapital vid 

migration i sin artikel då de påstår att graden av sysselsättning är högre hos de migranter 

som kommer från länder där det ekonomiska och politiska välståndet är högt, vilken 

också är i linje med föregående studier då länder i Norden och Europa har ett högre 

antal sysselsatta än Asien (Aldén och Hammarstedt, 2015; Statistiska Centralbyrån, 

2014b). Utrikesfödda från Europa upplever därmed i större utsträckning en appreciering 

av humankapital vid migration medan gruppen från Asien i större utsträckning upplever 

en depreciering (Rooth och Åslund, 2007).  

 

Lundborg (2013) belyser att det även finns andra förklaringar till arbetslöshet hos 

utrikesfödda som inte går att mäta i siffror, såsom diskriminering
15

. Ett vanligt 

nationalekonomiskt antagande är att individer agerar rationellt (Nicholson och Syder, 

2008). Författarna menar att om en individ väljer att konsumera vara A framför vara B 

                                                           
15

 För att läsa mer om utrikesfödda och diskriminering, se Olli Segendorf och Teljosuo (2011), Petersson 

(2014) och Sjögren eller Zenou (2007) 
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betyder det att nyttan av att konsumera A högre än nyttan att konsumera B, allt annat 

lika. Vara A och B kan även vara lika eftertraktade, vilket betyder att nyttan av att 

konsumera A eller B är densamma (Nicholson och Snyder, 2008). Genom att följa 

samma antagande på arbetsmarknaden borde två individer med samma nivå av 

humankapital vara lika efterfrågade av arbetsgivare om produktiviteten inte skiljer sig 

mellan de två individerna. Då Olli Segendorf och Teljosuo (2011), Rooth och Åslund 

(2007) och Lundborg (2013) har konstaterat skillnader i humankapital mellan svenskar 

och utrikesfödda, framförallt utrikesfödda från Asien så ses det rationella valet självklart 

genom att välja den individen med högst produktivitet. Ekberg och Rooth (2005) har 

dock funnit skillnader i sysselsättning mellan svenskar och utrikesfödda, trots 

motsvarande utbildning. Detta går emot antagandet om rationalitet hos individer, vilket 

enligt Olli Segendorf och Teljosuo (2011) kan bero på preferensbaserad diskriminering 

vilket grundar sig i arbetsgivarens personliga preferenser. 

 

3.3 Avslutande kommentarer 

Sammantaget visar tidigare studier ett ofördelaktigt utgångsläge för utrikesfödda på den 

svenska arbetsmarknaden. Utrikesfödda har en lägre sysselsättning än vad svenskar har, 

där individer från icke-europeiska länder är en särskilt utsatt grupp. Humankapital är 

onekligen av stor betydelse för möjligheten att få arbete både för både svenskar och 

utrikesfödda, där utbildning och språkkunskaper är de centrala delarna för möjligheterna 

till sysselsättning. 

 

Några av studierna som diskuterats i detta kapitel har ett liknande syfte som denna 

studie, vilket är att analysera skillnader i sysselsättning mellan utrikesfödda och 

svenskar med avseende på ett antal oberoende variabler. Då det redan har konstaterats 

skillnader mellan olika grupper av utrikesfödda och svenskar kommer min studie att 

fokusera på just Asien som världsdel där länderna Afghanistan, Irak och Syrien är av 

främsta intresse, vilka är de länder som dominerar i invandringen till Sverige idag 

(Migrationsverket, 2016a;b;c). Det har också konstaterats att flyktingar har ett sämre 

utgångsläge på arbetsmarknaden än de invandrare som flyttar till Sverige på grund av 

möjligheten till arbete, vilka har en fördel gentemot flyktingar. Då majoriteten av 

invandrarna som kommer till Sverige från Asien kommer som flyktingar från Syrien, 
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Irak och Afghanistan kommer denna studie att ge en tydligare bild av utgångsläget på 

den svenska arbetsmarknaden för flyktingar från dessa länder.  
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KAPITEL 4 

METOD 

 

 

 

Metodkapitlet kommer att diskutera själva tillvägagångssättet av studien. Metodval och 

data kommer att presenteras och diskuteras. 

 

4.1 Metodval 

Metodvalet har guidats av vilken typ av data som finns tillgänglig. För denna studie 

kommer en jämförelse och analys att utföras av sysselsättningsgrad, utbildningsnivå, 

ålder och kön mellan utrikesfödda och svenskar samt utrikesfödda från Asien och 

svenskar. Skillnader i sysselsättning kommer att analyseras. Data är sammanställt i 

tabellform och figurer vilket till att börja med kommer ge en generell bild av 

utrikesföddas sysselsättningsgrad och utbildningsnivå relativt svenskars 

sysselsättningsgrad och utbildningsnivå. Genom att inkludera data för den totala 

gruppen av utrikesfödda går det att dra slutsatser om utrikesfödda från Afghanistan, Irak 

och Syrien genom att studera ifall dessa avviker från hela gruppen av utrikesfödda i 

Sverige. 

 

I nästa avsnitt riktar den empiriska analysen in sig på länderna Afghanistan, Irak och 

Syrien, vilket som tidigare nämnts representeras av Asien som en approximation då all 

data inte finns på landnivå. Sysselsättning och utbildning kommer att analyseras var för 

sig. I den första delen kommer sysselsättningsgrad att jämföras med ursprung och ålder, 

i den andra delen kommer sysselsättningsgrad bland utrikesfödda från Asien att 

jämföras med avseende på utbildning och ålder. I jämförelserna mellan åldersgrupper 

kommer indelningen enligt SCB:s statistik att vara 25–34 år 35–44 år, 45–54 år, 55–59 

år samt 60–64 år. Då tabellerna i de flesta fall är uppdelade efter män och kvinnor 

kommer det vara enkelt att urskilja skillnader i kön. På detta sätt får studien en 

representativ bild av om det verkar finnas några samband mellan högskoleutbildning, 

ålder och kön i sysselsättningen hos utrikesfödda från dessa länder.   
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Fördelen med att göra jämförelser av data är inte bara att mönster är lätta att lägga 

märke till utan det ger också ett överskådligt resultat av de inkluderade parametrarna.  

 

Många andra (Alden och Hammarstedt; 2015, Dahlstedt och Bevelander, 2010; 

Lundborg, 2013) har i sina studier angående skillnader i sysselsättning använt sig av 

regressionsanalyser för att analysera orsakssamband, vilket även för denna studie hade 

varit en fördelaktig metod. Dessa studier har använt sig av individdata för att i resultatet 

kunna dra slutsatser om orsakssamband. Då individdata inte finns tillgängligt för denna 

studie samt eftersom den aggregerade data som finns inte överensstämmer med 

varandra, framförallt i avseende på tidsperiod och åldersavgränsning, så är inte 

regressionsanalys en möjlig metod. En konsekvens av detta är att denna studie inte 

kommer att kunna dra några slutsatser om orsakssamband, vilket annars hade varit av 

intresse. 

 

4.2 Data 

I denna studie används statistik från SCB:s register över registreradbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och registret om befolkningens utbildning. RAMS 

innehåller statistik angående sysselsättning, region, invandringsår, åldersgrupp och kön 

för åren 2010 till 2015 vilket gör det möjligt att undersöka hur hög 

sysselsättningsgraden är bland utrikesfödda i olika åldrar från Asien som har invandrat 

mellan 2010 till 2015 uppdelat efter män och kvinnor. Statistik om befolkningens 

utbildning innehåller information om vilken utbildning befolkningen i Sverige har 

uppdelat på världsdel, ålder, år samt utrikes/inrikes född samt till viss del även på 

landnivå. Indelningen skiljer sig beroende på vilken typ av statistik som representeras. 

Data rörande befolkningens utbildning avser högsta formella utbildning för personer 

folkbokförda i Sverige till och med vårterminen det år som avses som referensår och 

som är folkbokförda den 31 december referensåret.  

 

Statistik om befolkningens utbildning baseras främst på enkätundersökningar besvarade 

av nyanlända i Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2014a), vilket ger en tillförlitlig bild 

av utbildningsnivån hos utrikesfödda från Asien när de först kommit till Sverige. Då 
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Statistiska Centralbyrån är en svensk myndighet som tillhandahåller statistik vilken är 

kvalitetscertifierad och vetenskapligt grundad innebär det att statistiken är att betrakta 

som tillförlitlig (Statistiska Centralbyrån, 2017a). Vad som också stärker 

tillförlitligheten är att studien endast använder statistik från SCB vilket gör att centrala 

begrepp har samma definition genom hela studien.  

 

Datamaterialet från SCB har olika indelningar beroende på om det är sysselsättning eller 

utbildningsnivå som studeras. Data från RAMS angående sysselsättning går att studera 

utifrån invandringsår, kön, ålder och region medan data om befolkningens utbildning är 

indelad efter födelseland där åldersgrupper dock är exkluderat. Förutsättningarna för 

individer som är födda i Afghanistan, Irak och Syrien kommer att approximeras med 

förutsättningarna i världsdelen Asien i analysen av data från RAMS och vid studerandet 

av utbildningsnivån hos individer från dessa länder kommer det antas att 

utbildningsnivån är representativ för alla åldrar mellan 25–64 år. Detta kan medföra att 

det kan finnas åldersgrupper som utmärker sig i någon utbildningsnivå vilket inte går att 

urskilja.  Utbildningsnivå är till viss del baserat på uppgifter om populationen som 

invandrat mellan 2010 – 2014 medan annan statistik som inkluderats i studien bortser 

från invandringsår. Därmed kan det finnas personer med i statistiken för det data som 

bortser från invandringsår, vilka har hunnit investera i flera år av utbildning efter 

invandringen till Sverige.  

 

Att data inte överensstämmer försvårar arbetet med att hantera informationen. Det hade 

varit bättre att basera analysen på samma indelning men då studien inte har fått tillgång 

till statistik som möjliggör en sådan analys kommer Asien att representera dessa tre 

länder (nämnda ovan) och utbildningsnivån hos invandrare från denna Asien kommer 

att representeras av åldern 25–64 år utan vidare indelning. För denna studie innebär 

detta metodproblem att resultatet blir svårare att sammanställa än vad det hade varit om 

all statistik hade överensstämt. Framförallt är det jämförelsen av åldersgrupper som blir 

lidande då ålder och utbildningsnivå går att urskilja för utrikesfödda totalt sett och inte 

på landnivå eller för Asien som världsdel. Därmed inkluderas utrikesfödda som en total 

grupp i statistiken för att kunna avgöra om utrikesfödda från Asien följer ett liknande 

mönster.     
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Vad som kan försvåra resultatet ytterligare enligt Statistiska Centralbyrån är att 

utrikesfödda i större utsträckning än svenskar saknar uppgifter om högsta utbildning och 

i datamaterialet som studeras saknar utrikesfödda från Syrien, Irak och Afghanistan 

uppgifter om högsta utbildning i högre grad än vad svenskar gör (Statistiska 

Centralbyrån, 2014a) Vid tolkning av sysselsättningsgraden bör det även finnas i åtanke 

att det finns individer som invandrat från ett okänt födelseland vilket också kan resultera 

i att statistiken till viss del blir missvisande (Statistiska Centralbyrån, 2014b).  Det 

innebär att det kan finnas utrikesfödda från Asien som är sysselsatta samt har en högre 

utbildning, men att det inte presenteras i statistiken. För denna studie innebär det att 

statistik gällande sysselsättningsgrad och utbildningsnivå kan underskattas. Att ha i 

beaktning vid tolkning av resultaten är att sysselsättningsgrad och utbildningsnivå kan 

vara högre än vad som framgår.  

 

I vilken mån datamaterialet täcker den utrikesfödda befolkningen kan variera eftersom 

statistiken är påverkad av under och övertäckning. Då statistiken baseras på den 

folkbokförda befolkningen finns det personer som borde varit folkbokförda i Sverige 

men som inte är det, vilket resulterar i undertäckning
16

 av befolkningen (Statistiska 

Centralbyrån, 2014b). Statistiska Centralbyrån (2014b) argumenterar dock för att i deras 

statistisk är det främst övertäckning
17

 som är ett problem, det vill säga att det finns 

personer som är folkbokförda i Sverige men som inte borde vara det. Människor 

utvandrar från Sverige utan att det anmäls till Skatteverket vilket resulterar i att fler 

personer än det egentliga antalet är inkluderade i statistiken. Statistiska Centralbyrån 

(2014b) uppskattar att Sveriges befolkningen är överskattad med 30 000 – 75 000 

personer, där framförallt utrikesfödda är representerade. Detta leder till att 

sysselsättningen bland utrikesfödda underskattas.  

 

Det finns även personer som är folkbokförda i Sverige men som gräns-pendlar till och 

från sitt arbete, vilket också resulterar i att sysselsättningsgraden underskattas. Genom 

att studera personer som varit folkbokförda i Sverige under en längre sammanhängande 

                                                           
16

 Med undertäckning i denna studie menas att datamaterialet inte inkluderar alla personer som borde vara 

inkluderade i statistiken (Statistiska Centralbyrån, 2014b). 
17

 Med övertäckning i denna studie menas att datamaterialet inkluderar personer som inte borde vara 

inkluderade (Statistiska Centralbyrån, 2014b). 
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tid minimeras problemet med övertäckning (Statistiska Centralbyrån, 2014b), men 

eftersom denna studie undersöker den senare delen av 2000-talet kommer datamaterialet 

att resultera i en sysselsättningsgrad hos populationen från Asien som representeras i en 

viss underskattning av sysselsättningsgraden hos populationen från Asien då 

befolkningen antas vara något överskattad. Dock poängterar Lundborg (2013) att 

fördelen med utrikesfödda som invandrat som flyktingar
18

 är reduceringen av mätfel i 

uppskattningen utrikesfödda. Sysselsättningsgrad kan påverkas av att individer flyttar 

från Sverige, men flyktingar som fått asyl i Sverige har större incitament att stanna i 

landet och därmed minskar återinvandringen till hemländer (Lundborg, 2013).     

 

Det är redan konstaterat av Migrationsverket (2016a;b;c) att invandringen till Sverige 

under senare delen av 2000 – talet främst består av flyktingar från krigsdrabbade länder 

i Asien. Flyktingar i Sverige spenderar den första tiden efter invandring på ett 

introduktionsprogram (Ekberg, 2007) och har därmed begränsade möjligheter att få 

arbete. Därför är det rimligt att anta att personer som invandrat från år 2015 och framåt 

inte kommer att finnas representerade i arbetskraften, då denna grupp ännu inte har 

blivit beviljade uppehållstillstånd. Urvalet i denna studie kommer dock ändå att 

inkludera både år 2015 och 2016 då dessa är inkluderade i SCB:s statistik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 62 % av den totala invandringen från Asien är flyktingar (Migrationsverket, 2016a;b;c).  
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KAPITEL 5 

EMPIRI OCH RESULTAT 

 

 

 

I följande kapitel kommer resultat från sekundärdata att presenteras med hjälp av 

sammanställningar i tabeller och figurer, vilka kommer beskrivas och analyseras för att 

få en bild av sambandet mellan högskoleutbildning, ålder, kön och sysselsättning på 

den svenska arbetsmarknaden för den totala gruppen av utrikesfödda och utrikesfödda 

från Asien i jämförelse med svenskar. Kapitlet kommer att inledas med att beskriva data 

för utrikesfödda för att sedan gå vidare in på den data som representerar Asien som 

världsdel och till sist avslutas med att fokusera det data som representerar länderna 

Afghanistan, Irak och Syrien.      

 

5.1 Generell bild av utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden   

För att introducera en överskådlig bild av utrikesföddas situation på den svenska 

arbetsmarknaden kommer data över sysselsättning och utbildningsnivå att presenteras 

för utrikesfödda män och kvinnor i Sverige. Följande figur visar utbildningsnivå hos 

utrikesfödda i Sverige och svenskar uppdelat efter kön. Tabellen visar situationen för år 

2014 och för samtliga utrikesfödda mellan 25–64 år.  

 

Figur 3: Utrikesfödda och svenskar i åldern 25–64 år fördelad efter högsta 

utbildningsnivå år 2014 (%) 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2016) 
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Figur 3
19

 visar högsta utbildning för den utrikes och svenskfödda populationen i Sverige 

år 2014. Det framgår av figuren att andelen svenskar med någon form av utbildning är 

högre än för utrikesfödda. Utrikesfödda kvinnor är dock högre utbildade än utrikesfödda 

och svenska män då andelen högutbildade kvinnor bland de utrikesfödda är 28,2%, för 

utrikesfödda män 22,9% och svenska män 20,8 %. Vad som är anmärkningsvärt är 

också att andelen utrikesfödda män som är högre utbildade är större än andelen svenska 

män, medan utrikesfödda kvinnor är lägre utbildade än svenska kvinnor. Kvinnor 

dominerar alltså kategorin med högutbildade där andelen högutbildade svenska kvinnor 

är störst, följt av utrikesfödda kvinnor. Det skiljer dock inte påfallande mycket i andelen 

högutbildade mellan utrikesfödda och svenskar då skillnaden i andelen med högre 

utbildning mellan kvinnor är 3% och för män 2,1%, ett resultat som tyder på att andelen 

utrikesfödda i stort sätt är lika högt utbildade som andelen svenskar. 

 

Gruppen med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå inkluderar en högre 

andel utrikesfödda än svenskar, vilket gäller både män och kvinnor. I nästkommande 

figur visas utbildningsnivå i förhållande till förvärvsintensitet hos utrikesfödda och 

svenskar för att kunna bistå med en bild av ett eventuellt samband mellan 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad för den totala gruppen utrikesfödda i Sverige.  

 

Figur 4: Utrikesfödda och svenskar i åldern 25–64 år efter sysselsättningsgrad i 

förhållande till högsta utbildning år 2014 (%) 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2016) 

                                                           
19

 figur 3 presenterades ursprungligen med populationen av utrikesfödda och svenskar i antal indelat efter 

kön, procentberäkningarna är sedan utförda på egen hand genom att dividera antalet män respektive 

kvinnor med totalen.   
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Figur 4 visar sysselsättningsgraden hos den utrikesfödda och svenska populationen i 

förhållande till högsta utbildning. Vad som är anmärkningsvärt är att från figur 3 visar 

resultatet att utrikesfödda kvinnor är högre utbildade än både utrikesfödda och svenska 

män, men i figur 4 visar resultatet att utrikesfödda och svenska män trots detta har en 

högre sysselsättningsgrad än utrikesfödda kvinnor. Utrikesfödda män som är 

högutbildade är alltså sysselsatta i högre grad än utrikesfödda kvinnor med motsvarande 

utbildning. Vad som inte är överraskande är att både svenska män och kvinnor har en 

högre sysselsättningsgrad än vad utrikesfödda män och kvinnor har. Svenskar har också 

ett starkare samband mellan utbildning och sysselsättning än vad utrikesfödda har då 

andelen högutbildade till högre grad är sysselsatta bland svenskar. Gemensamt för både 

utrikesfödda och svenskar är dock att sysselsättningsgraden ökar med utbildningsnivå.    

Gapet i sysselsättning mellan utrikesfödda och svenskar totalt är som störst bland 

kvinnorna på 26% i jämförelse med männen där gapet i sysselsättning är 23%. I 

kategorin av högutbildade är det ett större gap mellan utrikes och inrikes födda kvinnor 

på 27% än vad det är för män.  

 

Genom att dela upp utbildningsnivån bland utrikesfödda efter åldersgrupper är det 

möjligt att undersöka hur fördelningen ser ut beroende på ålder, vilket senare resultat 

kommer att belysa ytterligare men på region-nivå. Utbildningsnivå för utrikesfödda och 

svenskar efter åldersgrupper återges i tabell 1
20

.  

 

Tabell 1: Utbildningsnivå bland utrikesfödda och svenskar efter ålder år 2016 (%) 

Utrikes 

födda 

Ålder Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning <3 

år 

Eftergymnasial 

utbildning >3 

år 

Okänd 

utbildning 

Kvinnor 25–

34 år 

16 27 16 30 9 

 35–

44 år 

19 30 14 31 5 

 45–

54 år 

21 36 13 25 3 

                                                           
20

 Tabell 1 presenterades ursprungligen i åldersgrupper från 16 till 74 år, där åldern 16–24 år samt 65–74 

år exkluderades. Även andelen med forskarutbildning exkluderades. Folkskoleutbildning och 

grundskoleutbildning slogs ihop till förgymnasial utbildning och gymnasial utbildning mindre än tre år 

och minst tre år slogs ihop till gymnasial utbildning. Därefter utfördes nya procentberäkningar genom att 

dividera antalet för respektive kategori med totala antalet utrikesfödda för respektive åldersgrupp. Procent 

är avrundat till närmsta heltal. 
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 55–

64 år 

25 38 12 20 3 

 

Män 25–

34 år 

19 30 16 21 12 

 35–

44 år 

19 32 14 23 10 

 45–

54 år 

19 39 14 19 6 

 55–

64 år  

22 41 13 17 4 

Inrikes 

födda 

      

Kvinnor 25–

34 år 

6 38 17 38 1 

 35–

44 år 

5 36 13 44 0 

 45–

54 år 

6 43 17 26 0 

 55–

64 år 

12 49 18 20 0 

Män 25–

34 år 

9 51 16 22 1 

 35–

44 år 

9 49 14 27 0 

 45–

54 år 

11 55 16 17 0 

 55–

64 år 

20 49 14 15 0 

Källa: Statistiska Centralbyrån (u.å.b) 

 

I tabell 1 är befolkningens utbildning indelad i ålderskategorier och kön efter utrikes 

och inrikes födda år 2016, vilket ger en bild av utbildningsnivån bland olika 

åldersgrupper beroende på om man har invandrat till Sverige eller är född svensk. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke, som tidigare nämnts att många utrikesfödda som invandrade 

2015 och 2016 fortfarande väntar på uppehållstillstånd och inte är sysselsatta ännu, 

vilket gör att denna tabell främst reflekterar utrikesfödda som invandrat innan 2015. 

Fokuserar man på kategorin av utrikesfödda visar resultatet att andelen kvinnor är högre 

utbildade än män i alla ålderskategorier och att ålderskategorin 35–44 år representerar 

den åldersgrupp där det finns högst antal utbildade, både för män och kvinnor bland 

utrikesfödda och svenskar. Andelen högutbildade är lägst i åldersgruppen 55–64 år.  
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En jämförelse med tabell 2 och 3 där sysselsättningsgraden sjunker efter 44 års ålder 

bland utrikesfödda kvinnor och män från Asien så sjunker också andelen högutbildade 

bland utrikesfödda efter 44 år i tabell 1. Svenskar har en genomgående högre andel 

utbildade än utrikesfödda i alla åldersgrupper från gymnasial utbildning till 

eftergymnasial utbildning längre än tre år. Ett undantag är dock män i åldern 45–64 år 

där andelen högutbildade är högre för utrikesfödda män än för svenskar. Genom att 

undersöka högutbildade kvinnor har svenska kvinnor en högre andel högutbildade än 

utrikesfödda kvinnor i åldrarna 25–54 år medan i åldern 55–64 år är andelen 

högutbildade lika stora. Efter att ha delat in utbildningsnivå efter ålder visar resultatet 

att utrikesfödda kvinnor är högre utbildade än utrikesfödda och svenska män, vilket 

resultatet från figur 4 visade. Resultatet uppvisar som mest en skillnad på 13% i 

åldersgruppen 35–44 år mellan utrikesfödda och svenska kvinnor.      

 

5.2 Sysselsättningsgrad med avseende på ursprungsland och ålder 

Resultatet ovan visar att utrikesfödda generellt sett har en svagare ställning på den 

svenska arbetsmarknaden än vad svenskar har samt att andelen högutbildade kvinnor är 

större bland svenskar i majoriteten av åldrarna. Andelen utrikesfödda kvinnor är 

emellertid högre utbildade än både utrikesfödda och svenska män. För att gå vidare och 

fokusera på sysselsättning och Asien som världsdel (vilket till största delen 

representeras av immigration från Afghanistan, Irak och Syrien) kommer följande två 

tabeller att visa på sysselsättningsgraden hos kvinnor och män från Asien och svenska 

män och kvinnor. I tabell 2 går det att utläsa sysselsättningsgraden bland utrikesfödda 

kvinnor från Asien som har invandrat från år 2010 till 2015, vilket gör det möjligt att få 

en bild av hur graden av sysselsättning ser ut för kvinnor från Asien som bosatt sig i 

Sverige från år 2010 och framåt.    

 

Tabell 2: Utrikesfödda kvinnor från Asien och svenska kvinnor efter 

invandringsår, ålder och sysselsättningsgrad (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvinnor 

Asien   

25–34 år 

7,5 13,09 16,51 19,38 21,41 23,52 

Kvinnor 

Sverige  

41,38 54,3 57,62 61,01 63,05 66,56 
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24 – 34 år 

Kvinnor 

Asien   

35–44 år 

7,86 16,98 19,48 22,11 24,59 26,14 

Kvinnor 

Sverige 

35–44 år 

46,06 59,82 64,26 68,13 79,96 74,93 

Kvinnor 

Asien   

45–54 år 

8,87 14,34 17,03 19,47 20,76 23,14 

Kvinnor 

Sverige 

45–54 år 

42,43 59,82 59,34 64,01 68,68 71,48 

Kvinnor 

Asien   

55–59 år 

3,82 9,26 10,98 10,5 13,56 14,04 

Kvinnor 

Sverige 

55–59 år 

37,74 47,48 51,25 51,13 54,22 57,7 

Kvinnor 

Asien   

60–64 år 

5,56 8,42 8,28 5,9 6,62 8,64 

Kvinnor 

Sverige 

60–64 år 

5,53 22,98 

 

27,25 37,75 35,35 39,6 

Källa: Statistiska Centralbyrån (u.å.a) 

 

Ovanstående tabell visar sysselsättningsgraden hos utrikesfödda kvinnor från Asien som 

invandrat mellan 2010 – 2015. Att svenska kvinnor har en högre sysselsättningsgrad än 

kvinnor från Asien är ett genomgående resultat som gäller för alla ålderskategorier och 

alla år. Sysselsättningsgraden är lägst år 2010 i alla åldersgrupper för utrikesfödda 

kvinnor från Asien, vilket inte är föga förvånande då de som invandrat år 2010 med 

största sannolikhet inte fått tillgång till den svenska arbetsmarknaden ännu. 

Sysselsättningsgraden ökar med åren för utrikesfödda från Asien och är högst år 2015, 

vilket förmodligen är en följd av att de som invandrat 2010 och framåt fått en chans att 

etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vad som också sticker ut är att 

sysselsättningsgraden har ökat med åren även för svenska kvinnor. Åldersgruppen 35–

44 år visar högsta andelen sysselsatta för både utrikesfödda kvinnor från Asien och 

svenska kvinnor vilket gäller för alla år. Det är alltså i åldersgruppen 35–44 år som det 

finns flest sysselsatta individer i Sverige. I åldersgruppen 35–44 år skiljer det sig även 

mest i graden av sysselsättning mellan utrikesfödda kvinnor från Asien och svenska 

kvinnor på 48,79% år 2015. Ett mönster som är återkommande för alla år. 
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Jämför man med åldersgruppen 60–64 år visar resultatet i tabell 2 för alla år att 

sysselsättningsgraden bland utrikesfödda kvinnor från Asien är lägre än resterande 

åldersgrupper från Asien. Tolkningen som följer är att de som invandrat i hög ålder från 

denna världsdel har en lägre sysselsättningsgrad i jämförelse med de som invandrat i 

yngre år, då denna data tar hänsyn till invandringsår. Detta går också att urskilja om 

man studerar åldersspannet 25–44 år för alla år då sysselsättningsgraden ökar åren fram 

till 44 års ålder för att sedan minska. Störst fördel på den svenska arbetsmarknaden har 

alltså kvinnor från Asien som invandrar i åldern 35–44 år då de karakteriseras av högre 

sysselsättningsgrad än resterande åldersgrupper. 

 

Tabell 3 visar, precis som tabell 2, sysselsättningsgraden från invandringsår 2010 till 

2015 dock med fokus på män från Asien i jämförelse med svenskar. 

 

Tabell 3: Utrikesfödda män från Asien och svenska män efter invandringsår, ålder 

och sysselsättningsgrad (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Män 

Asien 25–

34 år 

18,74 30,17 36,29 40,22 40,34 42,62 

Män 

Sverige  

25–34 år 

48,47 57,59 60,14 62,74 63,59 65,81 

Män 

Asien 35–

44 år 

26,06 35,96 37,63 38,29 35,82 37,82 

Män 

Sverige  

35–44 år 

60,65 69,8 71,04 73,73 75,03 76,8 

Män 

Asien 45–

54 år 

15,83 24,13 26,82 25,41 23,08 24,56 

Män 

Sverige  

45–54 år 

51,93 59,41 63,35 66,98 68,58 71,35 

Män 

Asien 55–

59 år 

10,49 14,95 16,98 16,44 17,33 17,27 

Män 

Sverige 

 55–59 år 

47,81 51,06 56,13 58,43 57,77 60,17 

Män 1,9 11,26 13,62 12,06 10,41 11,36 
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Asien 60–

64 år 

Män 

Sverige  

60–64 år 

32,05 36,17 40,95 41,61 46,55 46,31 

Källa: Statistiska Centralbyrån (u.å.a) 

 

Tabell 3 beskriver en liknande situation för utrikesfödda män från Asien som tabell 2 

gör för kvinnor. Resultatet för utrikesfödda män från Asien följer samma mönster som 

för kvinnorna. Män (både utrikesfödda och svenskar) har dock en högre 

sysselsättningsgrad än kvinnor i alla ålderskategorier under hela tidsperioden. Även för 

männen är gapet i sysselsättningsgrad mellan utrikesfödda män och svenska män störst i 

ålderskategorin 35–44 år med 46,79% år 2015, vilket är en lägre siffa i jämförelse med 

gapet för kvinnorna på 48,79%.   

 

Tabellerna ovan har fokuserat på hur sysselsättningsgrad varierar för utrikesfödda från 

Asien i jämförelse med svenskar i olika åldersgrupper. Det som kommer att presenteras 

vidare är utbildningsnivå hos utrikesfödda från Asien och hur denna skiljer sig med 

avseende på ålder för att möjliggöra en bild av hur utbildningsnivån varierar med åldern 

bland utrikesfödda från den världsdelen. 

 

5.3 Utbildningsnivå med avseende på ålder och ursprungsland 

I följande tabell har utbildningsnivån bland utrikesfödda i Sverige brutits ner till att 

innefatta den populationen som invandrat från Asien under senare delen av 2000-talet. 

Tabellen visar utbildningsnivå bland utrikesfödda från Asien i åldrarna 25–64 år mellan 

åren 2010 och 2014.   

Tabell 4: Utrikesfödda från Asien efter utbildningsnivå, 25–64 år samt 

invandringsår 2010–2014 (%) 

Asien Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning <3 

år 

Eftergymnasial 

utbildning >3 

år 

Okänd 

utbildning 

Kvinnor 20 17 16 31 16 

Män 18 21 15 25 21 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015a) 
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Resultatet följer den generella bilden från tabell 1 där andelen utrikesfödda kvinnor till 

högre grad har någon form av utbildning än utrikesfödda män i alla åldersgrupper. För 

populationen från Asien som invandrat mellan 2010–2014 är kvinnor i högre grad 

högutbildade än män med 31 % högutbildade för kvinnor respektive 25 % för män. I 

tabell 4 är dock inte indelningen efter ålderskategorier vilket den är i tabell 1, men då 

kvinnor från Asien har en högre andel högutbildade än män från Asien i alla åldrar går 

det att anta att samma mönster skulle gälla om även utbildningsnivån i tabell 4 var 

indelad efter åldersgrupper. Detta antagande bygger på att andelen utrikesfödda kvinnor 

i alla ålderskategorier har en högre andel högutbildade än utrikesfödda män. Siffrorna 

visar att kvinnor från Asien till högre andel har någon form av utbildning än män, med 

undantag för gymnasial utbildning där män dominerar. I jämförelse med tabell 1 som 

skildrar utrikesfödda så har utrikesfödda från Asien som invandrat mellan 2010–2014 

en hög procent av individer med okänd utbildning, vilket gör att resultatet kan 

underskattas då dessa kan vara högutbildade men därmed faller bort från statistiken. 

Kategorin med okänd utbildning kan också inkludera individer som helt saknar 

utbildning, därmed kan även resultatet bli överskattas om det skulle antas att denna 

grupp är utbildad.  

 

I nästa tabell visas data ett steg mer preciserat då det är indelat efter födelseländerna 

Afghanistan, Irak och Syrien, vilket är de länder denna studie fokuserar på. Tabell 5 

belyser utbildningsnivån från ytterligare ett perspektiv då det är möjligt att se hur 

utbildningsnivån varierar mellan de tre största invandrarländerna från Asien till Sverige.  

Tabell 5: Utbildningsnivå bland utrikesfödda totalt samt efter födelseland, män 

och kvinnor i åldern 25–64 år 2014 (%) 

Utrikesfödd

a 2014 

Förgymnasia

l utbildning 

Gymnasia

l 

utbildning 

Eftergymnasia

l utbildning 

<3 år 

Eftergymnasia

l utbildning 

>3 år 

Okänd 

utbildnin

g 

Afghanistan      

Kvinnor 45 25 10 10 10 

Män 34 32 13 17 4 

      

Irak      

Kvinnor 30 29 15 23 4 

Män 21 29 15 22 3 

      

Syrien      
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Kvinnor 35 27 20 13 5 

Män 39 23 20 14 3 

      

Sverige      

Kvinnor 8 44 16 31 0 

Män 13 51 15 21 0 

Källa: Statistiska Centralbyrån (2015a) 

 

Tabellen 5 visar statistik gällande utbildningsnivå år 2014 indelat efter de tre länder som 

står för det största antalet invandrare till Sverige under senare delen av 2000-talet från 

Asien (Migrationsverket, 2016a;b;c). Det går att avläsa i tabell 5 att en högre andel både 

män och kvinnor som invandrat till Sverige från Irak är högutbildade än män och 

kvinnor som invandrat från Syrien och Afghanistan. Vad som utmärker Irak ytterligare 

är att andelen högutbildade kvinnor överstiger män till skillnad från Syrien och 

Afghanistan. Tabellen bryter det mönster föregående tabeller visar där utrikesfödda 

kvinnor till högre grad är högutbildade än utrikesfödda män. Bryter man ner statistiken 

på landnivå är detta endast detsamma för Irak. Män från Irak är till högre grad 

högutbildade än vad svenska män är medan andelen högutbildade svenska kvinnor är 

högre till andelen än utrikesfödda kvinnor från dessa länder. Andelen högutbildade visar 

därmed en variation beroende på ursprungsland, vilket skulle kunna bero på skillnader 

på länders utbildningssystem eller skillnad i graden av överförbarhet och validering. 

 

5.4 Sammanfattande resultat 

Resultaten från tabellerna och figurerna ovan tyder på att utrikesfödda totalt sett har en 

lägre utbildningsnivå och en lägre sysselsättningsgrad än svenskar. Den totala gruppen 

av utrikesfödda återger en bild där utrikesfödda kvinnor är högre utbildade än både 

utrikesfödda och svenska män och att skillnaden i andelen utrikesfödda och svenskar 

med hög utbildning inte är avsevärt stor.  Även när utbildningsnivån delas in efter 

åldersgrupper för utrikesfödda i Sverige är utrikesfödda kvinnor högre utbildade än 

både svenska och utrikesfödda män. I sysselsättningsgrad dominerar svenskar med en 

högre andel sysselsatta.  
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Resultatet ser dock annorlunda ut när fokus går över till Afghanistan, Irak och Syrien, 

vilket som tidigare nämnts approximeras av Asien som världsdel. Ser man till Asien 

som världsdel är kvinnor från Asien högre utbildade än män från Asien, vilket är i linje 

med den totala gruppen av utrikesfödda. Graden av sysselsättning följer också mönstret 

för utrikesfödda generellt där utrikesfödda från Asien har en lägre sysselsättningsgrad 

än svenskar, och framförallt kvinnor är utsatta på arbetsmarknaden med en lägre 

sysselsättningsgrad än både svenskar och män från Asien. Gapet mellan kvinnor från 

Asien och svenska kvinnor i sysselsättningsgrad är större än det gap som råder för män i 

åldern 35–44 år vilket är den ålder det finns högst andel sysselsatta och högst andel 

högutbildade.  

 

Genom att vidare fokusera på den data som finns för Afghanistan, Irak och Syrien visar 

resultatet en försämring av det resultat som den totala gruppen av utrikesfödda och 

Asien som världsdel representerade. Framförallt kvinnor från Irak har en högre 

utbildningsnivå än vad män från samma land har, dock har män från Irak högre 

utbildningsnivå än svenska män. Afghanistan har den högsta andelen kvinnor med 

förgymnasial utbildning och Syrien har den högsta andelen män med förgymnasial 

utbildning. Det är alltså vanligare att utrikesfödda från Asien endast har en förgymnasial 

utbildning medan det är mindre vanligt med en förgymnasial utbildning i Sverige som 

högsta utbildning. Resultatet varierar därmed beroende på vilket land som studeras där 

Afghanistan har lägst andel högutbildade bland kvinnorna och Syrien har lägst andel 

högutbildade bland män. Då ingen data finns för sysselsättningsgraden hos män och 

kvinnor från dessa länder är det möjligt att den statistiken går väl i linje med 

utrikesfödda från Asien, där kvinnor från Asien har en lägre sysselsättningsgrad än män 

från Asien och svenskar. 

  

Det är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av tabellerna att det är en större andel med 

okänd utbildning bland utrikesfödda från Asien än svenskar. Andelen högutbildade och 

andelen outbildade bland utrikesfödda från regionen kan därför vara underskattad, vilket 

stämmer överens med resonemanget av Olli Segendorf och Teljosuo (2011) då de 

konstaterar att svårigheter att validera en utländsk utbildning förekommer. Vid 

studerandet av tabell 5 går det att urskilja att det inte finns några svenskar med okänd 
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utbildningsnivå år 2014, medan utrikesfödda från Afghanistan har stört andel invandrare 

med okänd utbildning.    

 

Då yngre utrikesfödda tenderar att vara högre utbildade än den äldre generationen och 

yngre utrikesfödda från Asien har en högre sysselsättningsgrad än den äldre 

generationen kan detta även antas gälla utrikesfödda från Afghanistan, Irak och Syrien 

eftersom enligt Statistiska Centralbyrån (2017) är nutidens flyktingström i ung arbetsför 

ålder och att nutidens invandringsström kommer från dessa länder (Olli Segendorf och 

Teljosuo, 2011). Resultatet påvisar med andra ord att graden av sysselsättning är starkt 

sammankopplat med utbildningsnivån samt att ålder har en stor betydelse för graden av 

sysselsättning.  
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KAPITEL 6 

DISKUSSION 

 

 

 

I följande kapitel kommer en analys att baseras på resultatet från föregående kapitel 

och kopplas tillbaka till teorikapitlet. 

 

6.1 Analys 

Genom ovanstående resultat av skillnader i sysselsättning, utbildning, åldersgrupper och 

kön hos utrikesfödda och svenskar så är det tydligt att svenskar har högre sysselsättning 

än utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden, samt att utrikesfödda och då 

framförallt utrikesfödda från Asien (Afghanistan, Irak och Syrien) till viss del skiljer sig 

från den totala populationen av utrikesfödda i Sverige då invandrare från dessa områden 

karakteriseras av låg sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden. Detta är även i 

linje med vad Aldén och Hammarstedt (2915), Olli Segendorf och Teljosuo (2011) samt 

Sjögren och Zenou (2007) kommer fram till i deras studier av olika invandrargrupper 

från tidigare år.   

 

Då antalet utrikesfödda i Sverige har ökat de senaste åren, framförallt invandringen av 

utrikesfödda från icke-europeiska länder under år 2015 (Migrationsinfo, 2016), kan en 

slutsats vara att arbetskraftsutbudet i Sverige har ökat markant, vilket kan resultera i att 

arbetsmarknaden har svårt att hantera det stora utbudet vilket leder till låg 

sysselsättningsgrad bland utrikesfödda från Asien. Denna tolkning vilar på 

konstaterandet av Nicholson och Snyder (2008) samt Gärtner (2016), vilken är att 

arbetskraftsutbudet ökar vid invandring. Då svenskar har en genomgående högre 

sysselsättningsgrad än vad utrikesfödda har, med andra ord att andelen svenskar som 

har arbetat mer än 1 timme per vecka under åren 2010 – 2015 är högre än för 

utrikesfödda tyder det på att utbudet av arbetskraft är högre än efterfrågan på 

arbetskraft. Då arbetsmarknaden möter ett utbudsöverskott pressas löner för arbetstagare 

ned vilket kan styrka resonemanget från Sjögren och Zenou (2007) att arbetssökande 
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väljer att stå utanför arbetsmarknadens förfogande då lönen inte väger upp för andra 

kostnader.  

 

Det är också möjligt att för invandrare som kommer till Sverige med begränsat 

humankapital i form av låg utbildning och språkliga brister, så är värdet av dessa 

individers marginalprodukt lägre än jämviktslönen. Detta skulle därmed leda till ett 

utbudsöverskott som skulle kunna hjälpa till att förklara varför utrikesfödda har en lägre 

sysselsättning. 

 

Det är tydligt att produktiviteten hos en person spelar en stor roll för möjligheten till 

sysselsättning, vilket är i linje med vad Becker (1962) konstaterat i teorin om 

humankapital. Det framgår även att investering i utbildning ökar humankapitalet 

(Becker, 1962), vilket är en möjlig förklaring till vad tabell 2 och 3 illustrerar då 

sysselsättningsgraden ökar bland invandrare från Asien som invandrat från 2010 till år 

2015. En rimlig tolkning är att de som invandrat år 2010 har hunnit investera i 

ytterligare färdigheter vid år 2015. Att svenskar till högre grad är sysselsatta är inte 

förvånande då svenskar har fördelen att dels ha svenska som modersmål, vilket enligt 

Olli Segendorf och Teljosuo (2011) är en viktig del i en individs humankapital samt att 

svenskar i enlighet med Becker (1962) har landspecifik kompetens och tillgång till 

sociala nätverk (Olli Segendorf och Teljosuo, 2011; Sjögren och Zenou, 2007). 

 

I enlighet med Becker (1962) efterfrågas i första hand arbetskraft med hög produktivitet 

men då utrikesfödda kvinnor och kvinnor från Asien, framförallt Irak har en högre grad 

av utbildning är det resultatet inte förenligt med vad Becker (1962) hävdar om 

efterfrågan på produktiv arbetskraft då kvinnor har visats ha lägre sysselsättning än män 

trots utbildning. Frågan som uppkommer är om arbetsgivare då agerar rationellt. I detta 

fall tyder just det resultatet på att män är mer efterfrågade än kvinnor, trots en lägre 

utbildningsnivå. Då resultatet i föregående kapitel visar att kvinnor från Asien är högre 

utbildade än män från Asien, vilket framförallt är sant för människor som invandrar till 

Sverige från Irak då kvinnor från Irak till högre grad är högutbildade än både svenska 

män samt män och kvinnor från Afghanistan och Syrien så är det rimligt att tro att 
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kvinnor från Irak har ett högre humankapital. Män från Asien har trots detta en högre 

sysselsättningsgrad i alla ålderskategorier samt att gapet i sysselsättning mellan män 

från Asien och svenska män är mindre än det gap som råder mellan kvinnor från Asien 

och svenska kvinnor. Det kan vara så att kvinnor från Asien på grund av kulturella 

mönster väljer att vara utanför arbetskraften, men då kulturella skillnader inte är något 

denna studie undersöker går det inte att dra en slutsats om det påståendet.  

 

På grund av att sysselsättningsgraden har visats vara lägre bland utrikesfödda män och 

kvinnor, då framförallt utrikesfödda från Asien, än för svenskar är det i linje med vad 

Dahlstedt och Bevelander (2010) samt Lundborg (2013) hävdar att efterfrågan på 

arbetskraft från flyktingar har minskat, vilket också går att koppla till teorin om 

humankapital. Rimliga anledningar kan vara att flyktingar som kommer till Sverige 

konkurrerar med både arbetskraftsinvandrare och svenskar och därmed konkurreras ut 

på grund av lägre humankapital. Arbetskraftsinvandrare invandrar till Sverige på grund 

av ett mer gångbart humankapital vilket resulterar i goda arbetsmarknadsutsikter till 

skillnad från utrikesfödda från Asien där största delen är flyktingar vars humankapital 

kan försämra positionen på arbetsmarknaden bland annat på grund av trauma från krig 

och språksvårigheter (Lundborg, 2013). I takt med att en individ står utanför 

arbetsmarknaden deprecierar enligt (Gärtner, 2016) humankapitalet, vilket kan resultera 

i att konkurrensen om att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden försvåras ytterligare.  

 

Becker (1962) hävdar att kvinnor har mindre incitament att investera i humankapital då 

kvinnors förväntade avkastning är lägre än för män, ett påstående resultatet i denna 

studie avviker från. Kvinnor från Asien är högre utbildade än män från Asien. Det går 

inte att uttrycka fakta om detsamma gäller i jämförelse med svenskar då statistiken som 

jämför med svenskar är baserat på totala gruppen av utrikesfödda. Slutsatsen som 

däremot går att dra är att då utrikesfödda kvinnor är högre utbildade än svenska och 

utrikesfödda män, att kvinnor från Asien är högre utbildade än män från Asien, samt att 

kvinnor från Irak är högre utbildade än både män och kvinnor från Afghanistan, Syrien 

och svenska män, är att kvinnor investerar i utbildning i sina hemländer, till högre grad 

än män.  
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En hög utbildning kan alltså vara en fördel för en utrikesfödd som invandrar från Asien 

till Sverige, men det beror också på vilken typ av utbildning det handlar om. Är 

utbildningen landspecifik försvåras den internationella överförbarheten till 

mottagarlandet och då kan enligt Olli Segendorf och Teljosuo (2014) valideringen bli 

svårare för en svensk arbetsgivare. Resultaten visar dock att det inte är en stor 

procentskillnad mellan högutbildade från Sverige och högutbildade från Asien. Män 

från Asien är i högre andel sysselsatta än kvinnor från Asien och att gapet mellan 

svenska män och män från Asien är mindre än för kvinnor. Det kan således bero på 

diskriminering, att män antas vara mer produktiva och därmed värderas deras 

humankapital högre, men också kulturella mönster att kvinnor i högre grad väljer att 

vara hemma.  

 

Då resultatet i föregående kapitel visar att för både utrikesfödda från Asien och svenskar 

är sysselsättningsgraden högst i åldern 35–44 år vilket gäller för både kvinnor och män 

så stämmer observationerna med resultaten från (Aldén och Hammarstedt, 2015; 

Becker, 1962; Lundborg; 2013, Olli Segendorf och Teljosuo, 2011; Statistiska 

Centralbyrån, 2014a) att åldern har betydelse. Ett tydligt mönster är att yngre med hög 

utbildning är sysselsatta i större omfattning än äldre med hög utbildning. Återigen kan 

förklaringen vara skillnader i produktivitet. Yngre kan vara mer produktiva än den äldre 

generationen och därav mer efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden och därav ha 

större möjlighet att bli sysselsatt vid invandring.   
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KAPITEL 7 

SLUTSATS 

 

 

 

I följande kapitel kommer en slutsats till studien att framföras med förslag till 

ytterligare forskning inom området. 

 

7.1 Utrikesfödda och utrikesfödda från Asien  

Det finns alltså skillnader i förutsättningar att få sysselsättning mellan utrikesfödda och 

utrikesfödda från Asien. Den totala gruppen av utrikesfödda är högre utbildade och i 

högre grad sysselsatta än utrikesfödda från Asien. Genom att vidare undersöka data från 

Afghanistan, Irak och Syrien visar resultatet att invandrare från dessa länder är i lägre 

grad sysselsatta och lägre utbildade än både den totala gruppen av utrikesfödda från 

Asien och den totala gruppen av invandrare. En viktig slutsats av detta är att 

sysselsättningsgraden kan bero på var ifrån någon som invandrare härstammar och att 

det med största sannolikhet är gruppen av invandrare som kommer till Sverige från 

andra delar av världen än dessa tre länder som har bättre förutsättningar på den svenska 

arbetsmarknaden och därmed höjer sysselsättningsgraden för den totala gruppen av 

utrikesfödda. 

  

7.2 Ålder, kön, högskoleutbildning och sysselsättning 

Det finns troligtvis samband mellan högskoleutbildning och möjligheten att vara 

sysselsatt för både utrikesfödda från Asien och för svenskar, dock går det inte att dra 

slutsatser om orsakssamband då det inte är något denna studie har undersökt. För 

personer som invandrat från Asien är högskoleutbildning för kvinnor en viktig del för 

att kunna konkurrera om arbete med män från samma världsdel. Därmed spelar kön in i 

graden av sysselsättning. Störst fördel har män från Asien som invandrar i åldern 35–44 

år. Särskilda åtgärder i etableringspolitiken borde därför riktas mot de kvinnor som 

invandrar i ung ålder, då framförallt de som invandrar i den åldersgrupp det finns störst 

andel yrkesverksamma dvs 35–44 år. Det är också i denna ålderskategori som det finns 

störst andel högutbildade och störst sysselsättningsgap. Att minska gapet i 
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sysselsättning mellan utrikesfödda och svenskar, framförallt för utrikesfödda från Asien, 

i åldersgruppen 35–44 år skulle jämna ut ojämlikheten, samt resultera i att det lönar sig 

för en invandrare från Asien och framförallt Syrien, Afghanistan och Irak att komma till 

Sverige. Ett rimligt antagande är också att om gapet i sysselsättning skulle minska för 

den åldersgrupp där andelen högutbildade är högst så ger det incitament till outbildade 

människor som invandrar till Sverige i en ung ålder att investera i utbildning. Att rikta 

etableringspolitiken mot unga invandrare, om politiken lyckas, skulle med största 

sannolikhet minska försörjningsbördan som en åldrande befolkning i Sverige medför.  

 

Då data inte har kunnat visa utbildningsnivå för utrikesfödda från Asien efter 

åldersgrupper men att utrikesfödda generellt är högst utbildade i åldern 35–44 år och att 

sysselsättningsgraden bland denna åldersgrupp hos folk från Asien är högst är slutsatsen 

att hög utbildning i åldern 35–44 år är av stor vikt, i synnerhet för kvinnor från Asien 

vars sysselsättningsgrad är lägre än utrikesfödda män och svenska män och kvinnor. Att 

ta med i bedömningen är dock att det finns 24% av befolkningen från Asien år 2015 

som inte kommer från Afghanistan, Irak och Syrien, vilka kan vara den del människor 

från andra länder som pressar upp utbildningsnivån till en så pass hög nivå vilken är 

över männen. Detta kan vara en av anledningarna till att utbildningsnivån hos dessa tre 

länder skiljer sig från studerandet av Asien som världsdel, trots att majoriteten kommer 

från dessa länder.  

 

7.3 Policyimplikationer 

Sammantaget är det viktigt att bidra till en snabb etablering av utrikesfödda på den 

svenska arbetsmarknaden, då Sverige kan se en tydlig ökning av antalet utrikesfödda 

enligt Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos och även för Sveriges framtida 

försörjningsbörda (Statistiska Centralbyrån, 2017). Fokus i framtiden bör ligga på att 

etablera unga utrikesfödda som kommer som flyktingar i samhället då de inte bara har 

längre tid kvar i arbetslivet än den äldre generationen, de har även mer incitament att 

investera i humankapital enligt Becker (1962) då deras förväntade avkastning blir högre 

och de kan därmed förväntas ha en högre produktivitet. Då det är störst gap mellan 

svenskar och utrikesfödda från Asien i åldern 35–44 år, även den grupp där flest andel 
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sysselsatta återfinns, är det därmed av betydelse att etablera dessa på arbetsmarknaden 

för att inte förlora en stor mängd arbetskraft.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnt är något denna studie inte har haft tillgång till data på individnivå. 

Därför vore det intressant att göra om denna studie ytterligare en gång om tillgång till 

individdata finns. Detta för att kunna dra slutsatser om orsakssamband om 

högskoleutbildning, åldersgrupper och kön. Det skulle även intressant att inkludera 

ytterligare variabler i undersökningen såsom inkomster och regionala skillnader i 

Sverige.  

 

Då denna studie inte har fokuserat på betydelsen av diskriminering i 

sysselsättningsgraden hos utrikesfödda finns också incitament till att utföra en studie 

angående detta för åren 2010 och framåt. Genom att fokusera på diskriminering skulle 

det bli möjligt att urskilja hur arbetsgivare idag ställer sig till den stora del flyktingar 

som kommer till Sverige från Afghanistan, Irak och Syrien.  
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