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Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Förord 

  

Förord  
Integrationsverket lades ner den 30:e juni 2007. I samband med detta 
övertog Statistiska centralbyrån ansvaret för Integrationsverkets 
databas STATIV. Statistiska centralbyrån fick även i uppdrag att 
göra analyser inom området integration, främst med utgångspunkt i 
databasen STATIV. Analysrapporterna ges ut i serien Integration. 

Detta är den andra rapporten i serien och syftet är att beskriva utri-
kes föddas situation på arbetsmarknaden ur två perspektiv. Först 
beskrivs sysselsättningsutvecklingen för tre invandrarårgångar, här 
används datamaterial från databasen STATIV. Därefter redogörs för 
situationen på arbetsmarknaden bland utrikes födda under de tre 
första kvartalen år 2009. Resultaten bygger på datamaterial från 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU).  

Rapporten har utarbetats av Inger Huggare, Karin E Lundström 
samt Anna Wilén. Lena Lundkvist har bidragit med värdefulla 
synpunkter. 

Statistiska centralbyrån i december 2009 

 

Stina Andersson 

 

      Anders Ljungberg 

 

 

 

 

 

 

 

SCB tackar 
Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, 
myndigheter och organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig 
och aktuell statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov. 

 



 

  



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Innehåll 

Statistiska centralbyrån 5 

Innehåll  
 

A separate text in English is provided at the end of the publication, on  
page 147. 

 

Förord .............................................................................................. 3 

Sammanfattning ........................................................................... 15 

1 Inledning .................................................................................... 17 

2 Etablering på arbetsmarknaden ............................................... 19 
2.1 Varför en kohortstudie? ............................................................ 19 
2.2 Beskrivning av materialet ......................................................... 20 

Kohorterna ............................................................................................. 20 
Ålder och kön ........................................................................................ 20 
Födelseland ............................................................................................ 22 
Grund för bosättning ............................................................................ 24 
Var bor man ........................................................................................... 26 
Civilstånd ............................................................................................... 27 
Utbildning .............................................................................................. 27 
Sfi ............................................................................................................. 28 

2.3 Utvecklingen för de tre kohorterna ............................................ 29 
Många utvandrar .................................................................................. 29 

2.4 Utvecklingen av andelen sysselsatta ........................................ 32 
Grund för bosättning ............................................................................ 33 
Utbildning .............................................................................................. 37 
Födelseland ............................................................................................ 44 

2.5 De som inte är sysselsatta ....................................................... 46 
Föräldrapenning .................................................................................... 46 
Studerande ............................................................................................. 46 
Inkomst ................................................................................................... 47 

2.6 Sammanfattande kommentarer ................................................ 51 

3 Utrikes födda på arbetsmarknaden 2009 ................................. 53 
3.1 Historisk tillbakablick ................................................................ 54 

Nyanlända invandrare extra konjunkturkänsliga ............................ 54 
Utrikes födda drabbades extra hårt av 1990-tals kr  isen .................. 54

3.2 Situationen på arbetsmarknaden 2009 ..................................... 57 
Utrikes födda – en heterogen grupp .................................................. 58 
Sysselsatta .............................................................................................. 61 
Arbetslösa ............................................................................................... 75 



Innehåll Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

6 Statistiska centralbyrån 

Utanför arbetskraften ........................................................................... 81 
Outnyttjat arbetskraftsutbud .............................................................. 85 
Sammanfattande kommentarer .......................................................... 87 

4 Fakta om statistiken .................................................................. 89 
Kapitel 2 ......................................................................................... 89 
4.1 Detta omfattar statistiken .......................................................... 89 

Datakällor .............................................................................................. 90 
Exempel på variabler ............................................................................ 90 

4.2 Definitioner och förklaringar ...................................................... 90 
Invandrare, asylsökande och folkbokföring ..................................... 90 
Födelseland ............................................................................................ 91 
Huvudsaklig inkomstkälla .................................................................. 91 

4.3 Så görs statistiken .................................................................... 92 
4.4 Statistikens tillförlitlighet ........................................................... 92 

Övertäckning ......................................................................................... 92 
Kapitel 3 ......................................................................................... 94 
4.5 Detta omfattar statistiken .......................................................... 94 
4.6 Definitioner och förklaringar ...................................................... 94 
4.7 Så görs statistiken .................................................................... 96 
4.8 Statistikens tillförlitlighet ........................................................... 96 
4.9 Bra att veta ............................................................................... 96 

Integrationsstatistik på stadsdelsnivå ................................................ 96 

Referenser .................................................................................... 99 

Bilaga 1 ....................................................................................... 101 
Första månaderna invandringsåret ............................................... 101 

Tabellbilaga kapitel 2 ................................................................. 103 

Tabellbilaga kapitel 3 ................................................................. 135 

In English .................................................................................... 147 
Summary ...................................................................................... 147 
List of tables ................................................................................. 149 
List of graphs ............................................................................... 152 
List of terms ................................................................................. 155 



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Innehåll 

Statistiska centralbyrån 7 

Tabellförteckning 
Tabell 2.2.1 Antal personer, 20-55 år som invandrade åren 
1997, 2000 och 2003 efter de tio största födelseländerna. Män 
och kvinnor ..................................................................................... 23 

Tabell 2.2.2 Antal personer, 20-55 år som invandrade åren 
1997, 2000 och 2003 efter grund för bosättning. Män och 
kvinnor ........................................................................................... 25 

Tabell 2.5.1 Antal personer, 20-55 år som varken är 
sysselsatta eller studerande åren 1998 och 2007 kohorten 
1997 ............................................................................................... 51 

Tabell 3.2.1 Utrikes födda i åldern 16–64 år efter 
födelseregion, kvartal 1-3 år 2009. Antal, procent .......................... 59 

Tabell 3.2.2 Utrikes födda 16–64 år efter födelseregion och 
vistelsetid, kvartal 1-3 2009. Procent, antal .................................... 59 

Tabell 3.2.3 Utrikes födda 16–64 år efter högsta utbildning, 
kvartal 1-3 2009. Procent, antal ...................................................... 60 

Tabell 3.2.4 Utrikes födda efter födelseregion och ålder, 
kvartal 1-3 2009. Procent, antal ...................................................... 61 

Tabell 3.2.5 Förändring av antalet sysselsatta mellan kvartal  
1-3 år 2008 och 2009 efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder. 1000-tal ................................................................................ 62 

Tabell 3.2.6 Sysselsatta efter bransch och inrikes respektive 
utrikes födda, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Antal, procent ............ 63 

Tabell 3.2.7 Förändring av antalet arbetslösa mellan kvartal   
1-3 år 2008 och 2009 efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder. Tusental ............................................................................... 76 

Tabell 3.2.8 Arbetslösa och långtidsarbetslösa efter inrikes och 
utrikes födda samt ålder, kvartal 1-3 år 2009. Tusental, 
procent ........................................................................................... 81 

Tabell 3.2.9 Förändring av antal utanför arbetskraften mellan 
kvartal 1-3 år 2008 och 2009 efter inrikes och utrikes födda, 
kön och ålder. Tusental .................................................................. 82 

Tabell A.1 Personer 20-55 år efter ålder och kön som 
invandrade åren 1997, 2000 och 2003. Antal ............................... 103 

Tabell A.2 Personer som invandrade året 1997 efter 
födelseland och grund för bosättning. Antal .................................. 105 

Tabell A.3 Personer som invandrade året 2000 efter 
födelseland och grund för bosättning. Antal .................................. 106 



Innehåll  Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

8 Statistiska centralbyrån 

Tabell A.4 Personer som invandrade året 2003 efter 
födelseland och grund för bosättning. Antal .................................. 107 

Tabell A.5 Sysselsatta något år, aldrig sysselsatta samt 
emigrerade i kohorten 1997 efter grund för bosättning och år 
efter invandring. Antal och andel .................................................. 108 

Tabell A.6 Sysselsatta och befolkningen i kohorterna 1997, 
2000 och 2003 efter kön och år efter invandring. Antal och 
andel ............................................................................................ 110 

Tabell A.7 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter 
grund för bosättning och år efter invandring. Antal och andel ....... 111 

Tabell A.8 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 efter 
grund för bosättning och år efter invandring. Antal och andel ....... 112 

Tabell A.9 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 efter 
grund för bosättning och år efter invandring. Antal och andel ....... 113 

Tabell A.10 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter 
de tio vanligaste födelseländerna och år efter invandring. Antal 
och andel ..................................................................................... 114 

Tabell A.11 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 efter 
de tio vanligaste födelseländerna och år efter invandring. Antal 
och andel ..................................................................................... 117 

Tabell A.12 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 efter 
de tio vanligaste födelseländerna och år efter invandring. Antal 
och andel ..................................................................................... 119 

Tabell A.13 Sysselsatta och befolkningen i kohorterna 1997, 
2000 och 2003 efter utbildning och år efter invandring. Antal 
och andel ..................................................................................... 121 

Tabell A.14 Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter 
utbildning, grund för bosättning och år efter invandring. Antal 
och andel ..................................................................................... 124 

Tabell A.15  Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 
efter utbildning, grund för bosättning och år efter invandring. 
Antal och andel ............................................................................ 127 

Tabell A.16  Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 
efter utbildning, grund för bosättning och år efter invandring. 
Antal och andel ............................................................................ 130 

Tabell A.17 Största huvudsakliga inkomst bland de ej 
sysselsatta i kohorten 2003 efter grund för bosättning och år 
efter invandring. Andel ................................................................. 133 

Tabell B.1 Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent och tusental ........................... 135 



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Innehåll 

Statistiska centralbyrån 9 

Tabell B.2 Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och 
vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. Procent och tusental .................... 135 

Tabell B.3  Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda 
efter vistelsetid och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009.  
16–64 år ....................................................................................... 136 

Tabell B.4  Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, 
vistelsetid och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 
år. 1000-tal ................................................................................... 136 

Tabell B.5 Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, 
utbildningsnivå och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009.  
25–64 år. Procent och 1000-tal .................................................... 136 

Tabell B.6  Tidsbegränsat anställning efter inrikes och utrikes 
födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av 
sysselsatta och 1000-tal ............................................................... 137 

Tabell B.7  Tidsbegränsat anställda efter kön och vistelsetid, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta och 
1000-tal ........................................................................................ 137 

Tabell B.8  Tidsbegränsat anställda efter inrikes och utrikes 
födda, vistelsetid och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 
16–64 år. Procent av sysselsatta och 1000-tal ............................. 138 

Tabell B.9  Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, 
kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 
1000-tal ........................................................................................ 138 

Tabell B.10  Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, 
vistelsetid och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
sysselsatta och 1000-tal ............................................................... 139 

Tabell B.11  Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, 
kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 
1000-tal ........................................................................................ 139 

Tabell B.12  Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, 
kön och vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
sysselsatta och 1000-tal ............................................................... 140 

Tabell B.13  Frånvarande efter inrikes och utrikes födda, kön 
och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 
1000-tal ........................................................................................ 140 

Tabell B.14  Frånvaroorsak efter inrikes och utrikes födda män 
och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
sysselsatta och 1000-tal ............................................................... 141 



Innehåll  Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

10 Statistiska centralbyrån 

Tabell B.15 Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av arbetskraften och   
1000-tal ………………………………………………………………...141 

Tabell B.16 Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, 
vistelsetid och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
arbetskraften och 1000-tal ............................................................ 142 

Tabell B.17  Arbetslösa efter födelseland och utbildningsnivå, 
kvartal 1-3 år 2009.  25–64 år. Procent av arbetskraften .............. 142 

Tabell B.18  Arbetslösa efter födelseland och utbildningsnivå, 
kvartal 1-3 år 2009.  25–64 år. 1000-tal ........................................ 142 

Tabell B.19 Utanför arbetskraften efter inrikes och utrikes 
födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av 
befolkningen och 1000-tal ............................................................ 143 

Tabell B.20 Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp och 
utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent av 
befolkningen ................................................................................. 143 

Tabell B.21 Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp och 
utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. 1000-tal ............... 144 

Tabell B.22 Befolkningen uppdelad på sysselsatta, arbetslösa 
samt utanför arbetskraften efter orsak, kvartal 1-3 år 2009.  
16–64 år. Procent och 1000-tal .................................................... 144 

Tabell B.23 Totalt outnyttjat arbetskraftsutbud för inrikes och 
utrikes födda män och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. 
Miljoner timmar i veckan ............................................................... 145 

  



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Innehåll 

Statistiska centralbyrån 11 

Diagramförteckning 
Diagram 2.2.1 Åldersfördelning för utrikes födda personer som 
invandrade till Sverige 1997, 2000 och 2003. Män och kvinnor ...... 21 

Diagram 2.3.1 Andel någon gång sysselsatta, andel aldrig 
sysselsatta samt andel emigrerade eller döda åren efter 
invandringen efter grund för bosättning i invandringskohorten 
1997 ............................................................................................... 31 

Diagram 2.4.1 Andel sysselsatta åren efter invandringen i de 
tre invandringskohorterna 1997, 2000 och 2003. Män och 
kvinnor ........................................................................................... 33 

Diagram 2.4.2 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
grund för bosättning i de tre invandringskohorterna 1997, 2000 
och 2003 ........................................................................................ 36 

Diagram 2.4.3 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
utbildningsnivå invandringskohorterna 1997, 2000 och 2003 ......... 39 

Diagram 2.4.4 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
utbildningsnivå och grund för bosättning invandringskohorten 
1997 ............................................................................................... 41 

Diagram 2.4.5 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
utbildningsnivå och grund för bosättning invandringskohorten 
2000 ............................................................................................... 42 

Diagram 2.4.6 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
utbildningsnivå och grund för bosättning invandringskohorten 
2003 ............................................................................................... 43 

Diagram 2.4.7 Andel sysselsatta åren efter invandringen efter 
födelseland invandringskohorten 1997, 2000 och 2003 .................. 45 

Diagram 2.5.1 Huvudsaklig inkomstkälla bland ej sysselsatta 
personer som invandrare till Sverige år 1997 efter grund för 
bosättning och tid i Sverige. Andel ................................................. 50 

Diagram 3.1.1 Sysselsättningsgrad i åldern 20–64 år efter 
inrikes och utrikes födda och kön, 1987–2007 ................................ 56 

Diagram 3.1.2 Arbetslösa i åldern 20–64 år efter inrikes och 
utrikes födda och kön, 1987–2007. Procent av arbetskraften ......... 56 

Diagram 3.2.1  Sysselsättningsgrad för inrikes och utrikes 
födda efter kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009 ................................ 64 

Diagram 3.2.2  Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes 
födda efter vistelsetid och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år ......... 65 

Diagram 3.2.3  Sysselsättningsgraden för utrikes födda efter 
vistelsetid och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år ..... 66 



Innehåll  Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

12 Statistiska centralbyrån 

Diagram 3.2.4  Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes 
födda efter utbildningsnivå och födelselandgrupp, kvartal 1-3 
år 2009. 25–64 år ........................................................................... 67 

Diagram 3.2.5  Tidsbegränsad anställning efter inrikes och 
utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. 
Procent av sysselsatta ................................................................... 68 

Diagram 3.2.6  Tidsbegränsat anställda efter inrikes och 
utrikes födda, kön och vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 
år. Procent av sysselsatta .............................................................. 69 

Diagram 3.2.7  Tidsbegränsat anställda efter vistelsetid och 
födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
sysselsatta ..................................................................................... 70 

Diagram 3.2.8  Överenskommen arbetstid per vecka för inrikes 
och utrikes födda män och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 
år. Procent av sysselsatta .............................................................. 70 

Diagram 3.2.9  Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes 
födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av 
sysselsatta ..................................................................................... 71 

Diagram 3.2.10  Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes 
födda, vistelsetid och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. 
Procent av sysselsatta ................................................................... 72 

Diagram 3.2.11  Undersysselsatta efter inrikes och utrikes 
födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av 
sysselsatta ..................................................................................... 73 

Diagram 3.2.12  Undersysselsatta efter inrikes och utrikes 
födda, kön och vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. 
Procent av sysselsatta ................................................................... 73 

Diagram 3.2.13  Frånvarande efter inrikes och utrikes födda, 
kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta ............. 74 

Diagram 3.2.14  Frånvarande efter orsak för inrikes och utrikes 
födda män och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent 
av sysselsatta ................................................................................ 75 

Diagram 3.2.15  Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, kön 
och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av arbetskraften ................ 77 

Diagram 3.2.16  Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, 
vistelsetid och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
arbetskraften .................................................................................. 78 

Diagram 3.2.17  Arbetslösa efter födelselandgrupp och 
utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent av 
arbetskraften .................................................................................. 79 



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Innehåll 

Statistiska centralbyrån 13 

Diagram 3.2.18  Medelvärde antal arbetslöshetsveckor efter 
inrikes och utrikes födda och ålder, kvartal 1-3 år 2009. ................. 80 

Diagram 3.2.19  Utanför arbetskraften efter inrikes och utrikes 
födda, kön och ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av 
befolkningen ................................................................................... 83 

Diagram 3.2.20  Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp 
och utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent av 
befolkningen ................................................................................... 84 

Diagram 3.2.21  Befolkningen uppdelat på sysselsatta, 
arbetslösa och utanför arbetskraften efter orsak, kvartal 1-3 år 
2009. Procent ................................................................................. 85 

Diagram 3.2.22  Totalt outnyttjat arbetskraftsutbud för inrikes 
och utrikes födda män oh kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. Miljoner 
timmar i veckan .............................................................................. 86 

 



 

14 Statistiska centralbyrån 



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Sammanfattning 

Statistiska centralbyrån  15 

Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att beskriva de utrikes föddas situation på 
arbetsmarknaden. Dels genom att följa sysselsättningsutvecklingen 
bland utrikes födda personer som invandrade till Sverige åren 1997, 
2000 och 2003 och dels genom att beskriva utrikes föddas situation 
på arbetsmarknaden under de tre första kvartalen år 2009. 

I kapitel två beskrivs utvecklingen av andelen sysselsatta bland 
personer som invandrat till Sverige åren 1997, 2000 och 2003 med 
hjälp av den registerbaserade sysselsättningsstatistiken (RAMS). 
Resultaten redovisas utifrån födelseland, skäl till invandring samt 
utbildningsnivå. Genomgående ökar andelen sysselsatta med tiden i 
Sverige. Efter tio år i Sverige är närmare 70 procent av männen och 
drygt 60 procent av kvinnorna sysselsatta. Andelen sysselsatta 
varierar dock för olika grupper av utrikes födda. Personer som fått 
asyl är sysselsatta i lägst utsträckning. Skillnaden i sysselsättning 
mellan olika invandrargrupper är speciellt stor under den första 
tiden i landet. Två år efter invandringen är runt 20 procent av de 
som invandrat till Sverige av asylskäl sysselsatta. Speciellt låg är 
sysselsättningen bland personer som fått asyl och enbart har en 
förgymnasial utbildning. Även vid en uppdelning av resultaten på 
födelseland framkommer skillnader. Det är bland personer födda i 
Irak, Iran och Somalia som sysselsättningen är lägst, skillnaderna i 
förhållande till övriga grupper minskar dock något med tiden i 
Sverige. 

Återutvandringen varierar med skälet till invandringen. Bland 
personer som fått asyl bor cirka 90 procent fortfarande i landet efter 
10 år. Bland arbetskraftsinvandrarna gäller detta för mindre än 
halva gruppen. 

I kapitel tre redogörs för arbetsmarknadssituationen utifrån Arbets-
kraftsundersökningar (AKU) under de tre första kvartalen år 2009. 
Utrikes födda som grupp skiljer sig från inrikes födda med avseende 
på ett flertal variabler som ingår i AKU. Utrikes födda har en lägre 
sysselsättningsgrad och en markant högre arbetslöshet än inrikes 
födda. Lägst sysselsättningsgrad har personer födda utanför Europa 
som varit i Sverige en kort tid. När man jämför de tre första kvar-
talen år 2009 med motsvarande period år 2008 kan man hittills inte 
se att utrikes födda som grupp drabbats i större omfattning av den 
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pågående lågkonjunkturen. Framförallt har antalet sysselsatta 
inrikes födda män minskat. 

Utrikes födda har en tidsbegränsad anställning i större omfattning än 
inrikes födda. Även detta är extra tydligt för de som varit i Sverige en 
kortare tid och speciellt för personer födda utanför Europa. Andelen 
som står utanför arbetskraften är betydligt högre bland de utrikes 
födda och då speciellt bland utrikes födda kvinnor. Det är en större 
andel av den utrikes födda befolkningen som står utanför arbets-
kraften på grund av långvarig sjukdom.  

Jämfört med utrikes föddas andel i befolkningen är gruppen även 
överrepresenterad när det gäller outnyttjat arbetskraftsutbud.   
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1 Inledning 
Idag lever vi allt längre efter pension och enligt SCB:s befolknings-
prognos från 2009 väntas befolkningen öka med närmare 1 miljon 
fram till år 2030 varav nästan hela ökningen består av de som är 65 
år och äldre. Då andelen 65 år och äldre ökar blir försörjningsbördan 
för dem i de mest yrkesverksamma åldrarna 20-64 större. Samtidigt 
består Sveriges befolkningen av en allt större andel utrikes födda 
personer. Närmare 14 procent av befolkningen är födda i ett annat 
land och enligt befolkningsprognosen väntas allt fler komma till 
Sverige i framtiden. Befolkningssammansättningen för utrikes födda 
ser annorlunda ut än för dem födda i Sverige. En stor koncentration 
av de utrikes födda återfinns i de yrkesverksamma åldrarna. Denna 
andel förväntas även växa i framtiden från drygt 17 procent år 2008 
till 21 procent år 2030.  

Då sysselsättningsgraden är betydligt lägre bland de utrikes födda 
kan det få stora konsekvenser för den framtida sysselsättningen och 
därmed även för den framtida försörjningsbördan. En höjning av 
andelen sysselsatta bland de utrikes födda skulle däremot kunna ha 
positiva effekter på försörjningsbördan (Skr 2008). Det är således av 
stor vikt att personer i yrkesverksam ålder som invandrar till 
Sverige lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.  

De som invandrar till Sverige invandrar av olika skäl som exempel-
vis för att söka asyl eller för att arbeta. Dessutom kommer många för 
att återförenas med sina familjemedlemmar. Att man kommer till 
Sverige vid olika tidpunkter, av olika skäl med olika bakgrund gör 
gruppen utrikes födda till en synnerligen mångfacetterad grupp. För 
att kunna ge en så komplett bild som möjligt måste därför denna 
grupp belysas utifrån många aspekter.  

I denna rapport har vi använt oss av två olika datakällor för att för-
söka spegla de utrikes föddas situation på arbetsmarknaden. Den 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) samt Arbets-
kraftsundersökningen (AKU).  

Med hjälp av statistiken i RAMS beskrivs sysselsättningsutveck-
lingen fram till år 2007 för tre olika invandrarårgångar 1997, 2000 
samt 2003. RAMS mäter sysselsättningen i november varje år och 
resultatet redovisas ett år senare. Då RAMS är totalräknad kan stati-
stiken brytas ner på små redovisningsgrupper vilket är nödvändigt 
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när man exempelvis vill belysa skillnader mellan enskilda invand-
rarländer.  

För att spegla den aktuellaste situationen på arbetsmarknaden för de 
utrikes födda används data från AKU för de tre första kvartalen år 
2009. Då AKU är en urvalsundersökning redovisas materialet utifrån 
större redovisningsgrupper exempelvis slås enskilda invandrar-
länder samman till olika grupper.  
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2 Etablering på arbetsmarknaden 
I detta kapitel redovisas utvecklingen av andelen sysselsatta bland utrikes 
födda personer som invandrade åren 1997, 2000 och 2003. Genom en sådan 
beskrivning kan man få en bild över hur snabbt olika grupper av utrikes 
födda etablerar sig på arbetsmarknaden  

2.1 Varför en kohortstudie? 
De mått som oftast används för att beskriva situationen på arbets-
marknaden utgörs ofta av tvärsnitt baserade på data om de för-
hållanden som gällde vid det aktuella tillfället. Det har i ett flertal 
tidigare studier konstaterats att tiden i Sverige har ett samband med 
andelen sysselsatta bland utrikes födda (exempelvis SCB, 2008b). 
Sysselsättningsnivåerna är högre bland personer som varit en längre 
tid i landet. Vi vet också att tiden i Sverige har ett samband med var 
man är född och varför man immigrerat till Sverige.  

Sammansättningen i gruppen utrikes födda präglas av hur invand-
ringen till Sverige varierat. Ett problem som uppstår när man stude-
rar egenskaper bland utrikes födda över tid genom tvärsnitts-
beskrivningar är att sammansättning i gruppen avseende bland 
annat födelseländer, vistelsetid i Sverige och orsak till varför man 
invandrat varierar från år till år. Skattningar av andelen sysselsatta 
baserade på tvärsnittsdata påverkas med andra ord av gruppens 
sammansättning vid just detta tillfälle. Exempel på hur tiden i 
Sverige får genomslag i sysselsättningsstatistiken är när resultaten 
delas upp på födelseland eller variabler som samvarierar med var 
man är född exempelvis skälet till invandring. Från de länder där 
invandringen varit hög på senare år, exempelvis bland personer 
födda i Irak är andelen sysselsatta betydligt lägre än bland personer 
födda i länder från vilka invandring huvudsakligen skett längre 
tillbaka i tiden.  

Ett sätt att angripa heterogeniteten i gruppen utrikes födda är att 
studera specifika kohorter1

                                                      
1 Med en invandringskohort eller invandringsårgång menar vi de personer som 
invandrat under samma år. 

 från tillfället de invandrar. Genom att 
anta en kohortansats får man möjlighet att studera utvecklingen av 
andelen sysselsatta över tid i en speciell grupp, som invandrat vid 
ett specifikt tillfälle. Man får också en uppfattning om hur det 
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generella läget på arbetsmarknaden påverkar olika kohorters 
etablering på arbetsmarknaden. 

Eftersom att andelen sysselsatta bland personer som kommer till 
Sverige påverkas av flera faktorer såsom skäl till invandring, 
utbildningsnivå och födelseland kommer resultaten också delas upp 
på dessa variabler. Resultaten redovisas för utrikes födda som 
invandrade åren 1997, 2000 och 2003. När resultaten delas upp på 
födelseland är det enbart personer födda i de tio vanligaste länderna 
respektive invandringsår som avses. 

2.2 Beskrivning av materialet 

Kohorterna 
Datamaterialet som ligger till grund för studien kommer från data-
basen STATIV2. I STATIV ingår den folkbokförda befolkningen den 
31/12 åren 1997-2007. Den första invandringsårgången vi följer är de 
som invandrade3

Invandringen till Sverige har ökat nästan varje år sedan 1997. Detta 
betyder att av de tre invandringskohorterna är de som invandrade 
2003 flest till antalet och 1997 års kohort minst till antalet. Gruppen 
20-55 år som invandrade 1997 och som studeras i rapporten bestod 
av 19 677 personer, gruppen som invandrade 2000 bestod av 25 556 
personer och gruppen som invandrade 2003 bestod av 30 234 perso-
ner. 

 år 1997. Dessa personer följer vi i 10 år. Vi har även 
valt att studera invandringskohorterna åren 2000 och 2003, vilka kan 
följas i sju respektive fyra år. De personer som ingår i studien är de 
som invandrat för första gången de aktuella åren och inte är födda i 
Sverige. 

Ålder och kön 
Den typiske immigranten är runt 30 år när denne kommer till 
Sverige (SCB 2004). Detta gäller även för våra tre invandringskohor-
ter och illustreras i diagram 2.2.1. Generellt gäller att kvinnor är 
något yngre än män, även detta gäller för våra tre kohorter, även om 
mönstret är tydligast bland de som invandrade år 1997. 

                                                      
2 Läs mer om STATIV i kapitlet Fakta om statistiken.  
3 Med invandringstidpunkten avses genomgående det år personen blev folkbok-
förd. 
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Diagram 2.2.1 
Åldersfördelning för utrikes födda personer som invandrade till 
Sverige 1997, 2000 och 2003. Män och kvinnor 
Age distribution among foreign born persons that immigrated to Sweden 
the years 1997, 2000 and 2003. Men and women 

 
Källa: Databasen STATIV 

 

Eftersom vi kommer att följa kohorterna med avseende på hur snabbt 
man får sysselsättning är vi i första hand intresserade av personer 
som befinner sig i de åldrar då man normalt förvärvsarbetar. Den 
grupp som vi följer i varje kohort fram till och med 2007 är de som 
var 20-55 år den 31/12 invandringsåret. Detta betyder att de yngsta 
personerna i gruppen som invandrade år 1997 är 30 år gamla år 2007 
och de äldsta är 65 år. I kohorten som invandrade år 2003 är de som 
var 20 när de invandrade 24 år 2007.  
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Födelseland 
Tillsammans invandrade personer från drygt 160 olika länder under 
de år vi studerar. Eftersom personer som invandrat till Sverige kom-
mer från en mängd olika länder används ofta någon form av gruppe-
ring när man redovisar statistik efter födelseland. Detta är ofta 
användbart då man får färre redovisningsgrupper med fler observa-
tioner. En nackdel är att dessa typer av grupperingar oftast är 
ganska grova. 

I denna studie kommer istället situationen för personer från de tio 
vanligaste länderna varje år att redovisas. På så vis kan man på en 
mer detaljerad nivå följa upp förutsättningarna för dessa specifika 
grupper. Nackdelen är att redovisningsgrupperna i vissa fall är små. 
I tabell 2.2.1 beskriv invandringen av utrikes födda personer 20–55 
år de tre valda åren med de tio vanligaste födelseländerna varje år 
särredovisade.  
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Tabell 2.2.1 
Antal personer, 20-55 år som invandrade åren 1997, 2000 och 2003 
efter de tio största födelseländerna. Män och kvinnor 
Number of persons 20-55 years that immigrated the years 1997, 2000 and 
2003 by the 10 largest birth countries. Men and women 

Födelseland Män Kvinnor Totalt 
1997 års kohort 

   Forna Jugoslavien 1 885 1 713 3 598 
Irak 1 189 905 2 094 
Finland 512 598 1 110 
Iran 324 524 848 
Norge 349 385 734 
Tyskland 330 301 631 
USA 359 252 611 
Somalia 220 352 572 
Storbritannien 396 151 547 
Turkiet 322 216 538 
Övriga länder 3 761 4 633 8 394 
Totalt 9 647 10 030 19 677 
2000 års kohort 

   Irak 2 066 1 673 3 739 
Forna Jugoslavien 1 159 1 364 2 523 
Finland 665 850 1 515 
Norge 728 662 1 390 
Danmark 652 412 1 064 
Tyskland 552 472 1 024 
Storbritannien 670 239 909 
Iran 227 499 726 
Ryssland 170 537 707 
USA 383 311 694 
Övriga länder 5 237 6 028 11 265 
Totalt 12 509 13 047 25 556 
2003 års kohort 

   Irak 1 100 1 505 2 605 
Forna Jugoslavien 1 230 1 237 2 467 
Danmark 1 300 722 2 022 
Norge 772 696 1 468 
Finland 613 754 1 367 
Thailand 83 1 283 1 366 
Tyskland 616 551 1 167 
Turkiet 591 393 984 
Kina 370 490 860 
Iran 340 468 808 
Övriga länder 7 725 7 395 15 120 
Totalt 14 740 15 494 30 234 

Källa: Databasen STATIV 
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De sex länderna forna Jugoslavien, Irak, Finland, Iran, Norge och 
Tyskland har varit något av de tio vanligaste födelseländerna samt-
liga år. År 1997 var det vanligaste födelselandet bland utrikes födda 
personer forna Jugoslavien4

Grund för bosättning 

. Både år 2000 och 2003 är det Irak som 
är det vanligaste födelselandet. Bortsett från Danmark år 1997 är de 
tre nordiska länderna Norge, Danmark och Finland med bland de 
tio vanligaste födelseländerna samtliga tre år. Att Danmark blir ett 
av de tio vanligaste födelseländerna år 2000 och att invandringen 
därifrån nära fördubblats i gruppen som invandrade år 2003 beror 
troligen på Öresundbrons tillkomst år 2000. Det gav helt nya 
möjligheter till pendling över sundet. Störst andel kvinnor återfinns 
bland personer födda i Thailand. Landet finns med som ett av de tio 
vanligaste födelseländerna 2003, drygt 90 procent av gruppen var 
kvinnor.  

Det finns olika anledningar till varför personer immigrerar till 
Sverige. Har man för avsikt att bo i landet i mer än ett år skall man 
vara folkbokförd här. Om man inte är svensk eller nordisk 
medborgare behövs uppehållstillstånd för att kunna folkbokföra sig. 
De personer som måste ansöka om uppehållstillstånd gör detta hos 
Migrationsverket och registreras då med en Grund för bosättning5

Enligt svensk lagstiftning har anhöriga till personer som fått uppe-
hållstillstånd i Sverige rätt att återförenas med sina familjemed-
lemmar, som anhöriginvandrare

.  

6. Av alla utrikes födda i åldrarna 
20-55 år som invandrade till Sverige de tre studerade åren är 
familjeband den vanligaste orsaken, näst vanligast är att man har 
asyl som grund för bosättning7

                                                      
4 Invandringen från länderna i forna Jugoslavien var som störst åren 1992 och 
1993. Dessa år sökte nästan 100 000 personer från dessa länder asyl i Sverige enligt 
Migrationsverket. 

 och det tredje vanligaste skälet är 
arbete. Det finns dock vissa skillnader mellan de olika kohorterna. 
Andelen personer med asyl som grund för bosättning är störst bland 
de som invandrade år 1997, medan andelen anhöriginvandrare är 
störst bland de som invandrade år 2003 jämfört med de övriga två 
kohorterna.  

5 Det är grund för bosättning vid invandringsåret som använts. 
6 För en mer detaljerad redovisning av reglerna se www.migrationsverket.se 
7 Här ingår personer som kommit som flyktingar, samt personer med skyddsbehov 
eller som fått uppehållstillstånd på humanitära grunder. 
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Tabell 2.2.2 
Antal personer, 20-55 år som invandrade åren 1997, 2000 och 2003 
efter grund för bosättning. Män och kvinnor  
Number of persons 20-55 years old that immigrated the years 1997, 2000 
and 2003 by reason for immigration. Men and women 

Grund 
för bo-
sättning 

Kohorten 1997 Kohorten 2000 Kohorten 2003 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Arbete 1 362 411 1 773 2 226 789 3 015 1 925 823 2 748 
Familje-
band 3 059 5 449 8 508 3 674 7 428 11 102 5 330 9 687 15 017 

Asyl 3 251 2 483 5 734 3 251 2 120 5 371 2 430 1 585 4 015 

Studier 550 290 840 809 438 1 247 1 651 742 2 393 

Övrigt 50 45 95 70 53 123 121 62 183 

Saknas 1 375 1 352 2 727 2 479 2 219 4 698 3 283 2 595 5 878 

Totalt 9 647 10 030 19 677 12 509 13 047 25 556 14 740 15 494 30 234 
Källa: Databasen STATIV 
 

Det finns en samvariation mellan varför personer kommit till 
Sverige och var man är född. År 1997 är flyktingar den största 
gruppen bland de födda i forna Jugoslavien och Irak. År 2000 och 
2003 är istället anhöriga den dominerande gruppen. 

Från Tyskland och Storbritannien invandrar runt hälften med 
familjeband som grund för bosättning och hälften som arbetskrafts-
invandrare. Genom EU/ESS-avtalet underlättas arbetskraftsinvand-
ringen från dessa länder. Avtalet innebär att EU/ESS-medborgare 
inte behöver arbetstillstånd för att arbeta inom övriga medlemslän-
der. För att få uppehållstillstånd och kunna stanna i landet i mer än 
tre månader behöver man dock registrera sig hos Migrationsverket.  

Anhöriginvandringen (familjeband som grund för bosättning) speg-
lar den asylinvandring som ägt rum åren innan. Därför är andelen 
anhöriginvandrare också stor bland personer födda i Iran och 
Turkiet eftersom det från dessa länder tidigare skett en stor 
flyktinginvandring. 

Det är varje år en stor grupp personer som saknar grund för bosätt-
ning. Här ingår nästan uteslutande personer från de övriga nordiska 
länderna. Sedan 1954 råder det fri rörlighet mellan de nordiska län-
derna genom ett avtal om en gemensam och fri arbetsmarknad 
behöver nordiska medborgare inte söka uppehålls- eller arbetstill-
stånd för att kunna bo och arbeta i ett annat nordiskt land. Att 
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antalet som saknar grund för bosättning är större i grupperna som 
kom år 2000 och 2003 jämfört med de som kom år 1997 beror, som vi 
tidigare nämnt, troligen på Öresundsbrons tillkomst år 2000. 

Det finns varje år en liten grupp invandrare med övriga skäl som 
grund för bosättning. De flesta av dessa är födda i Tyskland och har 
fått uppehållstillstånd som pensionärer eller personer med 
tillräckliga medel. 

Generellt är det vanligare att män kommer till Sverige som flyk-
tingar och kvinnor som anhöriginvandrare (SCB 2008a). Detta gäller 
också för de grupper som studeras i denna rapport. Absolut störst 
andel anhöriginvandrare återfinns bland personer födda i Thailand, 
och dessa är som vi tidigare konstaterade nästan bara bestod av 
kvinnor. Även från Ryssland, USA och Kina har en stor andel 
kommit som anhöriginvandrare.  

För personer som kommit till Sverige som flyktingar samt deras 
anhöriga har kommunen de bosätter sig i rätt till ersättning från 
staten. Utbetalningen sker under två år och det krävs att ett intro-
duktionsprogram inleds samt att en skriftlig introduktionsplan 
upprättas i samråd med personen som anlänt till kommunen. Om 
personen som anländer är i arbetsför ålder skall introduktions-
planen upprättas i samråd med arbetsförmedlingen. I introduktions-
programmet skall svenskundervisning för invandrare (Sfi) ingå 
(Migrationsverket 2007). 

I princip har alla vuxna som inte har grundläggande kunskaper i 
svenska och är folkbokförda i en kommun rätt till Sfi – 
undervisning. Det är dock bara för flyktingar och deras anhöriga 
som kommunen har rätt till ersättning från staten. 

Var bor man 
Personer som sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de 
vill bo hos släkt och vänner (eget boende) eller i någon av Migra-
tionsverkets hyrda lägenheter (anläggningsboende). När den 
asylsökande får uppehållstillstånd har de rätt att bosätta sig var de 
vill om de själva kan ordna bostad. Om man själv inte kan ordna 
med någonstans att bo anvisar Migrationsverket bostad i en kom-
mun. När en person är folkbokförd har denne sedan samma 
rättigheter och skyldigheter som alla andra kommuninvånare.  

Generellt är den utrikes födda befolkningen i Sverige i större 
utsträckning än den inrikes födda koncentrerad till storstadsområ-
dena. De grupper vi studerar är inget undantag. Vid slutet av det år 
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de folkbokfördes bor cirka 30 procent i Stockholms län, runt 15 pro-
cent i Skåne län och runt 18 procent i Västra Götalands län. Av hela 
den svenska befolkningen var motsvarande andelar år 2008, 19 res-
pektive 12 och 16 procent. 

Det finns skillnader mellan personer från olika födelseländer. Perso-
ner födda i Storbritannien, USA, Finland, Turkiet och Ryssland är i 
störst utsträckning koncentrerade till Stockholmsregionen. Personer 
födda i något av länderna i forna Jugoslavien och Danmark är i 
huvudsak koncentrerade till Skåne. Av samtliga grupper är det 
bland personer födda i Norge och Somalia som koncentrationen till 
Västra Götaland är störst, även om det största antalet av dessa 
grupper trots allt bor i Stockholms län. Många av norrmännen bor 
även i Värmlands län, föga förvånande med tanken på närheten till 
gränsen. 

Civilstånd 
I alla de tre kohorterna är det drygt hälften som var gifta och lite 
mindre än hälften som var ogifta i slutet av året de invandrade. Det 
är en större andel kvinnor än män som är gifta. Orsaken är troligen 
att fler kvinnor än män kommer som anhöriginvandrare.  

Utbildning 
Generellt är högutbildade personer sysselsatta i högre utsträckning 
än lågutbildade. Att studera andelen sysselsatta per utbildningsnivå 
i de tre kohorterna är därför av intresse. 

Tyvärr har vi ingen möjlighet att följa personer med olika utbild-
ningsnivå i 1997 års kohort varje år från invandringen. Utbildning 
för utrikes födda personer hämtas huvudsakligen in via en enkät-
undersökning. För personer som invandrade 1995-1999 hämtades 
uppgifterna in i samband med en invandrarenkät år 1999 och innan 
dess finns enbart uppgifter om utbildning för cirka 30 procent av 
gruppen. Utbildningsregistret genomgick för årgång 2000 flera kva-
litetshöjande förbättringar. Bland annat med en ny nomenklatur 
samt att uppgifterna hämtades från ett antal nya källor. Detta 
innebär ett tidsseriebrott och svårigheter att göra jämförelser med 
tidigare år.  

På grund av ovanstående kommer indelning efter utbildning för 
invandrarkohorten 1997 enbart användas från år 2000. För kohor-
terna 2000 och 2003 görs redovisning av andelen sysselsatta efter 
utbildning från och med första året efter invandring, det vill säga år 
2001 och 2004. 
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I 2000 och 2003 års kohort är det en högre andel eftergymnasialt 
utbildade jämfört med i 1997 års kohort. I de två förstnämnda är 
andelen eftergymnasialt utbildade drygt 40 procent, motsvarande 
andel i kohorten som kom 1997 är cirka 10 procentenheter lägre. 
Anledningen till att andelen eftergymnasialt utbildade är större i de 
senare kohorterna är en större andel invandrare från de nordiska 
länderna dessa år. Dessutom utgjorde de med asyl som grund för 
bosättning en större del av invandrarna år 1997, bland de med asyl 
som grund för bosättning är det en lägre andel eftergymnasialt 
utbildade än övriga grupper av invandrare.  

Utbildningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika grupper. Bland 
arbetskraftsinvandrarna är det en större andel med eftergymnasial 
utbildning än bland personer med asyl som grund för bosättning. 
Andelen hög och lågutbildade skiljer sig också mellan olika 
födelseländer. Bland de som är födda i Iran och Irak är mellan 30-40 
procent eftergymnasialt utbildade i kohorterna som invandrade 
2000 och 2003. Bland personer från forna Jugoslavien är denna andel 
lägre, drygt 20 procent. Lägst andel eftergymnasialt utbildade finns i 
gruppen födda i Somalia, runt 10 procent i den gruppen vi studerar 
har en eftergymnasial utbildning. Personer från de nordiska 
länderna är liksom arbetskraftsinvandrarna högutbildade. 

Sfi 
Asylsökande som fått uppehållstillstånd och deras anhöriga omfattas 
av den statliga ersättning som betalas ut till kommunerna för att 
genomföra ett introduktionsprogram där Sfi ingår. Att läsa på Sfi är 
också vanligt i dessa grupper åren efter invandringen. Första året 
efter invandringen har 65 procent av dessa grupper i 1997 års kohort 
läst på Sfi8

  

 under året, i kohorterna 2000 och 2003 är motsvarande 
andel 74 procent. Efter det första året minskar andelen som läser på 
Sfi. Fyra år efter invandringsåret är andelen 20 procent eller lägre. 
Andelen Sfi - deltagare är något lägre bland anhöriginvandrarna. I 
övriga grupper är det mycket få personer som läser på Sfi. 

                                                      
8 Här räknas alla som varit närvarande minst en undervisningstimmar. 
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2.3 Utvecklingen för de tre kohorterna 
I detta avsnitt följer vi sysselsättningen9

Definitioner 

 i de tre kohorterna tiden 
efter invandringen.  

Sysselsatta enligt den registerbaserade statistiken: För att en person 
skall vara sysselsatt krävs att man skall ha arbetat i genomsnitt en 
timme i veckan under november månad. 
 
Från och med 2004 används en ny och förbättrad datakälla för infor-
mation om sysselsättning bland förtagare inom den registerbaserade 
sysselsättnings statistiken. Detta innebär att man bör vara försiktig 
med jämförelser mellan åren innan och efter detta tidsseriebrott. 

 

Då antalet i grupperna minskar med tiden, främst på grund av 
utvandring, inleds kapitlet med en beskrivning av hur utvandringen 
skiljer sig åt mellan grupper med olika grund för bosättning. Här 
beskrivs även hur stor del av respektive grupp som aldrig varit 
sysselsatta samt hur stor del som varit sysselsatt något av åren efter 
invandringen. Redovisningen görs bara för 1997 års kohort som vi 
kan följa i 10 år. 

Många utvandrar 
Under perioden som studeras är det många som försvinner från den 
ursprungliga kohorten, främst på grund av utvandring. Sannolik-
heten för att utvandra varierar med födelselandet. I diagram 2.3.1 
beskrivs hur stor andel i de olika grupperna som varit sysselsatta 
något år efter invandringstillfället, hur stor andel som inte varit 
sysselsatt något år samt hur stor andel som utvandrat10

Att utvandringen ser olika ut i olika grupper är tydligt. I gruppen 
som invandrade med studier som grund för bosättning är bara 
drygt 30 procent folkbokförda i Sverige 10 år efter invandringen. 
Även i gruppen som invandrat med arbete som grund för bosätt-

 vid respek-
tive år efter invandringen. 

                                                      
9 Vi redovisar andelen sysselsatta året efter invandringen då det är november-
sysselsättningen som avses. En del av gruppen har invandrat under eller efter 
november och har därmed inte haft chans att bli sysselsatta. I bilaga 1 redovisas 
andelen sysselsatta samma år som invandringen för den grupp som invandrade 
innan november i varje kohort. 
10 Vi har studerat hur stor andel som inte längre är folkbokförda i landet. En del av 
dessa kan ha avlidit. Då gruppen är relativt ung antas andelen avlidna vara liten. 
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ning och bland de som saknar grund för bosättning har en stor del 
av gruppen utvandrat, cirka 40 procent i dessa två grupper är kvar i 
landet efter 10 år. I de två senare grupperna tycks utvandringen 
vara som störst de tre första åren efter invandringen för att sedan 
mattas av något.  

Situationen 10 år efter invandringen ser helt annorlunda ut bland 
personer med asyl eller med familjeband som grund för bosättning 
jämfört med de tidigare nämnda grupperna. I dessa grupper är 
utvandringen låg, cirka 90 respektive 80 procent bor kvar i Sverige 
efter 10 år. Att så är fallet är inte förvånade då dessa grupper ofta 
inte har möjlighet att återvända till hemlandet. 

Sysselsättning 
Studerar man andelen som varit sysselsatta minst ett av åren i dia-
gram 2.3.1 ser mönstret olika ut i olika grupper. 

Diagrammet visar andelen som för varje år varit sysselsatta minst ett 
av åren sedan invandringen. I grupperna som saknar grund för 
bosättning och bland de som kommit som studenter eller arbets-
kraftsinvandrare är andelen som inte varit sysselsatta nästan 
obefintlig. 

Vi har redan konstaterat att utvandringen är låg bland personer med 
asyl som grund för bosättning och bland anhöriginvandare. I dessa 
grupper sker också en markant ökning av andelen som varit syssel-
satta över tiden. Efter cirka tre respektive fem år har hälften av den 
ursprungliga kohorten varit sysselsatt något år. Trots detta är det 14 
respektive 23 procent som tio år efter invandringen inte varit 
sysselsatta något av åren.  

Om man slår ihop personer med asyl som grund för bosättning och 
anhöriginvandrarna bestod denna grupp av drygt 14 000 personer. 
Av dessa hade 9 300 varit sysselsatta någon gång sedan invand-
ringen och 2 700 hade alltså aldrig varit sysselsatta. Runt 2 000 hade 
utvandrat efter tio år. 

Bland de som kommit som studerande påverkas deras sysselsätt-
ning troligen av hur lång utbildningen i Sverige är. Många är tro-
ligen inte sysselsatta just för att de studerar och lämnar landet när 
studierna är avklarade. Man kan dock ana en ökning av andelen 
sysselsatta tre år efter invandringen. Detta skulle kunna tyda på att 
vissa faktiskt blir sysselsatta i Sverige efter studierna. Det bör 
nämnas att gruppen studerande är liten.   
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Diagram 2.3.1 
Andel någon gång sysselsatta, andel aldrig sysselsatta samt andel 
emigrerade eller döda åren efter invandringen efter grund för 
bosättning i invandringskohorten 1997 
Share of ever employed, share of never employed and share of emigrated 
or dead each year since immigration by reason for settlement, the cohort 
1997 

 
Källa: Databasen STATIV 
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2.4 Utvecklingen av andelen sysselsatta  
I detta avsnitt görs en beskrivning av hur stor andel som är 
sysselsatta varje år efter invandringen av de som fortfarande är 
folkbokförda i Sverige. På detta vis kan vi undersöka om 
sysselsättningen i de olika kohorterna påverkas av vilket år de 
invandrade. Här delas resultaten även upp på utbildning och 
födelseland. För varje år har andelen sysselsatta i november satts i 
förhållande till de i varje kohort som är folkbokförda 31/12 
respektive år. När man använder sig av detta förfarande betyder det 
att gruppen successivt minskar. Det är med andra ord inte andelen 
sysselsatta av den ursprungliga gruppen som beskrivs utan andelen 
sysselsatta av de som fortfarande är folkbokförda det givna året.  

Vi kan följa de tre kohorterna tio, sju respektive fyra år från de att de 
invandrat. I gruppen som kom till Sverige 1997 beräknas andelen 
sysselsatta första gången 1998. På motsvarande sätt beräknas ande-
len sysselsatta för de övriga  två kohorterna första gången år 2001 
respektive år 2004. År ett efter invandring representerar därmed 
olika kalenderår beroende på vilken kohort som studeras. 

I diagram 2.4.1 beskrivs utvecklingen av andelen sysselsatta i de tre 
kohorterna uppdelat på kvinnor och män. Oavsett invandringsår 
ligger männens sysselsättningsnivå över kvinnornas. Efter tio år är 
närmare 70 procent av männen och 60 procent av kvinnorna syssel-
satta. Andelen sysselsatta de första åren efter invandringen skiljer 
sig mellan de tre kohorterna. År ett och år två är andelen sysselsatta 
högst i gruppen som invandrade år 2000. Runt 40 procent av män-
nen och 30 procent av kvinnorna är sysselsatta. I de två övriga 
kohorterna ligger andelen sysselsatta de första två åren några pro-
centenheter lägre. 

Nyanlända invandrares väg till arbete i Sverige påverkas av det 
allmänna läget på arbetsmarknaden det givna året. Ser man till 
förvärvsintensiteterna perioden 1997 och framåt så var det en 
allmänt uppåtgående trend i sysselsättningen åren 1997 till 2001, 
därefter sjönk sysselsättningen åren 2002 till 2005, för att sedan öka 
fram till den finansiella krisen hösten 200811

En del i förklaringen till att andelen sysselsatta de första åren är 
högst i gruppen som invandrade år 2000 skulle kunna vara att det 
generella läget på arbetsmarknaden var gynnsamt under denna 

. 

                                                      
11 En mer detaljerad redovisning av konjunkturläget under perioden görs i kapitel 3. 
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period. Att 2000 års kohort halkar efter de övriga två kohorterna tre 
till fem år efter invandringen kan då förklaras av att läget på arbets-
marknaden försämrades. Denna minskning i den generella syssel-
sättningen kan också tydas sex år efter invandringen för 1997 års 
kohort. Då den uppåtgående trenden år ett till fem ser ut att mattas 
något. 

Diagram 2.4.1 
Andel sysselsatta åren efter invandringen i de tre 
invandringskohorterna 1997, 2000 och 2003. Män och kvinnor 
Employment rate by year since immigration, the cohorts 1997, 2000 and 
2003. Men and Women 

 
Källa: Databasen STATIV 
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förda här, vilket i så fall bidrar till att underskatta andelen syssel-
satta. Att det register som förs över samtliga folkbokförda personer i 
Sverige har brister i form av övertäckning, det vill säga att de inne-
håller personer som inte längre bor i landet, är ett faktum. Det är 
även konstaterat att övertäckningen är högre bland utrikes födda 
personer. Vi vet också att gruppen invandrare födda i ett annat EU-
land och i Nordamerika (vanligt ursprung för arbetskraftsinvand-
rare) karaktäriseras av en större benägenhet att utvandra än till 
exempel personer med asyl som grund för bosättning (SCB 2009). Att 
rörligheten i gruppen är stor syns också i våra kohorter, efter 10 år 
är bara en tredjedel fortfarande folkbokförda i Sverige, vilket gör att 
gruppen då bara består av drygt 500 personer. Ytterligare en orsak 
till att misstänka att en del av de icke sysselsatta i denna grupp i 
realiteten är övertäckning är att många inte har uppgift om någon 
ekonomisk aktivitet i Sverige. Det vill säga att de varken har inkomst 
eller några bidrag. Av de 650 personer i denna grupp som inte var 
sysselsatta året efter invandringen var det 350 som inte hade någon 
registrerad ekonomisk aktivitet i Sverige året efter invandringen. Att 
sysselsättningen bli högre år 2005 beror således inte på någon större 
ökning av antalet sysselsatta utan snarare på en stor bokförd 
utvandring de sista åren. 

I gruppen med asyl som grund för bosättning ökar andelen syssel-
satta varje år efter invandringen, dock från en nivå på runt tio pro-
cent sysselsatta året efter invandringen. Efter sex till sju år är hälften 
av gruppen sysselsatt. De skillnader mellan kohorterna som vi tidi-
gare nämnt kan ha sin förklaring i det allmänna läget på arbets-
marknaden visar sig tydligast i gruppen med asyl som grund för 
bosättning. En förklaring till att sysselsättningen i just denna grupp 
visar på ett tydligare konjunkturmönster skulle kunna vara att en 
större andel har tidsbegränsade anställningar som är mer konjunk-
turkänsliga. I kapitel 3 konstateras att andelen med tidbegränsade 
anställningar är störst i gruppen födda utanför Europa. I gruppen 
som kommit med familjeband som grund för bosättning liknar 
mönstret det som observerats bland de med asyl som grund för 
bosättning, variationerna mellan kohorterna är dock mindre och en 
något större andel är sysselsatt varje år. 

Gruppen som saknar uppgift om grund för bosättning består i stor 
utsträckning av personer födda i något annat nordiskt land. Ande-
len sysselsatta i kohorterna 1997 och 2000 ligger på ungefär samma 
nivå. Andelen sysselsatta i gruppen som invandrade 2003 ligger 
dock betydligt lägre. Denna markanta skillnad i andelen sysselsatta 
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är troligtvis en effekt av att Öresundsbron gav ökade möjligheter för 
personer att bo i Sverige och jobba i Danmark, vilket gör att de inte 
klassas som sysselsatta i den svenska statistiken. Bland de som 
invandrade år 2003 och saknar grund för bosättning är Danmark det 
vanligaste födelselandet till skillnad från de två övriga kohorterna 
där Finland dominerar. 

Andelen sysselsatta bland personer som kommit till Sverige som 
studenter varierar i högre grad över tid än i de övriga grupperna. 
Att andelen sysselsatta är låg de första åren efter invandringen för-
väntas då det handlar om studenter. En orsak till variationerna i 
andelen sysselsatta skulle kunna vara att gruppen är extra konjunk-
turkänslig, då fler troligen har tidsbegränsade anställningar. Det kan 
också tänkas att den ökning av andelen sysselsatta som sker i grup-
pen i större utsträckning än i de andra grupperna kan bero på en 
selektionseffekt, driven av att personer som får jobb i Sverige också 
stannar kvar i landet. De studenter som invandrat och vill stanna i 
Sverige efter studiernas slut måste söka nytt uppehållstillstånd hos 
Migrationsverket. Även i denna grupp sker en stor utvandring.  
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Diagram 2.4.2 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter grund för bosättning i 
de tre invandringskohorterna 1997, 2000 och 2003 
Employment rate each year since immigration by reason for settlement, the 
cohorts 1997, 2000 and 2003 

 
Källa: Databasen STATIV 
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Utbildning 
Tidigare har vi konstaterat att det bara är möjligt att följa etable-
ringen på arbetsmarknaden efter utbildningsnivå i gruppen som 
invandrade 1997 från och med år 2000, de vill säga tredje året efter 
invandringen. De som invandrade år 2000 och år 2003 följer vi från 
året efter invandringen. Alltså år 2001 respektive år 2004. För varje 
år är det antalet sysselsatta som sätts i relation till antalet personer 
per utbildningsnivå det aktuella året. En person kan flytta upp en 
utbildningskategori från ett år till ett annat12

Av de förgymnasialt utbildade i 1997 års kohort var det drygt 20 
procent som hade en gymnasial eller eftergymnasial utbildning år 
2007. Av de i samma kohort som hade en gymnasial utbildning 
samma år var det runt 10 procent som hade en eftergymnasial 
utbildning sju år senare. Detta motsvarar sammantaget runt 1 200 
personer. I kohorten som kom år 2000 var motsvarande andelar 11 
respektive sex procent mellan det första redovisningsåret och 2007 
och motsvarar närmare 500 personer. Att en högre andel har ökat 
sin utbildningsnivå i 1997 års kohort är dels resultatet av att fler 
hunnit utbilda sig då de varit en längre tid i landet. Men också att 
gruppen utbildade år 2007 sätts i relation till gruppens storlek år 
2000 som minskat på grund av utvandring de första åren. I gruppen 
som kom år 2003 hade sex procent av de förgymnasialt utbildade 
och fyra procent av de gymnasialt utbildade en högre utbildnings-
nivå år 2007, vilket motsvarar ungefär 400 personer. 

.  

I diagram 2.4.3 beskrivs utvecklingen av andelen sysselsatta med 
olika utbildningsnivåer för de tre kohorterna. Att personer med en 
högre utbildningsnivå är sysselsatta i högre utsträckning än personer 
med en lägre utbildningsnivå tycks gälla även för våra kohorter. Det 
verkar dessutom som om skillnaderna är större mellan de med för-
gymnasial utbildning och de med gymnasial utbildning än mellan 
de med gymnasial och de med eftergymnasial utbildning.  

I grupperna som invandrade år 2000 och år 2003, vilka kan följas 
från invandringsåret, är det tydligt att det är personer med förgym-
nasial utbildning som är sysselsatta i lägst utsträckning. Året efter 
invandringen är andelen sysselsatta lägre än 20 procent. Gruppen 

                                                      
12 I några fall har personer gått från en högre till en lägre utbildningsnivå från ett år 
till ett annat. Detta beror på att man hämtat uppgiften från en säkrare källa. I 
samtliga fall har utbildningsnivån vid respektive år använts. 
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som invandrade år 1997 kan vi följa upp till tio år efter invandringen. 
Efter tio år är 51 procent av de med lägst utbildning sysselsatta.  

Jämför man de med gymnasial utbildning med de med förgymna-
sial är kurvorna i princip parallellförskjutna uppåt i diagrammet. 
Efter tio år är andelen sysselsatta bland de gymnasialt utbildade 
68 procent. Bland personer med eftergymnasial utbildning är 
andelen sysselsatta 74 procent tio år efter invandringen. Förutom att 
de eftergymnasialt utbildade generellt har en högre 
sysselsättningsnivå, finns det en antydan till att andelen sysselsatta 
påverkas av konjunkturen på samma vis som bland de med 
förgymnasial utbildning. 
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Diagram 2.4.3 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter utbildningsnivå13

Employment rate each year since immigration by educational level the 
cohorts 1997, 2000 and 2003 

 
invandringskohorterna 1997, 2000 och 2003 

 
Källa: Databasen STATIV 

 

  

                                                      
13 Gruppen som saknar uppgift om utbildning redovisas ej då den i stor utsträck-
ning består av personer som utvandrat eller dött. 
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Utbildning och grund för bosättning 
När vi studerar andelen sysselsatta uppdelat på utbildningsnivå tas 
ingen hänsyn till om personerna kommit till Sverige som arbets-
kraftsinvandrare, som man kan tänka sig ha en lättare väg in på 
arbetsmarknaden, eller som exempelvis personer med asyl som 
grund för bosättning.  

I diagram 2.4.4, 2.4.5 och 2.4.6 presenteras andelen sysselsatta efter 
utbildningsnivå uppdelat på grund för bosättning. Eftersom antalet 
arbetskraftsinvandrare med enbart förgymnasial utbildning är litet 
redovisas inte denna grupp. 

Det finns tydliga skillnader i sysselsättningsnivåer mellan grupper 
som kommit med olika grund för bosättning trots samma utbild-
ningsnivå. Minst skillnad mellan grupperna finner vi bland de med 
gymnasial utbildning. 

Utbildningsnivån för de som invandrade 1997 kan vi följa först tre år 
efter invandringen, men studerar man utvecklingen de första tre åren 
för de övriga två kohorterna är det tydligt att skillnaderna avseende 
grund för bosättning minskar med tiden i Sverige. Trots samma 
utbildningsnivå och trots tio år i landet är andelen sysselsatta bland 
de med asyl som grund för bosättning och bland anhöriginvandrare 
lägre än i grupperna som kommit som arbetskraftsinvandrare eller i 
gruppen som saknar grund för bosättning (läs personer födda i något 
annat nordiskt land). Andelen sysselsatta i gruppen som kommit för 
att studera ligger på samma nivå av sysselsättning som bland de 
med asyl som grund för bosättning och anhöriginvandrare, i denna 
grupp är det dock bara en liten del som fortfarande är folkbokförda i 
Sverige vilket gör det svårt att dra några slutsatser från resultaten. 
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Diagram 2.4.4 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter utbildningsnivå14

Employment rate each year since immigration by educational level and 
reason for settlement the cohort 1997 

 

 och 
grund för bosättning invandringskohorten 1997 

Källa: Databasen STATIV 

  

                                                      
14 Gruppen som saknar uppgift om utbildning redovisas ej då den i stor 
utsträckning består av personer som utvandrat eller dött. 
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Diagram 2.4.5 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter utbildningsnivå15

Employment rate each year since immigration by educational level and 
reason for settlement the cohort 2000 

 och 
grund för bosättning invandringskohorten 2000 

 
Källa: Databasen STATIV 
  

                                                      
15 Gruppen som saknar uppgift om utbildning redovisas ej då den i stor 
utsträckning består av personer som utvandrat eller dött. 
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Diagram 2.4.6 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter utbildningsnivå16

Employment rate each year since immigration by educational level and 
reason for settlement the cohort 2003 

 och 
grund för bosättning invandringskohorten 2003 

 
Källa: Databasen STATIV 

 

  

                                                      
16 Gruppen som saknar uppgift om utbildning redovisas ej då den i stor 
utsträckning består av personer som utvandrat eller dött. 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Andel
sysselsatta               

År efter invandring

Förgymnasial

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Andel
sysselsatta               

År efter invandring

Gymnasial

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Andel
sysselsatta               

År efter invandring

Eftergymnasial
Arbete

Asyl

Familjeband

Saknas

Studier



Etableringen Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

44 Statistiska centralbyrån 

Utbildning och utvandring 
Vi har tidigare beskrivit hur utvandringen ser ut efter skäl till 
invandring och att vissa grupper utvandrar i större utsträckning än 
andra. Då andelen högutbildade är högre i grupperna där fler 
utvandrar är det även denna grupp som minskar till antalet i störst 
utsträckning. Av de som invandrade år 2000 och som hade en 
eftergymnasial utbildning år 2001 hade 30 procent utvandrat sju år 
senare.  

Ännu högre andel utvandrade finns i gruppen som saknar uppgift 
om utbildning år 2001, det är mer än 40 procent som utvandrat efter 
sju år. Detta är inte förvånande då personer som har en kortare tid i 
landet också har en lägre sannolikhet att hinna registreras med en 
uppgift om utbildning. Andelen utan uppgift om utbildning är 
också högre i grupperna med en större andel utvandrare, även året 
direkt efter invandring.  

Födelseland 
I diagram 2.4.7 beskrivs sysselsättningsutvecklingen efter födelse-
land. Det är, som tidigare nämnts, de tio vanligaste födelseländerna 
bland de utrikes födda invandrarna i åldrarna 20-55 tre åren 1997, 
2000 och 2003 som redovisas. I vissa fall är grupperna små, drygt 
500 personer, och minskar också till antalet över tiden. Dessutom 
förekommer vissa födelseländer enbart i en kohort. Därför är det 
extra viktigt att påpeka att det inte bör dras några slutsatser till 
sysselsättningen i motsvarande grupper i riket som helhet.  

I alla de tre kohorterna är det bland personer födda i Finland och 
Tyskland som andelen sysselsatta är som högst. Även personer 
födda i Norge och Storbritannien är sysselsatta i hög utsträckning. 
En stor del av förklaringen till detta är att dessa personer ofta 
kommit som arbetskraftsinvandare och dessutom i hög utsträckning 
är eftergymnasialt utbildade.  

Att personer födda i Norge och Danmark är sysselsatta i lägre 
utsträckning än personer födda i Finland beror troligtvis på att 
många av dessa är folkbokförda i Sverige men arbetar i Norge eller 
Danmark.  

Andelen sysselsatta är låg bland personer födda i Irak och Iran, trots 
att dessa grupper är relativt högutbildade. Runt hälften är 
sysselsatta efter 10 år. Absolut lägst andel sysselsatta efter 10 år 
återfinns dock i den relativt lilla gruppen personer födda i Somalia 
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som invandrade 1997. Runt 35 procent är sysselsatta efter 10 år. Man 
skall dock ha i minnet att utbildningsnivån i denna grupp är låg. 

Diagram 2.4.7 
Andel sysselsatta åren efter invandringen efter födelseland 
invandringskohorten 1997, 2000 och 2003 
Employment rate each year since immigration by country of birth the 
cohorts 1997, 2000 and 2003 

 

  

 
Källa: Databasen STATIV 
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2.5 De som inte är sysselsatta  
I detta avsnitt beskrivs situationen bland de som inte är sysselsatta. 
Hur stor andel har tagit ut föräldrapenning, hur stor andel studerar 
och varifrån kommer den huvudsakliga försörjningen? 

Det är vikigt att poängtera att antalet som inte är sysselsatta minskar 
med tiden i Sverige då allt fler kommer in på arbetsmarknaden. 
Utöver detta minskar även gruppen till följd av utvandringen.  

Föräldrapenning 
Det är en ganska stor del av de med asyl som grund för bosättning 
eller som kommit som anhöriginvandrare som tagit ut föräldra-
penning17 under de första åren i Sverige. Att fruktsamheten är hög i 
dessa grupper tiden efter invandring har konstaterats tidigare (SCB 
2008c). Andelen icke sysselsatta som tar ut föräldrapenning18

Studerande 

 är 
också som högst ett till tre år efter invandringen. Av de med asyl 
som grund för bosättning i 1997 års kohort är det mellan 20 och 17 
procent av de som inte är sysselsatta som tagit ut någon 
föräldrapenning de tre första åren. Av de som kommit som 
anhöriginvandrare ligger andelen mellan 24 och 30 procent de tre 
första åren. Mönstret i de övriga två kohorterna liknar i stor 
utsträckning det för de som kom år 1997. 

Vissa av dom som inte är sysselsatta studerar19

                                                      
17 Föräldrapenningen kan tas ut till dess att barnet fyllt åtta år. Föräldrar ersätts 
även för barn som inte är födda i Sverige. Föräldrapenningen baseras på inkomst 
från förvärvsarbete, har man ingen inkomst ersätts man med ett lägre belopp.  

. Det är självfallet 
bland personer som kommit med studier som grund för bosättning 
som andelen studerande bland de som inte är sysselsatta är som 
högst. Året efter invandringen är andelen studerande drygt 40 pro-
cent. Att andelen inte är högre skulle kunna förklaras av att det bara 
är studier  under höstterminen som avses. Bland de som inte är 
sysselsatta och som kommit med asyl som grund för bosättning eller 
som anhöriginvandrare är det runt 20 procent som studerade höst-
terminen året efter invandringen. Andelen studerande bland de icke 
sysselsatta i dessa grupper ökar sedan några år, efter tio år är drygt 

18 Här avses alla som tagit ut föräldrapenning oavsett belopp. 
19 I detta fall avses registrering i olika skolformer under höstterminen det givna året. 
Sfi ingår inte. 
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15 procent av de med asyl som grund för bosättning och drygt 25 
procent av anhöriginvandrarna inskrivna på en utbildning. 

Bland arbetskraftsinvandrarna är det ett mycket litet antal av de 
som inte är sysselsatta som är inskrivna på en utbildning. Detta gör 
att man återigen kan misstänka att en stor del av de icke sysselsatta 
inte längre bor i Sverige. 

I gruppen som saknar grund för bosättning är andelen studerande 
25 procent de första åren bland de som inte är sysselsatta och sjunker 
sedan. Detta är troligen ett resultat av att många kommer för att 
studera några år och sedan utvandrar. 

I gruppen som kommit med asyl som grund för bosättning eller som 
anhöriginvandrare är det vanligast att man studerar på komvux. 
Året efter invandringen var andelen komvuxstudenter mer än 80 
procent av de icke sysselsatta som studerade höstterminen respek-
tive år. Andelen icke sysselsatta som studerar på en högskoleutbild-
ning ökar något med tiden i Sverige. Från och med år 2001 ingår 
även uppgift om arbetsmarknadsutbildning i utbildningsvariabeln. 
Vissa år är det mer än 20 procent av de studerande som är inskrivna 
på en sådan utbildning i grupperna som kommit med asyl som 
grund för bosättning eller som anhöriginvandrare. 

Bland de personer som kommit som studerande eller som saknar 
grund för bosättning studerar majoriteten på en högskoleutbildning 
eller forskarutbildning. Forskarutbildning är speciellt vanligt bland 
de som kommit med studier som grund för bosättning.  

Inkomst 
För att vara sysselsatta enligt den registerbaserade sysselsättnings-
statistiken krävs att en person arbetar i genomsnitt en timme i 
veckan under november månader. Detta innebär att personer med 
tillfälliga arbeten under till exempel jul och sommar inte räknas som 
sysselsatta. Dessa personer har dock haft en kontakt med arbets-
marknaden vilket kan ge ökade möjligheter till att bli sysselsatt i 
framtiden. Man kan tänka sig att personer som nyligen invandrat till 
Sverige och som inte har ett arbete i stor utsträckning lever på 
inkomster från olika transfereringssystem, men att fler och fler med 
tiden får kontakt med arbetsmarknaden. 

För att få en uppfattning om hur personer som inte är sysselsatta 
försörjer sig och hur stor del av dessa som har någon inkomst från 
förvärvsarbete har vi studerat vilken som är den största inkomst-
källan i gruppen som invandrade år 1997, vilken kan följas 10 år 
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efter invandringen. Vi har uteslutit personer som studerade höstter-
minen respektive år. 

I diagram 2.5.1 redovisas alla typer av inkomster som minst 10 
procent av de ej sysselsatta haft som sin största inkomstkälla under 
åtminstone ett av redovisningsåren. Det är antalet med olika 
inkomsttyp som varje år satts i förhållande till antalet icke sysselsatta 
varje år. 

Hur de icke sysselsatta försörjer sig varierar i olika grupper av 
utrikes födda. Bland personer med arbete som grund för bosättning 
är det mer än 60 procent av gruppen som varje år inte har någon 
inkomst i Sverige. Att så få av de som inte är sysselsatta saknar 
inkomst i Sverige stärker tidigare nämnda teori om en stor över-
täckning i gruppen.  

Bland de med asyl som grund för bosättning är det nästan hela 
gruppen som året efter invandringen får sin huvudsakliga inkomst 
från bidrag i form av introduktionsersättning eller försörjningsstöd. 
Denna andel minskar kraftigt över tiden. Efter 10 år i landet är det 
mindre än 40 procent av de som inte är sysselsatta som har denna 
typ av bidrag som sin huvudsakliga försörjningskälla. Det är också 
tydligt att andelen förtidspensionärer i gruppen ökar med tiden i 
Sverige. Mer än 20 procent av de som inte var sysselsatta efter 10 år i 
landet var förtidspensionärer. Det är vikigt att hålla i minnet att 
gruppen icke sysselsatta bland de med asyl som grund för bosätt-
ning minskar till mer än hälften i antal efter 10 år, då allt fler blir 
sysselsatta. Antalet som får sin huvudsakliga inkomst från introduk-
tionsersättning eller försörjningsstöd bland de icke sysselsatta sjun-
ker från drygt 3 700 personer året efter invandringen till drygt 600 
personer 10 år efter invandringstillfället. Antalet förtidspensionärer 
ökar dock, från nästan ingen till drygt 400 på 10 år. 

Andelen som får sin huvudsakliga inkomst från introduktionsersätt-
ning eller försörjningsstöd året efter invandringen är inte lika stor 
bland anhöriginvandrarna, mindre än hälften av de som inte är 
sysselsatta får sin huvudsakliga inkomst från bidrag av denna typ. 
Liksom gruppen med asyl som grund för bosättning minskar även 
denna grupp kraftigt till antalet efter tiden i Sverige, då allt fler blir 
sysselsatta. Antalet som får sin huvudsakliga inkomst från introduk-
tionsersättning eller försörjningsstöd året efter invandringen är 
drygt 2 400 personer, 10 år efter invandringen är det drygt 300 per-
soner som får sin främsta försörjning från dessa typer av bidrag. 
Under hela perioden är det runt en femtedel av de icke sysselsatta 



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Etableringen 

Statistiska centralbyrån 49 

som inte har någon inkomst alls. Detta skulle kunna förklaras av att 
dessa personer försörjs av sin anknytningsperson i Sverige.  

I gruppen som saknar grund för bosättning och inte har sysselsätt-
ning i Sverige är det runt hälften som inte har någon inkomst i 
Sverige. En förklaring till detta är troligen att många av dessa är 
sysselsatta i ett grannland. Vi har tidigare konstaterat att det sker en 
stor utvandring i gruppen som minskar från drygt 800 personer till 
drygt 200 personer på 10 år.  

Bland de som kommit till Sverige som studenter är det drygt 80 pro-
cent varje år som saknar inkomst. Det är 10 procent som varje år har 
en löneinkomst, vilket skulle kunna vara personer som arbetar extra 
vid sidan av sina studier, men inte räknas som sysselsatta. 
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Diagram 2.5.1 
Huvudsaklig inkomstkälla bland ej sysselsatta personer som 
invandrare till Sverige år 1997 efter grund för bosättning och tid i 
Sverige. Andel 
Main income source among non employed persons that immigrated to 
Sweden in 1997 by reason for settlement and time in Sweden. Percent 
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Tabell 2.5.1 
Antal personer, 20-55 år som varken är sysselsatta eller studerande 
åren 1998 och 2007 kohorten 1997 
Number of persons 20-55 years old nor employed or students the years 
1998 and 2007 the cohort 1997 

Grund för 
bosättning 

Antal ej 
sysselsatta, ej 

studerande 
1998 

Antal ej 
sysselsatta, ej 

studerande 
2007 

Arbete 607 120 
Asyl 4 092 1 777 
Familjeband 5 351 1 714 
Saknas 841 204 
Studier 389 49 

2.6 Sammanfattande kommentarer 
Det framkommer skillnader mellan olika grupper av utrikes födda 
avseende hur stor andel som är sysselsatt varje år efter invand-
ringen. Skillnaderna tycks dock vara som störst de första åren. Två 
år efter invandringen är bara 20 procent av gruppen som invandrat 
av asylskäl sysselsatta. Över tiden sker dock en positiv utveckling 
och efter tio år är denna grupp sysselsatt i nästan samma 
utsträckning som anhöriginvandrarna.  

Trots att andelen sysselsatta ökar i samtliga grupper når man inte 
nivån för inrikes födda efter tio år. Man bör också ha i åtanke att det 
i gruppen som kommit med asyl som grund för bosättning samt 
bland anhöriginvandrarna finns en grupp på runt 20 procent som 
inte varit sysselsatt något av åren och således verkar ha det extra 
svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Att vissa grupper är mer 
utsatta och därmed har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden 
än andra visar sig även när resultaten delas upp på födelseland och 
utbildningsnivå. Det är de med låg utbildning som är sysselsatta i 
lägst utsträckning. Personer med asyl som grund för bosättning är 
sysselsatta i lägre utsträckning än anhöriginvandrare oavsett 
utbildningsnivå, detta trots tio år i landet. Svårigheten för vissa 
grupper att etablera sig på arbetsmarknaden syns även när 
resultaten delas upp på födelseland. Bland personer födda i Somalia 
når sysselsättningen inte 40 procent efter tio år. Något som även 
hänger ihop med den låga utbildningsnivån i gruppen.  
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3 Utrikes födda på 
arbetsmarknaden 2009 
Effekterna av den ekonomiska krisen har under år 2009 blivit allt 
tydligare på arbetsmarknaden. Prognoser från bland annat Arbets-
förmedlingen visar på en ökad arbetslöshet fram till 2010. Alla 
grupper på arbetsmarknaden väntas drabbas av den ökade arbets-
lösheten, men den största ökningen beräknas ske bland ungdomar 
och utomeuropeiskt födda (Arbetsförmedlingen 2009).  

Tidigare har man sett att lågkonjunkturer vanligtvis drabbar ung-
domar och utrikes födda med kort tid i Sverige särskilt hårt. Många 
blir arbetslösa och riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet då 
konkurrensen om jobben blir hårdare (Integrationsverket 2006).  

I skrivande stund, år 2009, är det således intressant att ställa sig frå-
gan vilka grupper som hittills har drabbats extra hårt av den pågå-
ende lågkonjunkturen. Hur har exempelvis sysselsättningen och 
arbetslösheten utvecklats för inrikes respektive utrikes födda och 
ungdomar? Syftet med detta kapitel är även att belysa situationen på 
arbetsmarknaden utifrån andra perspektiv än bara antalet sysselsatta 
och antalet arbetslösa. Vi tittar på variabler som exempelvis arbets-
löshetstidens längd, deltidsarbeten, tidsbegränsat anställda, tidigare 
arbetslivserfarenhet samt outnyttjat arbetskraftsutbud. Genom-
gående görs jämförelser mellan inrikes och olika grupper av utrikes 
födda. Kapitlet inleds med en kort historisk tillbakablick av hur 
utvecklingen på arbetsmarknaden sett ut sedan i slutet av 1980-talet.  

Dataunderlaget som används kommer från Arbetskraftsundersök-
ningarna (AKU). Då AKU är en urvalsundersökningen är den för-
knippad med viss osäkerhet, detta bör man ha i åtanke då resultaten 
tolkas. För mer information om osäkerheten i AKU se Fakta om 
statistiken i kapitel 4. På grund av denna osäkerhet tillåter inte 
materialet en så detaljerad redovisning som man kan önska. I vissa 
fall redovisas hela gruppen utrikes födda utan någon uppdelning på 
exempelvis ålder, födelseland eller tid i Sverige (vistelsetid). I andra 
fall redovisas resultatet uppdelat på kön och en grövre 
åldersindelning respektive vistelsetid och födelselandsgrupp.  
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3.1 Historisk tillbakablick 
Nedan ges en kort historisk tillbakablick över utvecklingen på arbets-
marknaden för inrikes respektive utrikes födda. Under perioden har 
det varit olika invandrargrupper som kommit till Sverige av helt 
skilda skäl och från olika länder. Detta ligger i botten och påverkar 
utvecklingen för det utrikes födda.  

Nyanlända invandrare extra konjunkturkänsliga 
Utrikes föddas situation på arbetsmarknaden är generellt sett extra 
känslig för konjunkturen. Sysselsättningen för de som varit kortare 
tid i Sverige visar ett tydligt konjunkturmönster. När personal-
styrkan skärs ned drabbas i första hand de tillfälligt anställda, där 
det finns en stark överrepresentation av utrikes födda. Dessutom 
har många precis hunnit etablera sig på arbetsmarknaden och är 
därmed de första som sägs upp när konjunkturen vänder nedåt. 
Sämre tider innebär även att nyrekryteringarna blir färre. Därmed 
hårdnar konkurrensen om varje ledigt jobb. Det gäller givetvis alla, 
men för dem som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden blir 
detta en extra svårighet. Detta missgynnar vanligtvis utrikes födda 
som varit relativt kort tid i Sverige. Den som saknar eller har brist-
fälliga erfarenheter och referenser får då svårt att konkurrera med 
mer erfarna som söker samma jobb (Integrationsverket, 2006). 

Utrikes födda drabbades extra hårt av 1990-tals krisen 
I slutet av 1980-talet var cirka 87 procent av inrikes födda i åldern 
20-64 år sysselsatta jämfört med 76 procent av de utrikes födda. 
Under lågkonjunkturen på 1990-talet försämrades de utrikes föddas 
situation på arbetsmarknaden avsevärt i flera olika avseenden. 
Arbetslösheten steg och sysselsättningsgraden minskade i betydligt 
större utsträckning än för de inrikes födda. I slutet av 1990-talet 
hade skillnaden mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättnings-
grad ökat till cirka 22 procentenheter. Tittar man på olika grupper 
av utrikes födda ser man att den största nedgången gällde utrikes 
födda med kort vistelsetid.   

Utvecklingen på arbetsmarknaden för olika befolkningsgrupper 
påverkas naturligtvis i stor utsträckning av den allmänna närings-
grensutvecklingen. Nedgången i sysselsättningen inleddes 1990-
1993 inom industrin och nådde sedan den privata tjänstesektorn och 
byggnadsverksamheten. Nedskärningarna inom offentlig verksam-
het följde vilket resulterade i en minskad sysselsättning inom hälso- 
och sjukvård. Sedan slutet av 1980-talet har jobben omfördelats från 
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industrin till andra sektorer. I slutet av 1980-talet arbetade många 
utrikes födda män men även en hel del utrikes födda kvinnor i 
industrisektorn. Även för inrikes födda minskade sysselsättningen 
under 1990-talet men i betydligt mindre omfattning. Omför-
delningen av jobben från industrin till andra sektorer kan vara en av 
orsakerna till att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och 
utrikes födda ökade under denna period (Integrationsverket 2006). 

Nedgången under 1990-talet inträffade under samma period som 
den kraftiga flyktinginvandringen från Balkan-länderna i samband 
med kriget i forna Jugoslavien. Låg sysselsättningsgrad och hög 
arbetslöshet bland utrikes födda under denna period förklaras till 
viss del av den allmänna nedgången i ekonomin men kan även 
förklaras av det stora inflödet av flyktinginvandring och därmed 
även en ökad andel utrikes födda med en kort vistelsetid under 
denna tidsperiod.  

Även under nedgången på arbetsmarknaden inom framförallt IT-
branschen i början av 2000-talet  minskade sysselsättningsgraden i 
större utsträckning för utrikes än för inrikes födda. Även här kan 
man se att det var bland de med kortare vistelsetid som syssel-
sättningsgraden minskade i störst utsträckning. Dessutom minskade 
ungdomarnas sysselsättning påtagligt under denna period.  

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda 
har minskat sedan i slutet av 1990-talet men det är fortfarande en 
bra bit kvar till nivåerna i sysselsättning jämfört med innan 1990-
talskrisen. År 2008 var skillnaden mellan utrikes och inrikes föddas 
sysselsättningsgrad hela 16 procentenheter för åldersgruppen 20-64 
år. Skillnaden var speciellt stor för kvinnor, närmare 20 procent-
enheter.  

Utrikes födda, speciellt utrikes födda män har haft en mycket posi-
tiv utveckling på arbetsmarknaden mellan år 2005-2008. Under 
denna period ökade sysselsättningsgraden för utrikes födda män 
med närmare sex procentenheter och arbetslösheten minskade med 
cirka tre procentenheter. Nu är trenden bruten och sysselsättnings-
graden minskar både för inrikes och utrikes födda. 
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Diagram 3.1.1 
Sysselsättningsgrad i åldern 20–64 år efter inrikes och utrikes födda 
och kön, 1987–2007 
Employment rate aged 20-64 for Swedish and foreign born men and 
women, 1987–2007 

 
 

Diagram 3.1.2 
Arbetslösa i åldern 20–64 år efter inrikes och utrikes födda och kön, 
1987–2007. Procent av arbetskraften 
Figure 3.1.2 Unemployed, age 20-64, for Swedish and foreign born men 
and women, 1987–2007. Percent of the labour force 

 
 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Tidsseriebrott 2005 på grund av omläggning i AKU  
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3.2 Situationen på arbetsmarknaden 2009 
I detta avsnitt redogör vi för arbetsmarknadssituationen för de i 
åldern 16-64 år. För att materialet ska vara så aktuellt som möjligt 
använder vi oss av data från 2009. Statistik från AKU för helåret 
2009 är i skrivande stund inte tillgängligt. För att minimera säsongs-
variationerna som finns i arbetslöshetsstatistiken använder vi oss av 
ett genomsnitt av de tre första kvartalen år 2009. 

Arbetslöshet, sysselsatta och tidsbegränsat anställda jämförs med mot-
svarande period ett år tidigare, det vill säga kvartal 1-3 år 2008. 
Detta för att få en uppfattning om och i så fall hur den pågående 
lågkonjunkturen hunnit påverka de utrikes födda i större utsträck-
ning än inrikes födda. 

I AKU har man möjlighet att titta på ett flertal variabler förutom 
sysselsättning och arbetslöshet. En mer detaljerad redovisning av 
utrikes föddas situation på arbetsmarknaden kan således göras. Vi 
redovisar likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda 
med avseende på variabler som exempelvis arbetslöshetstidens längd, 
deltidsarbeten, tidigare arbetslivserfarenhet, långvarigt sjuka och 
outnyttjat arbetskraftsutbud.  

Definitioner 
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.  
Sysselsatta avser de personer i befolkningen som antingen:   

• under en viss vecka (referensveckan) arbetade minst en timme, 
antingen som avlönade arbetstagare, som egna företagare eller 
oavlönade medhjälpare. 

• inte utförde något arbete enligt ovan, men som hade anställning, 
och var tillfälligt frånvarande under hela referensveckan.  

• deltog i vissa arbetsmarknadspolitiska program, t.ex. offentligt 
skyddat arbete, Samhall, start av näringsverksamhet eller anställ-
ning med lönebidrag eller anställningsstöd  

Andelen sysselsatta (sysselsättningsgraden) beräknas som antalet 
sysselsatta dividerat med hela befolkningen. 

Arbetslösa avser de personer i befolkningen som var utan arbete under 
referensveckan men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna 
och kunde arbeta referensveckan eller börja inom 14 dagar från mät-
veckans slut. Heltidsstuderande som söker arbete räknas som 
arbetslösa i enlighet med den nya svenska definitionen på arbetslösa 
(oktober 2007).  

Andelen arbetslösa beräknas som arbetslösa dividerat med arbetskraften. 

Läs mer om AKU:s definitioner i kapitel 4 Fakta om statistiken. 
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Figur 3.2.1 Kvartal 1–3 år 2009, 16–64 år, 1000-tal 

(Inom parantes redovisas förändringen för inrikes respektive utrikes 
födda jämfört med motsvarande period 2008)  

 
Nedan följer en kort beskrivning av den utrikes födda befolkningen 
vad avser födelseland, tid i Sverige (vistelsetid), utbildningsnivå och 
ålderstruktur. Därefter görs en mer detaljerad beskrivning av 
grupperna arbetslösa, sysselsatta och ej i arbetskraften, se figur ovan. 

Utrikes födda – en heterogen grupp 
17 procent av befolkningen i åldern 16–64 år utgörs av utrikes 
födda 
Utrikes födda utgör idag cirka 14 procent av hela befolkningen och 
17 procent av befolkningen i åldern 16–64 år.  Antalet utrikes födda i 
åldern 16–64 år var i genomsnitt cirka 1 miljon under de tre första 
kvartalen år 2009.  Det är en ökning med 40 000 jämfört med mot-
svarande period år 2008. Antalet inrikes födda i åldern 16–64 år är i 
princip oförändrat. 

Invandringsland 
Närmare 70 procent av de utrikes födda kommer från något land i 
Europa eller Asien. Från Europa, exkl. Norden dominerar födelse-
länder som forna Jugoslavien och från Asien dominerar Irak som 
födelseland.  

    
     

   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

Arbetskraften 
Inr: 4 058 (-30)    
Utr: 739 (+35) 

 
 

Befolkningen 
Inr: 4 956 (-1)     

Utr: 1 001 (+40) 
 

 

Sysselsatta 
Inr: 3 767 (-112)     

Utr: 628 (+8) 
 

 

Arbetslösa 
Inr: 291 (+82)     
Utr: 112 (+27) 

 
 

Ej i arbetskraften 
Inr: 897 (+29)     
Utr: 261 (+5) 

 
 

I arbete 
Inr: 3 222 (-93)     

Utr: 521 (0) 
 

 

Frånvarande 
Inr: 658 (-19)     
Utr: 99 (+8) 
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Tabell 3.2.1 
Utrikes födda i åldern 16–64 år efter födelseregion, kvartal 1-3 år 2009. 
Antal, procent 
Foreign born aged 16–64 by country of birth, quarter 1-3 year 2009. 
Number, percent 

Födelseregion Antal Procent 

Norden  173 000 17 
Europa utom Norden 347 000 35 
Asien  327 000 33 
Sydamerika  60 000 6 
Afrika  59 000 6 
Nordamerika/Oceanien/ Sovjetunionen  32 000 3 
Okänd 2 000 0 
   Samtliga 1 001 000 100 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Tid i Sverige 
Den grupp vi benämner som utrikes födda är en synnerligen 
heterogen grupp vad gäller härkomst men även vad gäller den tid 
man varit bosatt i Sverige. Närmare 80 procent av dem födda i 
Norden och nästan 60 procent av dem födda i Sydamerika har bott i 
Sverige i mer än 20 år. Medan endast 25 procent av dem födda i 
Afrika och 28 procent av dem födda i Asien har bott lika länge i 
Sverige.  

Tabell 3.2.2 
Utrikes födda 16–64 år efter födelseregion och vistelsetid, kvartal 1-3 
2009. Procent, antal 
Foreign born aged 16-64 by country of birth and time in Sweden, quarter  
1-3 year 2009. Percent, number 

 Tid i Sverige Födelseregion 

 Norden Europa Asien Syd- Afrika Nord- Utrikes 
    amerika  amerika födda 
 % % % % % % % 

Upp till 4 år  5 12 17 9 22 15 13 
5 till 9 år  8 13 21 11 20 16 15 
10 till 19 år  9 40 33 21 34 32 31 
Mer än 20 år  78 34 28 59 25 33 41 
Samtliga 100 100 100 100 100 100 100 

        Antal 173 000 347 000 327 000 61 000 59 000 32 000 1 001 000 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB  
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Utbildningsnivå 
Utbildningsnivån för inrikes och utrikes födda skiljer sig så tillvida 
att det är en lägre andel inrikes födda som har en förgymnasial 
utbildning och en högre andel som har en gymnasial utbildning 
jämfört med utrikes födda. Andelen med eftergymnasial utbildning 
skiljer sig inte nämnvärt mellan inrikes födda och hela gruppen 
utrikes födda.  

Utbildningsbakgrunden för utrikes födda skiljer sig så tillvida att en 
större andel av dem födda i Nordamerika har en eftergymnasial 
utbildning än övriga. Samtidigt har en större andel av dem födda i 
Asien endast en förgymnasial utbildning i relation till övriga utrikes 
födda. För övriga födelseregioner är gymnasial utbildning vanligast.  

Tabell 3.2.3 
Utrikes födda 16–64 år efter högsta utbildning, kvartal 1-3 2009. 
Procent, antal 
Foreign born aged 16–64 by country of birth and education level, quarter  
1-3 year 2009. Percent, number 

  Förgymn Gymnasial Eftergymn Uppgift      

 
utbildning utbildning utbildning saknas 

 
Summa 

Födelseregion % % % % % Antal 

Norden  23 44 31 2 100 173 000 

Europa  22 41 34 3 100 347 000 

Asien  28 33 35 5 100 327 000 

Sydamerika  18 44 37 1 100 61 000 

Afrika  24 38 32 6 100 59 000 
Nordamerika/ 
Oceanien/ 
Sovjetunionen 10 26 59 4 100 32 000 
       Utrikes födda 
totalt 24 38 35 4 100 1 001 000 
Inrikes födda 19 46 34 1 100 4 956 000 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Åldersstrukturen 
Personer födda utanför Europa har en lägre medelålder än övriga 
grupper utrikes födda. Nästan var tredje person född i Asien, Syd-
amerika eller Afrika var mellan 25–34 år. Personer födda i Norden är 
dock betydligt äldre än i övriga födelseregioner. Drygt 40 procent 
eller 72 000 personer är mellan 55–64 år. Motsvarande siffra för 
personer födda i Afrika är 6 procent eller 3 300 personer.   
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Tabell 3.2.4 
Utrikes födda efter födelseregion och ålder, kvartal 1-3 2009. Procent, 
antal 
Foreign born by country of birth and age, quarter 1-3 year 2009. Percent, 
number 

 Födelseregion Ålder 

 16-24 år 25-34 år 35-54 år 55-64 år  16-64 år 
 % % % % % Antal 

Norden  3 8 48 41 100 173 000 
Europa  12 21 48 19 100 347 000 
Asien  16 29 47 8 100 327 000 
Sydamerika  14 28 42 16 100 61 000 
Afrika  14 27 53 6 100 59 000 
Nordamerika/ 
Oceanien/ 
Sovjetunionen 14 23 47 16 100 32 000 
       Samtliga 12 22 48 18 100 1 001 000 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

I följande beskrivning kommer personer från Asien, Sydamerika, 
Afrika, Nordamerika/Oceanien/Sovjetunionen redovisas tillsam-
mans i en grupp födda utanför Europa. Detta för att möjliggöra 
redovisningar i kombination med annan bakgrundsinformation som 
exempelvis vistelsetid och utbildning.  

Sysselsatta 
Sysselsättningen har främst minskat bland män 
Antalet sysselsatta har på ett år minskat med 104 000 och uppgick 
under de tre första kvartalen 2009 till i genomsnitt 4 395 000. Av de 
sysselsatta var 3 767 000 inrikes födda och 628 000 utrikes födda. Ser 
man till antalet sysselsatta gäller hela sysselsättningsminskningen 
inrikes födda. Det är framförallt männens sysselsättning som 
minskat. Detta hör ihop med utvecklingen för olika näringsgrenar 
då det främst är sysselsättningen inom tillverkningsindustrin som 
minskat, vilket är en bransch som i stor utsträckning sysselsätter 
män.  

Bland utrikes födda har antalet sysselsatta endast minskat bland de 
yngre. I övriga åldersgrupper kan man för kvinnor se en tendens till 
en liten ökning.  

Man ska vara medveten om att antalet utrikes födda är fler jämfört 
med ett år sedan. Tar man hänsyn till befolkningsutvecklingen och 
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studerar hur sysselsättningsgraden (sysselsatta/befolkningen) har 
utvecklats ser man att nedgången är ungefär lika stor för de inrikes 
som för de utrikes födda. Under de tre första kvartalen 2009 var i 
genomsnitt 76,0 procent av de inrikes födda och 62,7 procent av de 
utrikes födda sysselsatta. Det är en nedgång jämfört med år 2008 på 
2,2 procentenheter för inrikes födda och 1,8 procentenheter för 
utrikes födda. Det är främst sysselsättningsgraden bland unga och 
då främst bland unga män som har minskat både för inrikes och 
utrikes födda. 

Den största nedgången för de utrikes födda finns bland personer 
födda utanför Europa, tre procentenheter. Nedgången var som 
störst i denna grupp för de med en förgymnasial utbildning, sju 
procentenheter. Man kan inte se något tydligt mönster som tyder på 
att sysselsättningsgraden för de med kort tid i Sverige har minskat i 
större utsträckning än för de som varit här en längre tid. 

Tabell 3.2.5 
Förändring av antalet sysselsatta mellan kvartal 1-3 år 2008 och 2009 
efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder. 1000-tal 
The difference of the number of employed between quarter 1-3 year 2008 
and 2009 by Swedish and foreign born, sex and age. Thousands 

Ålder Kön Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män -17,8 -5,7 -23,5 

 
Kvinnor -11,8 -4,0 -15,9 

25-34 år Män -23,1 3,9 -19,2 

 
Kvinnor -16,7 5,6 -11,1 

35-54 år Män -19,0 1,4 -17,6 

 
Kvinnor -9,5 4,5 -5,0 

55-64 år Män -8,9 0,3 -8,6 

 
Kvinnor -5,3 1,9 -3,4 

  
      

16-64 år Män -68,8 -0,1 -68,9 
  Kvinnor -43,2 7,9 -35,3 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Sysselsättningen inom olika branscher 
Som tidigare nämnts är tillverkningsindustrin den vanligaste 
branschen för inrikes födda män vilket även gäller för utrikes födda 
män. Vård och omsorg är den vanligaste branschen för kvinnor, 
även det gäller både för inrikes och utrikes födda kvinnor.  



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden År 2009 

Statistiska centralbyrån 63 

Fördelningen mellan inrikes och utrikes födda inom respektive 
bransch skiljer sig åt så tillvida att inom exempelvis hotell och 
restaurangbranschen är 33 procent utrikes födda medan det endast 
är 8 procent inom byggbranschen. Hur inrikes och utrikes syssel-
satta fördelar sig över olika näringsgrenar kan man se i tabell 3.2.6. 

Tabell 3.2.6 
Sysselsatta efter bransch och inrikes respektive utrikes födda, kvartal 
1-3 år 2009. 16–64 år. Antal, procent 
Employed by branch of industry, Swedish and foreign born, quarter 1-3 
year 2009. Ages 16–64. Number, percent 

Sysselsatta Inrikes födda 
 

Utrikes 
födda 

Inrikes  
födda 

Utrikes  
födda 

Näringsgren Antal % Antal % % % 

Jordbruk, skogsbruk o fiske 80 000 2 5 000 1 94 6 
Tillverkning o utvinning 526 000 14 83 000 13 86 14 
  därav Tillv. av verkstadsvaror 248 000 7 41 000 7 86 14 
Byggverksamhet 265 000 7 22 000 4 92 8 
Handel 467 000 12 72 000 11 87 13 
Transport 195 000 5 40 000 6 83 17 
Hotell och restaurang 95 000 3 47 000 7 67 33 
Information och kommunikation 156 000 4 20 000 3 89 11 
Finansiell verksamhet 576 000 15 104 000 17 85 15 
Offentlig förvaltning m.m. 232 000 6 27 000 4 90 10 
Utbildning 405 000 11 65 000 10 86 14 
Vård och omsorg 582 000 15 114 000 18 84 16 
Personliga o kulturella tjänster 184 000 5 28 000 4 87 13 

       Summa 3 767 000 100 628 000 100 86 14 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 
Utrikes födda har en markant lägre sysselsättningsgrad än inrikes 
födda i samtliga köns- och åldersgrupper. Skillnaden i sysselsätt-
ningsgrad är speciellt stor mellan inrikes och utrikes födda kvinnor. 
58,7 procent av de utrikes födda kvinnorna jämfört med 74,7 procent 
av de inrikes födda kvinnorna var sysselsatta under de tre första 
kvartalen år 2009.   
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Diagram 3.2.1  
Sysselsättningsgrad för inrikes och utrikes födda efter kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009 
Employment rate  for Swedish and foreign born by sex and age, quarter 1-3 
year 2009 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Vistelsetid, födelseland och utbildningsnivå har stor betydelse   
Det är många faktorer som påverkar sysselsättningsgraden för de 
utrikes födda. Något som ofta omnämns är den tid man varit i 
Sverige. Under perioden 1997–2007 hade de som varit i Sverige en 
kortare tid lägre sysselsättningsgrad än de som varit i Sverige en 
längre tid (SCB 2008b). Så är även fallet under 2009. Detta mönster 
är speciellt tydligt för kvinnor. Men man kan konstatera att trots att 
man varit i Sverige under mer än 20 år är sysselsättningsgraden 
betydligt lägre än för de inrikes födda.  
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Diagram 3.2.2  
Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda efter vistelsetid 
och kön, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år 
Employment rate for Swedish and foreign born by time in Sweden and sex, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Tiden i Sverige är starkt kopplat till födelseland och ålder. Som 
nämnts tidigare har utrikes födda som kommit från de nordiska 
länderna en hög medelålder och en stor del av dessa har varit i 
Sverige i mer än 20 år. I gruppen utrikes födda utanför Europa är 
det vanligare att man varit i Sverige en kortare tid då invandringen 
från Afrika och Asien har ökat de senaste åren.  

Personer födda utanför Europa har den lägsta sysselsättningsnivån 
oavsett vistelsetid. Det gäller framförallt personer födda i Asien och 
Afrika. Personer födda i Sydamerika och Nordamerika har betydligt 
högre sysselsättningsnivå (SCB 2009b). Det är extra tydligt för perso-
ner födda utanför Europa att sysselsättningsgraden ökar med tiden i 
Sverige. Andelen sysselsatta var knappt 40 procent för de som de 
som varit i Sverige 0-4 år jämfört med drygt 70 procent för de som 
varit här mer än 20 år. 
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Diagram 3.2.3  
Sysselsättningsgraden för utrikes födda efter vistelsetid och 
födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år 
Employment rate for foreign born by time in Sweden and group of country, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Utbildning är en variabel som har ett starkt samband med sysselsätt-
ningsgraden. De flesta studerar efter gymnasiet därför bortser vi här 
från den yngsta åldersgruppen 16-24 år när vi tittar på sysselsätt-
ningen för olika utbildningsgrupper. 

När resultaten tolkas ska man vara medveten om att det är stora 
skillnader i utbildningsnivå inom gruppen utrikes födda. Det är spe-
ciellt tydligt för gruppen utanför Europa. Exempelvis hade 41 pro-
cent av de som kommer från länder utanför Europa en eftergymna-
sial utbildning. Det gäller framförallt personer från Nordamerika. 
Vidare är det en relativt stor andel av dem från Asien som endast 
har en förgymnasial utbildning.  

De med kortare utbildning har lägre sysselsättningsgrad jämfört 
med dem med en längre utbildning vilket vi ser i diagram 3.2.4. 
Detta gäller såväl för inrikes som för utrikes födda. Personer födda 
utanför Europa hade den lägsta sysselsättningsgraden oavsett utbild-
ningsnivå. Skillnaden mellan olika grupper av utrikes födda är extra 
tydlig för de med förgymnasial och eftergymnasial utbildning.  
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Diagram 3.2.4  
Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda efter 
utbildningsnivå och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år 
Employment rate for Swedish and foreign born by education level and 
group of country, quarter 1-3 year 2009. Ages 25–64 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Tidsbegränsad anställning  
De sysselsatta består av anställda och företagare. Cirka en av tio är 
egenföretagare. Det är små skillnader mellan inrikes och utrikes 
födda vad gäller andelen egenföretagare. Gruppen anställda kan 
indelas i tidsbegränsat anställda och fast anställda. Tidsbegränsat 
anställda omfattar bland annat feriearbete, timanställning och 
personer som kallas vid behov. År 2008 uppgav en majoritet av de 
med en tidsbegränsad anställning att de skulle föredra en fast 
anställning. Tittar man på nedgången i sysselsättning under det 
senaste året ser man att det framförallt är tidsbegränsade arbeten 
som har minskat.  

Av den totala nedgången i antalet sysselsatta på 104 000 utgjordes 
64 000 av tidsbegränsat anställda. Av dessa var 53 000 inrikes födda 
och 11 000 utrikes födda. Det motsvarar en minskning på cirka 10 
procent jämfört med år 2008 både vad gäller inrikes och utrikes 
födda. Medan antalet tidsbegränsat anställda har minskat sedan i 
början av 2008 började nedgången bland fast anställda först under 
andra kvartalet 2009.  Under hela år 2008 ökade antalet fast 
anställda.  

Risken att bli arbetslös är större om man är tidsbegränsat anställd 
jämfört med fast anställd. Det ser man bland annat i Arbetskrafts-
undersökningarnas flödesstatistik. ”Arbetslöshetsrisken” för 15-74 

0

20

40

60

80

100

Förgymnasial utb Gymnasial utb Eftergymnasial utb

Sverige Norden Europa exkl Norden Utanför Europa 



År 2009 Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

68 Statistiska centralbyrån 

åringarna var under de tre första kvartalen år 2009 sju procent för de 
tidsbegränsat anställda. Det innebär att sju procent av dem som hade 
en tidsbegränsad anställning ett visst kvartal, ett kvartal senare blivit 
arbetslösa. Motsvarande siffra för de fast anställda var en procent.  

Ungdomar i åldern 16–24 år är starkt överrepresenterade bland de 
tidsbegränsat anställda. Många ungdomar i åldern 16-24 har ofta ett 
tillfälligt deltidsarbete vid sidan av sina studier. Av samtliga perso-
ner som hade en tidsbegränsad anställning under 2009 var hela 40 
procent i åldern 16–24 år. 

Utrikes födda har ett tidsbegränsat arbete i större utsträckning än 
inrikes födda och kvinnor i större utsträckning än män. Under de tre 
första kvartalen år 2009 hade i genomsnitt 487 000 eller 13 procent 
av de sysselsatta inrikes födda en tidsbegränsad anställning jämfört 
med 107 000 av de sysselsatta utrikes födda, vilket motsvarar 17 pro-
cent.   

Diagram 3.2.5  
Tidsbegränsad anställning efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta 
Employees with a temporary work by Swedish and foreign born, sex and 
age, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of the employed

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Sysselsatta består av fast- och tidsbegränsat anställa samt företagare 

 

Andelen med en tidsbegränsad anställning är högre bland de som 
vistats kort tid i Sverige jämfört med dem som varit i Sverige under 
många år. Det kan till viss del ha att göra med att det är fler unga 
bland dem som varit i Sverige en kortare tid. Detta mönster gäller 
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dock även om man tittar på olika åldersgrupper. En orsak är att de 
som varit i Sverige under en kortare tid inte haft samma möjlighet 
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Värt att notera är 
att andelen med ett tidsbegränsat arbete också är betydligt högre 
bland utrikes födda även om de varit i Sverige mellan 5-19 år. Att 
andelen är högre för inrikes födda totalt jämfört med dem som varit 
i Sverige i mer än 20 år har troligtvis att göra med att den senare 
gruppen är äldre och därmed sällan har ett tidsbegränsat arbete.  

Diagram 3.2.6  
Tidsbegränsat anställda efter inrikes och utrikes födda, kön och 
vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta 
Employees with a temporary work by Swedish and foreign born, sex and 
time in Sweden, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of the 
employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Personer födda utanför Europa har ett tidsbegränsat arbete i större 
utsträckning än personer födda i Norden och Europa oavsett 
vistelsetid. Hela 40 procent av de som varit i Sverige 0-4 år har en 
tidsbegränsad anställning jämfört med 14 procent av de som bott 
här i mer än 20 år. Man ska ha i åtanke att de utanför Europa har en 
lägre medelålder än övriga vilket till viss del kan påverka 
jämförelsen.  
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Diagram 3.2.7  
Tidsbegränsat anställda efter vistelsetid och födelselandgrupp, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta 
Employees with a temporary work by time in Sweden and country of birth, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of the employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Observera att det är få antal observationer för personer födda i Norden och 
därmed osäkra resultat, totalt 10 700 tidsbegränsat anställda 
 

Hel/deltid 
Nedan redovisas andelen av de sysselsatta med en överenskommen 
arbetstid på 1-19 timmar, 20-34 timmar eller 35 timmar eller mer. De 
som har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer klassas 
som heltidsarbetande. Det är tydligt att kvinnor arbetar färre timmar 
i veckan än män. Ungdomar är också en grupp som arbetar färre 
timmar mycket på grund av att de fortfarande studerar. 

Diagram 3.2.8  
Överenskommen arbetstid per vecka för inrikes och utrikes födda 
män och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta  
Usual hours worked per week for Swedish and foreign born men and 
women, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of employed 
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Bland de sysselsatta kvinnorna arbetade cirka 65 procent heltid och 
det är ingen skillnad mellan inrikes och utrikes födda om man ser 
till andelen heltidsarbetande. 

Av de inrikes födda männen arbetade närmare 89 procent av de 
sysselsatta heltid jämfört med cirka 86 procent av de utrikes födda. 
Det verkar således vara något vanligare med ett heltidsarbete bland 
de inrikes födda männen jämfört med de utrikes födda männen. 
Detta gäller främst i de yngre åldrarna.  

Diagram 3.2.9  
Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta  
Fulltime employed by Swedish and foreign, sex and age, quarter 1-3 year 
2009. Percent of employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Med heltidsarbetande avses här de med en överenskommen arbetstid på 35 
timmar eller mer i veckan. 

 

Personer med kort vistelsetid i Sverige tycks ha ett heltidsarbete i 
något mindre utsträckning än de som varit i Sverige en längre tid. 
Mönstret kan man även se om man tittar på olika åldersgrupper. 
Skillnaderna mellan inrikes födda och utrikes födda med lång 
vistelsetid är försumbara. Skillnaden i andelen heltidsarbetande 
kvinnor och män är som störst i gruppen med kortast vistelsetid.  
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Diagram 3.2.10  
Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid och kön, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta  
Fulltime employed by Swedish and foreign born, time in Sweden and sex, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16-64. Percent of employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Med heltidsarbetande avses här de med en överenskommen arbetstid på 35 
timmar eller mer i veckan. 
 

Undersysselsatta 
Bland de sysselsatta finns det personer som vill och kan arbeta mer 
än de vanligtvis gör. Framförallt gäller detta många kvinnor och 
ungdomar som arbetar deltid men det kan i vissa fall även handla 
om personer som redan arbetar heltid. I AKU benämns dessa som 
undersysselsatta och utgör en del av det outnyttjade arbetskrafts-
utbudet.  

I genomsnitt var 297 000 personer undersysselsatta under de tre 
första kvartalen år 2009. Av dessa var cirka 236 000 inrikes födda 
och 61 000 utrikes födda. Andelen undersysselsatta var cirka sju 
procent av samtliga sysselsatta. Motsvarande period år 2008 var 
antalet undersysselsatta 274 000 eller sex procent av de sysselsatta.  

Andelen undersysselsatta varierar mycket mellan olika grupper i 
samhället. Ungdomar är undersysselsatta i betydligt större omfatt-
ning än övriga, oavsett födelseland. Det gäller speciellt unga kvin-
nor. De utrikes födda är undersysselsatta i större omfattning än 
inrikes födda, tio respektive sex procent. Skillnaden är som störst i 
de åldrar där sysselsättningsgraden är som högst och där det är van-
ligast med heltidsarbete, d.v.s. i åldersgrupperna 25–34 år samt  
35–54 år.   
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Diagram 3.2.11  
Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta  
Underemployed by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 
year 2009. Percent of the employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Det är främst personer som varit i Sverige en kort tid som uppger att 
de är undersysselsatta. Det förklaras till viss del av att de som varit i 
Sverige en kortare tid har en lägre medelålder än övriga. En annan 
förklaring kan vara att de med kortare vistelsetid arbetar heltid i 
mindre utsträckning än övriga.   

Diagram 3.2.12  
Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och vistelsetid, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta  
Underemployed by Swedish and foreign born, sex and time in Sweden, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of the employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

0

5

10

15

20

25
M

än

Kv
in

no
r

M
än

Kv
in

no
r

M
än

Kv
in

no
r

M
än

Kv
in

no
r

M
än

Kv
in

no
r

16-24 år 25-34 år 35-54 år 55-64 år 16-64 år

Inrikes födda Utrikes födda

0

5

10

15

20

25

Upp till 4 år 5 till 9 år 10-19 år Mer än 20 årInrikes födda

Män Kvinnor



År 2009 Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

74 Statistiska centralbyrån 

Frånvaroorsak  
De sysselsatta kan delas in i de som arbetar och de som är frånvar-
ande från arbetet. Alla som arbetar minst en timme mätveckan 
räknas som arbetande. Under de tre första kvartalen år 2009 var i 
genomsnitt cirka 17 procent av de sysselsatta frånvarande från sitt 
arbete under mätveckan. Man ska vara medveten att det är stora 
säsongsvariationer i andelen frånvarande olika månader. Det tredje 
kvartalet innehåller sommarmånaderna då väldigt många har 
semester. Frånvaron på grund av semesterledighet under de tre 
första kvartalen var  cirka 10 procent. Den totala frånvaron för 
helåret 2008 låg på 15 procent.  

Skillnaden i frånvaro mellan inrikes och utrikes födda i åldern 16–64 
år var små. Frånvaron är som störst bland kvinnor i åldern 25–34 år 
vilket förklaras av föräldraledigheten. Utrikes födda tycks ha något 
högre frånvaro i åldern 55–64 år och något lägre för kvinnor i åldern 
25–34 år jämfört med inrikes födda. 

Diagram 3.2.13  
Frånvarande efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 
år 2009. Procent av sysselsatta  
Absence from work by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 
2009. Percent of employed 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Det finns ytterligare orsaker till frånvaron än semester och föräldra-
ledighet. Den vanligaste frånvaroorsaken är dock semester, därefter 
kommer sjukdom. 
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Av de utrikes födda var cirka tre procent av de sysselsatta eller 
drygt 18 000 frånvarande på grund av sjukdom. För de inrikes födda 
var andelen drygt två procent vilket motsvarar drygt 82 000 
personer. Bland kvinnor är föräldraledighet en av de vanligaste 
orsakerna till frånvaron. Frånvaron på grund av föräldraledighet var 
cirka fyra procent av de sysselsatta.   

Diagram 3.2.14  
Frånvarande efter orsak för inrikes och utrikes födda män och 
kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta  
Absence from work by reason for Swedish and foreign born men and 
women, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of employed 

 
1)Exempelvis värnplikt/repövning eller ledig för studier  
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Arbetslösa 
Arbetslösheten har ökat mest för unga män 
I genomsnitt var 403 000 personer arbetslösa under de tre första 
kvartalen 2009, 291 000 inrikes födda och 112 000 utrikes födda. 
Detta är en ökning med 104 000 personer jämfört med motsvarande 
period 2008. Av ökningen står inrikes födda för 77 000 och utrikes 
födda för 27 000.  

Sedan 2008 har framförallt antalet arbetslösa män ökat. Det har sin 
förklaring i att många av dem har varit sysselsatta i den hårt 
drabbade industrisektorn.  
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Tabell 3.2.7 
Förändring av antalet arbetslösa mellan kvartal 1-3 år 2008 och 2009 
efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder. Tusental  
The difference of the number unemployed between quarter 1-3 year 2008 
and 2009 by Swedish and foreign born, sex and age. Thousands 

Ålder Kön Inrikes födda Utrikes födda Totalt 

16-24 år Män 18,2 3,5 21,7 

 
Kvinnor 11,4 0,5 11,9 

25-34 år Män 11,3 7,7 19,0 

 
Kvinnor 6,0 0,5 6,6 

35-54 år Män 14,6 7,3 21,9 

 
Kvinnor 8,8 4,4 13,1 

55-64 år Män 8,1 1,7 9,8 

 
Kvinnor 4,0 1,3 5,2 

  
      

16-64 år Män 52,2 20,2 72,4 
  Kvinnor 30,2 6,7 36,8 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Tar man hänsyn till antalet i arbetskraften i respektive grupp och 
istället tittar på andelen arbetslösa ser man att utrikes föddas arbets-
löshet på ett års sikt har ökat från cirka 12 till 15 procent och inrikes 
föddas från cirka 5 till 7 procent. Den totala arbetslösheten i åldern 
16–64 år var 8,4 procent av arbetskraften. 

Den största ökningen av andelen arbetslösa jämfört med kvartal 1-3 
år 2008 påträffas för både inrikes och utrikes bland de yngre män-
nen. Jämfört med motsvarande period år 2008 har arbetslösheten för 
unga män ökat från cirka 19 till 25 procent för de inrikes födda och 
från 25 till 36 procent bland de utrikes födda. Det motsvarar en 
ökning med 18 200 respektive 3 500 personer. Man ska dock ha i 
åtanke att cirka 40 procent av de arbetslösa i åldern 16–24 år är hel-
tidsstuderande som söker arbete. 

Tittar man på olika grupper av utrikes födda ser man att det är för 
personer födda utanför Europa som arbetslösheten har ökat mest 
jämfört med år 2008. Totalt sett har arbetslösheten för denna grupp 
ökat med cirka  18 000 eller dryga fyra procentenheter. Ökningen är 
speciellt stor för de med förgymnasial utbildning där arbetslösheten 
ökat med hela sju procentenheter jämfört med motsvarande period 
år 2008. Man kan inte se att arbetslösheten för de med kort vistelse-
tid har ökat mer än för övriga grupper utrikes födda. 
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Stora variationer mellan olika grupper av utrikes födda 
Utrikes födda drabbas generellt sett av arbetslöshet i betydligt större 
omfattning än inrikes födda. Utrikes föddas arbetslöshet, 20–64 år, 
har sedan i början av 1990-talet varit två till tre gånger så hög som 
inrikes föddas. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda kan man 
se i samtliga köns- och åldersgrupper.  

Diagram 3.2.15  
Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 
år 2009. Procent av arbetskraften 
Unemployed by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 year 
2009. Percent of labour force 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

På samma sätt som sysselsättningsgraden ökar ju längre tid man 
varit i Sverige ser man att arbetslösheten minskar. Detta mönster är 
precis som för sysselsättningen speciellt tydligt för kvinnor. Hela 27 
procent av kvinnorna som varit i Sverige 0-4 år  var arbetslösa jäm-
fört med cirka åtta procent av de som varit här i mer än 20 år. 
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Diagram 3.2.16  
Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid och kön, kvartal 
1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av arbetskraften 
Unemployed by Swedish and foreign born, time in Sweden and sex, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of labour force 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Arbetslösheten för personer som kommer från länder utanför Europa 
är högre än för övriga grupper utrikes födda. Arbetslösheten för de 
utanför Europa i åldern 25-64 år var cirka 18 procent av arbetskraf-
ten. Precis som för sysselsättningen kan man se att arbetslösheten 
skiljer sig mycket beroende på vilket land man kommer ifrån. Perso-
ner från Afrika och Asien har den högsta arbetslösheten och perso-
ner från Norden och EU25 den lägsta (SCB 2009b). 

Sambandet mellan utbildning och arbete är ofta starkare bland grup-
perna som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden 
(Ds 2007). I diagram 3.2.17 kan vi se att arbetslösheten är lägre ju 
längre utbildning man har, speciellt för personer födda i Europa 
exkl. Norden och utanför Europa. Bland de utomeuropeiskt födda 
med endast en förgymnasial utbildning var arbetslösheten närmare 
30 procent och för de med en eftergymnasial utbildning 15 procent.   
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Diagram 3.2.17  
Arbetslösa efter födelselandgrupp och utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 
2009. 25–64 år. Procent av arbetskraften 
Unemployed by country of birth and education level, quarter 1-3 year 2009. 
Ages 25–64. Percent of labour force 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
Anmärkning: Observera att det är få observationer för gruppen ”födda i Norden” och därmed 
väldigt osäkra resultat. Det handlar om totalt 7 200 arbetslösa. 
 

Arbetslöshetstidens längd 
Som tidigare redovisats skiljer sig arbetslösheten avsevärt mellan 
olika grupper i samhället. Ungdomar har den absolut högsta arbets-
lösheten och är de som hittills har påverkats mest av den pågående 
lågkonjunkturen om man ser till andelen arbetslösa av arbetskraften. 
Hittills har det handlat om samtliga arbetslösa. En hel del av de 
arbetslösa är det emellertid endast under kortare tidsperioder. Man 
kanske bara befinner sig mellan två arbeten i ett fåtal veckor och 
arbetslösheten blir inte ett stort problem för den enskilda individen 
eller samhället i stort. Därför är det intressant att titta på hur länge 
arbetslösheten varat. I AKU redovisas dels genomsnittligt antalet 
arbetslöshetsveckor dels antalet långtidsarbetslösa. Det är väldigt 
tydligt att unga är arbetslösa i kortare perioder än de äldre. Ung-
domar har många gånger en otryggare anställning i form av till-
fälliga arbeten men ungdomar har lätt för att skaffa sig ett nytt till-
fälligt arbete relativt snabbt.  

Utrikes födda är en annan grupp där arbetslösheten är hög. Utrikes 
födda har generellt sett varit arbetslösa under längre tidsperioder än 
inrikes födda. Detta är extra tydligt i åldersgruppen 35-54 år. För 
ungdomar, 16–24 år, är skillnaden i arbetslöshetsveckor liten mellan 
inrikes och utrikes födda. För åldersgruppen 55–64 år är 
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arbetslöshetstiden längre för inrikes än för utrikes födda. Man ska 
då ha i åtanke att det är betydligt fler utrikes födda som står utanför 
arbetskraften i denna åldersgrupp. 

Diagram 3.2.18  
Medelvärde antal arbetslöshetsveckor efter inrikes och utrikes födda 
och ålder, kvartal 1-3 år 2009.  
Average weeks in unemployment by Swedish and foreign born and age, 
quarter 1-3 year 2009.  

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Om man varit arbetslös 27 veckor eller mer, d.v.s. i mer än ett halvår, 
klassas man som långtidsarbetslös i statistiken. Antalet långtids-
arbetslösa var i genomsnitt 110 000 under de tre första kvartalen år 
2009 vilket utgör cirka 28 procent av samtliga arbetslösa. Motsvar-
ande period 2008 var andelen 26 procent. Utrikes födda är långtids-
arbetslösa i större utsträckning än inrikes födda. Av de 112 000 utri-
kes födda som var arbetslösa var 39 000 långtidsarbetslösa vilket 
motsvarar cirka en av tre arbetslösa. Vad gäller inrikes födda var 
cirka en av fyra långtidsarbetslös. 
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Tabell 3.2.8 
Arbetslösa och långtidsarbetslösa efter inrikes och utrikes födda 
samt ålder, kvartal 1-3 år 2009. Tusental, procent 
Unemployed and long time unemployed by Swedish and foreign born and 
age, quarter 1-3 year 2009. Thousands, percent 

  Inrikes födda Utrikes födda 

 Arbets- 
lösa, 

1000-
tal 

Därav 
Långtids- 

arbetslösa, 
1000-tal 

Långtids- 
arbetslösa, 

procent 

Arbets- 
lösa, 

1000-
tal 

Därav 
Långtids- 

arbetslösa, 
1000-tal 

Långtids- 
arbetslösa, 

procent 

16-24 år 135,1 18,2 14 22,0 3,1 15 

25-34 år 53,5 12,6 25 29,1 9,2 33 

35-54 år 66,1 21,3 33 51,0 21,7 44 

55-64 år 36,7 17,4 49 9,7 5,0 53 

       16-64 år 291,3 70,0 25 111,8 39,0 37 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Tidigare arbetslivserfarenhet 
En ytterligare aspekt som kan vara intressant att se på är vilken 
arbetslivserfarenhet (bortsett från feriearbete) de arbetslösa har, inte 
minst då den stora merparten av de arbetslösa har arbetat tidigare. 
Av de 403 000 som var arbetslösa hade 75 procent, det vill säga drygt 
300 000 personer arbetat någon gång tidigare i livet. Bland de inrikes 
födda var andelen 77 procent och bland de utrikes födda 72 procent. 
Det var framförallt ungdomar som inte arbetat tidigare. Det var 
även fler kvinnor, speciellt utrikes födda kvinnor, som aldrig arbetat 
tidigare. 58 procent av de inrikes födda hade arbetat för mindre än 
ett år sedan och 19 procent för mer än ett år sedan. Motsvarande 
andelar för de utrikes födda var 46 respektive 26 procent. Med 
tidigare arbetslivserfarenhet avses både arbete i Sverige och i andra 
länder.  

Utanför arbetskraften 
Fler som står utanför arbetskraften 
De som varken är sysselsatta eller arbetslösa befinner sig utanför 
arbetskraften. Dessa står inte till arbetsmarknadens förfogande då 
de inte söker arbete. Totalt var det 19 procent som stod utanför 
arbetskraften under de tre första kvartalen år 2009. 18 procent av de 
inrikes födda och 26 procent av de utrikes födda.  
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Antalet utanför arbetskraften har ökat med närmare 35 000 på ett år. 
Inrikes födda står för 29 000 av ökningen och det är främst bland 
ungdomar man kan se att antalet utanför arbetskraften har ökat. Tar 
man hänsyn till antalet i befolkningen i respektive grupp och tittar 
på andelen av befolkningen som står utanför arbetskraften ser man 
bara små förändringar jämfört med 2008. 

Tabell 3.2.9 
Förändring av antal utanför arbetskraften mellan kvartal 1-3 år 2008 
och 2009 efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder. Tusental 
The difference of the number not in the labour force between quarter 1-3 
year 2008 and 2009  by Swedish and foreign born, sex and age. 
Thousands 

Ålder Kön Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 18,9 -2,1 16,8 

 
Kvinnor 20,0 -1,1 18,9 

25-34 år Män 0,5 1,7 2,1 

 
Kvinnor 1,7 4,0 5,7 

35-54 år Män 0,7 2,9 3,6 

 
Kvinnor -2,5 3,5 1,0 

55-64 år Män -6,3 -0,7 -6,9 

 
Kvinnor -3,9 -2,8 -6,7 

     16-64 år Män 13,8 1,8 15,6 
  Kvinnor 15,3 3,6 18,9 

Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Utrikes födda utanför arbetskraften i större utsträckning än 
inrikes födda  
Utrikes födda är utanför arbetskraften i större omfattning än inrikes 
födda. Det är speciellt tydligt för kvinnor i samtliga åldersgrupper, 
se diagram 3.2.19. Bland inrikes födda kvinnor stod 20 procent utan-
för arbetskraften jämfört med hela 32 procent av de utrikes födda 
kvinnorna. Många kvinnor, speciellt lågutbildade kvinnor har mycket 
liten arbetslivserfarenhet när de kommer till Sverige (Ds 2007). Av 
samtliga utrikes födda som befann sig utanför arbetskraften var det 
cirka fyra av tio som aldrig arbetat tidigare, det vill säga drygt 
100 000 personer. Andelen var något lägre bland de inrikes födda. 
Av de utrikes födda kvinnorna var det hela 42 procent som aldrig 
arbetat tidigare. Cirka 22 procent av de inrikes födda och 15 procent 
av de utrikes födda hade arbetat någon gång under det senaste året. 
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Diagram 3.2.19  
Utanför arbetskraften efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av befolkningen 
Persons not in the labour force by Swedish and foreign born, sex and age, 
quarter 1-3 year 2009. Percent of population 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 

 

Även vad det gäller andelen utanför arbetskraften finns det ett visst 
samband med avseende på vistelsetid och födelseregion. Andelen 
utanför arbetskraften minskar ju längre tid man varit i Sverige. Detta 
mönster är precis som för sysselsättningen och arbetslösheten extra 
tydligt för kvinnor. Tittar man på olika födelseregioner är det en stor 
andel personer från Asien som står utanför arbetskraften (SCB 2009b).  

De med förgymnasial utbildning är starkt överrepresenterade bland 
de utanför arbetskraften. Närmare 30 procent av de i åldersgruppen 
25-64 år med förgymnasial utbildning befinner sig utanför 
arbetskraften jämfört med exempelvis nio procent av de med en 
eftergymnasial utbildning. För personer födda utanför Europa och i 
Europa är det hela 40 procent av de med förgymnasial utbildning 
som står utanför arbetskraften. För de med eftergymnasial utbild-
ning var andelen mer än dubbelt så hög för personer utanför Europa 
jämfört med inrikes födda.  
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Diagram 3.2.20  
Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp och utbildningsnivå, 
kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent av befolkningen 
Persons not in the labour force by country of birth and education level, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 25–64. Percent of population 

 
 

Arbetsmarknadsstatus/huvudsaklig verksamhet 
I AKU ställs en fråga till dem som befinner sig utanför arbetskraften 
om deras ”huvudsakliga verksamhet”. De två vanligaste svaren är 
att man studerar på heltid eller är långvarigt sjuk. Observera att hel-
tidsstuderande som söker och kan arbeta ingår i arbetslösa. I diagram 
3.2.21 redovisas befolkningen efter sysselsatta och arbetslösa samt 
personer utanför arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet. Det är 
en något större andel utrikes födda som uppger att de är långvarigt 
sjuka. 
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Diagram 3.2.21  
Befolkningen uppdelat på sysselsatta, arbetslösa och utanför 
arbetskraften efter orsak, kvartal 1-3 år 2009. Procent  
Population divided to employed, unemployed and not in the labour force by 
reason, quarter 1–3 year 2009. Percent  

 
1) Inkl. pension 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
 

Outnyttjat arbetskraftsutbud 
Undersysselsatta, arbetslösa och latent arbetssökande brukar benämnas 
som det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet. Undersysselsatta vill 
och kan arbeta mer än vad det gör idag. Latent arbetssökande vill 
och kan arbeta men har inte sökt arbete och uppfyller därmed inte 
kravet att för att vara arbetslösa. Dessa ingår i gruppen utanför 
arbetskraften. 

Det blir således intressant att ställa sig frågan hur stor volymen är 
på detta outnyttjade arbetskraftsutbud. I AKU frågar man om hur 
många timmar i veckan de undersysselsatta, arbetslösa och latent 
arbetssökande skulle kunna tänka sig att arbeta. 

Det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet var i genomsnitt 20,8 
miljoner timmar i veckan de tre första kvartalen år 2009. Det mot-
svarar cirka 520 000 heltidstjänster. Det är en kraftig ökning jämfört 
med motsvarande period år 2008, främst till följd av ökat antal 
arbetslösa. Arbetslösa står för den största delen av det outnyttjade 
arbetskraftsutbudet. 14,3 miljoner timmar bjöd i genomsnitt de 
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arbetslösa ut under de tre första kvartalen 2009. Det outnyttjade 
arbetskraftsutbudet är störst i de yngre åldrarna. 

Av det outnyttjade arbetskraftsutbudet stod utrikes födda för 5,8 
miljoner timmar vilket motsvarar 28 procent. Jämför man det med 
andelen utrikes födda i befolkningen, 16–64 år,  kan man se att 
utrikes födda är överrepresenterade vad gäller det outnyttjade 
arbetskraftsutbudet. Utrikes födda andel av befolkningen är 17 pro-
cent.  

Diagram 3.2.22  
Totalt outnyttjat arbetskraftsutbud för inrikes och utrikes födda män 
oh kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. Miljoner timmar i veckan 
Total labour force not utilized for Swedish and foreign born men and 
women, quarter 1-3 year 2009. Million hours a week 

 
Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB 
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Sammanfattande kommentarer 
Som tidigare nämnts är utrikes födda en heterogen grupp med 
avseende på framförallt vistelsetid, födelseregion, utbildningsnivå 
och ålder. Arbetsmarknadssituationen ser väldigt olika ut när man 
tar hänsyn till dessa bakgrundsfaktorer. Vi har i detta kapitel 
konstaterat att utrikes födda som grupp skiljer sig från inrikes födda 
med avseende på ett flertal variabler som går att mäta i AKU. 
Utrikes födda har en lägre sysselsättningsgrad och en markant 
högre arbetslöshet än inrikes födda. Lägst sysselsättningsgrad har 
personer födda utanför Europa som varit i Sverige en kort tid. 
Andelen sysselsatta ökar ju längre tid man varit i Sverige, speciellt 
för kvinnor. Att sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten 
minskar med en ökad utbildningsnivå är väl känt, men detta visar 
sig vara extra tydligt för utrikes födda under den studerade tids-
perioden. 

När man jämför de tre första kvartalen år 2009 med motsvarande 
period år 2008 kan man inte se att utrikes födda som grupp påver-
kats i större omfattning av den pågående lågkonjunkturen. Det är 
framförallt antalet sysselsatta inrikes födda män som har minskat. 
Detta hör självklart ihop med hur nedgången inom olika branscher 
varit. I tillverkningsindustrin som är den bransch man ser den största 
nedgången i sysselsättning är männen starkt överrepresenterade. 
Tar man hänsyn till befolkningssammansättningen och tittar på 
andelen sysselsatta av befolkningen är nedgången ungefär lika stor 
för inrikes som för utrikes födda. Tittar man på olika grupper av 
utrikes födda ser man att minskningen främst gäller personer födda 
utanför Europa och främst de med en kortare utbildning. Andelen 
arbetslösa har ökat i något större omfattning för de utrikes födda. 
Det gäller framförallt utrikes födda utanför Europa med en kortare 
utbildning.  

Vidare kan man konstatera att utrikes födda har tidsbegränsade 
arbeten i större omfattning än inrikes födda. Även detta är extra 
tydligt för de som varit i Sverige en kortare tid och speciellt för 
personer födda utanför Europa. Utrikes födda män arbetar heltid i 
något mindre omfattning än inrikes födda män. Samtidigt är utrikes 
födda undersysselsatta i större utsträckning än inrikes födda, det 
vill säga de vill och kan arbeta mer än vad de gör.  

De som varken är sysselsatta eller arbetslösa står utanför arbetskraf-
ten. Andelen som står utanför arbetskraften är betydligt högre bland 
de utrikes födda och då speciellt bland utrikes födda kvinnor. Det är 
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också en större andel av de utrikes födda som är långvarigt sjuka 
och därför varken arbetar eller söker arbete.  

Det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet var i genomsnitt 20,8 mil-
joner timmar i veckan under de tre första kvartalen år 2009. Det 
motsvarar cirka 520 000 heltidstjänster. De utrikes födda utgjorde 28 
procent av det outnyttjade arbetskraftsutbudet vilket kan jämföras 
med utrikes föddas andel i hela befolkningen som är 17 procent. 
Utrikes födda är därmed överrepresenterade. 

Det kommer i framtiden bli än viktigare att ta tillvara på det outnytt-
jade arbetskraftsutbudet. Befolkningen kommer framöver att utgöras 
av en växande andel personer som är över 65 år. En åldrande befolk-
ning kommer att ställa stora krav på Sveriges framtida försörjning 
då de personer som arbetar ska försörja allt fler. Dessutom kommer 
den utrikes födda befolkningen att utgöra en allt större andel av de i 
yrkesaktiv ålder. Det är således av stor vikt att arbetsmarknads-
situationen förbättras för olika grupper i samhället samt att utrikes 
födda lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. 
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4 Fakta om statistiken  
Rapporten beskriver utrikes födda på arbetsmarknaden utifrån två 
perspektiv.  

I kapitel 2 beskrivs utvecklingen på arbetsmarknaden ur ett 
kohortperspektiv där vi följer invandringskohorterna åren 1997, 
2000 och 2003 med avseende på andelen sysselsatta. Kohortstudien 
bygger på uppgifter från databasen STATIV till vilken man hämtat 
uppgifter om sysselsättning från den registerbaserade arbetsmark-
nadsstatistiken (RAMS).  

I kapitel 3 redogör vi för arbetsmarknadssituationen under de tre 
första kvartalen år 2009. Detta görs med hjälp av Arbetskraftsunder-
sökningarna (AKU).  

Det finns många skillnader mellan RAMS och AKU varför syssel-
sättningen kan skilja sig en hel del mellan de två undersökningarna. 
En grupp vi observerat att så är fallet gäller de med kort tid i 
Sverige. På www.scb.se/rams kan man läsa om skillnader mellan 
olika sysselsättningsbegrepp i den officiella statistiken: 

Kapitel 2  

4.1 Detta omfattar statistiken 
I kapitlet om de tre invandringskohorternas etablering på arbets-
marknaden används i huvudsak uppgifter från databasen STATIV. 
STATIV är en longitudinell individdatabas som ursprungligen ska-
pats på uppdrag av Integrationsverket. STATIV har utvecklats av 
SCB tillsammans med Integrationsverket för att utgöra ett underlag 
för belysning av tillståndet och utvecklingen inom olika samhälls-
områden ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Innehållet utforma-
des för att passa Integrationsverkets syften utifrån verkets uppgift. 
Vid nedläggningen av Integrationsverket 30 juni 2007 fördes ansva-
ret för STATIV över till SCB. Objektet i databasen är individen och 
avser samtliga folkbokförda individer per den 31 december 
1997-2007. Personer som varit folkbokförda enbart under en del av 
året ingår därmed inte. Vissa uppgifter finns även för individens 
föräldrar. Databasen uppdateras varje år med nya uppgifter. 

http://www.scb.se/rams�
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Datakällor 
I databasen ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrations-
verket och Arbetsförmedlingen.  

Exempel på variabler 
Immigration: vistelsetid, inreseår, grund för bosättning, datum för 
uppehållstillstånd, mottagningsår i kommunen 
Demografi: födelseland, medborgarskap och boendeform   
Utbildning: betyg i grundskola, gymnasium och Sfi, högsta utbild-
ningsnivå och inriktning 
Sysselsättning: Förvärvsarbete, näringsgren, yrke  
Arbetssökande, i arbetsmarknadsåtgärd 
Inkomster från arbete, studier, sociala försäkringar 
Geografiska indelningar: Kommun för bostad och arbetsställe och 
SAMS-område för bostad, grundskola och gymnasium 

4.2 Definitioner och förklaringar 
Uppgifterna i STATIV som rör sysselsättning hämtas huvudsakligen 
från SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). 

Som förvärvsarbetande enligt RAMS räknas alla som bedöms ha 
arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november 
månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperio-
den, till exempel på grund av sjukdom ingår i bedömningen.  

Från och med 2004 används en ny och förbättrad datakälla för 
information om egna företagare detta medförde att ytterligare cirka 
75 000 personer redovisades som sysselsatta 2004, en ökning med 
cirka 1,8 procent. I åldersgruppen 20-64 blev ökningen av antalet 
sysselsatta knappt 47 000 eller 1,2 procent. 

Vid framställningen av statistiken används primärt arbetsgivarnas 
kontrolluppgifter för anställda samt, från och med 2004, standardi-
serade räkenskapsutdrag från egna företagare. Före 2004 användes 
självdeklarationer för egna företagare.  

Invandrare, asylsökande och folkbokföring 
I SCB:s befolkningsstatistik redovisas personer där de är folkbok-
förda. Huvudregeln i folkbokföringen är att man folkbokförs i den 
församling och på den fastighet där man är bosatt. En person anses 
bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas.  

För att bli registrerad som invandrare och därmed folkbokföras skall 
man ha för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år. För icke nordiska 
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medborgare kärvs normalt även uppehållstillstånd/uppehållsrätt. 
Invandringsår enligt folkbokföringen definieras som det år som 
invandringen registrerats vid skattekontoret, det vill säga det år 
personen folkbokförts. 

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka 
skydd mot förföljelse, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt 
prövad av Migrationsverket. En asylsökande person är inte folkbok-
förd och ingår därför inte i SCB:s register över totalbefolkningen 
(RTB). 

Eftersom det är det tillfället då en person blir folkbokförd som räk-
nas som invandringsdatum betyder det att personen egentligen 
vistats en längre tid i Sverige än vad som syns i statistiken, men då 
som asylsökande.  

Födelseland 
Födelselandet anger det land där personen är född och beskriver 
förhållandena vid tiden personen föddes. Politiska och geografiska 
förändringar kan i efterhand förändra födelselandet om humanitära 
skäl åberopas vid ansökan om förändring.  

Huvudsaklig inkomstkälla 
Introduktionsersättning/försörjningsstöd: Den sammanlagda sum-
man av försörjningsstöd och introduktionsersättning under året. Det 
sammanlagda utbetalade beloppet per hushåll fördelas lika mellan 
de vuxna 18 år och äldre. 

Föräldrapenning: Summan av föräldrapenning i samband med barns 
födelse eller adoption under året.  

Sjukpenning: Den under året summerade inkomsten av skatteplik-
tig sjukpenning, arbetsskadeersättning, rehabiliteringsersättning, 
ersättning från avtalsgruppförsäkring och trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada. 

Arbetslöshetsersättning: Den under året summerade inkomsten 
från arbetslöshetskassa/arbetslöshetsförsäkring samt utbildnings-
bidrag/aktivitetsstöd i samband med arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. 

Förtidspension: Den under året summerade inkomsten från sjuk 
och aktivitetsersättning, förtidspension/sjukbidrag från folkpen-
sion. 
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Övrig inkomst: Den under året summerade inkomsten från löner, 
förmåner, sjukpenning m. m., kostnadsersättningar, allmän pension 
/tjänstepension, privat pension och livränta, ej pensionsgrundade 
ersättning, hobbyverksamhet, ersättningar från fåmansföretag och 
fåmansägt handelsbolag som inte ingår i inkomstkällorna ovan. 

Annat: Den under året summerade inkomsten från yrkes och arbets-
skadelivränta, bostadsbidrag, bostadstillägg, handikappersättning 
samt underhållsstöd och bidragsförskott.  

4.3 Så görs statistiken 
Vi har utgått från startåren 1997, 2000 och 2003. På startåren läggs 
sedan nästa års befolkning i STATIV. De som fanns med i 
startbefolkningen men inte i nästa årgång av STATIV har utvandrat 
eller dött. På den grupp som fanns i startbefolkningen och i efter-
följande årgång av STATIV genomförs samma förfarande och så 
vidare till slutet av tidsperioden.  

Vissa personer har bytt personnummer. Då det är svårt att följa 
dessa över tid behandlas de som emigrerade eller döda. Personer 
som utvandrar för att sedan invandra räknas som utvandrade från 
utvandringsåret.  

4.4 Statistikens tillförlitlighet 

Övertäckning 
Brister i rapportering av dödsfall och utvandring leder till övertäck-
ning i befolkningsstatistiken, störst problem orsakas av personer 
som utvandrar, men inte anmäler detta. Genomförda studier tyder 
på att folkbokföringen innehåller ett betydande antal personer som 
inte längre bor i landet. Vi den kontroll som gjordes i samband med 
folk- och bostadsräkningen 1985 var övertäckningen cirka 0,1 pro-
cent av hela befolkningen. Bland utländska medborgare var mot-
svarande siffra 1,0 procent bland nordiska medborgare och 2,8 
procent bland övriga medborgarskap tillsammans.  

Flera försök har gjorts för att skatta övertäckningen. Bland annat 
genom att jämföra dödsrisker för personer med svensk respektive 
utländsk bakgrund samt genom analys av bortfallet i olika under-
sökningar. I en studie från 1994 framförs hypotesen att 
övertäckningen bland utrikes födda kan vara så stor som 10 procent 
(SCB 1994). Andra analyser pekar på att omfattningen av 
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övertäckningen kan ligga mellan 25 000 till 50 000 personer, vilket 
utgör 0,25-0,5 procent av hela befolkningen.  

Ett försök till indirekt skattning av övertäckningen har gjorts (SCB 
2002). I studien analyseras invandrares dödlighet under perioden 
1993-1997. Beräkningarna visar att övertäckningen bland 
utomnordiska invandrare ligger i intervallet 25 000 – 50 000 
personer eller 4-8 procent av de utomnordiska invandrarna.  

Skattningar med hjälp av registerstatistik pekar på en preliminär 
siffra på minst 35 000 personer. 

Man kan anta att våra analyser av invandrarkohorter är behäftade 
med fel på grund av övertäckning. Konsekvensen av detta blir att 
till exempel förvärvsintensiteten i de olika grupperna underskattas. 
Detta på grund av att personer som inte längre finns i landet räknas 
med i nämnaren. Detta betyder också att i de grupper där övertäck-
ningen är högre än i andra så kommer förvärvsintensiteten att 
underskattas i större utsträckning. I rapportens resultatdel disku-
teras problemet med övertäckning. 

  



Fakta om statistiken Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

94 Statistiska centralbyrån 

Kapitel 3  
Kapitel 3 i denna rapport grundar sig genomgående på data från 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) vilket är en urvalsunder-
sökning.  

4.5 Detta omfattar statistiken 
AKU är en månatlig urvalsundersökning. Vi har begränsat oss till 
att titta på kvartal 1-3 år 2009 i vår redogörelse, d.v.s. januari t.o.m. 
september. Målpopulationen i AKU består av alla i Sverige genom 
folkbokföringen registrerade personer som fyllt 15 men ej 75 år. I 
denna rapport begränsar vi oss till åldersgruppen 16–64 år som står 
för närmare 98 procent av samtliga sysselsatta. 

4.6 Definitioner och förklaringar 
Vistelsetid  
Vistelsetiden för de utrikes födda hämtas från Statistik för Integra-
tionsverket (STATIV) och baseras på det antal dagar som personer 
har vistats i Sverige fram till intervjutillfället. Data för vistelsetiden 
finns tillgänglig från 1968 och framåt.  

Utrikes född  
I gruppen utrikes födda ingår personer med annat födelseland än 
Sverige, oavsett nuvarande medborgarland. Barn födda i Sverige av 
utrikes födda ingår inte då dessa är inrikes födda.  

Nedanstående figur visar sambandet mellan några centrala begrepp 
i AKU. 

 
Sysselsatta omfattar följande grupper:    

 Befolkning 

I arbetskraften Ej i arbetskraften 

Sysselsatta Arbetslösa 
 

 
I arbete Frånvarande 

Arbetade timmar 

Velat arbeta 
 

 

Ej velat arbeta 
 

 

Kunnat arbeta 
 

 
 

 

Ej kunnat arbeta 
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− personer som under en viss vecka (referensveckan) utförde något 
arbete (minst en timme), antingen som avlönade arbetstagare, 
som egna företagare (inklusive fria yrkesutövare) eller oavlönade 
medhjälpare i företag tillhörande make/maka eller annan med-
lem av samma hushåll (=sysselsatta, i arbete). 

− personer som inte utförde något arbete enligt ovan, men som 
hade anställning, arbete som medhjälpande hushållsmedlem eller 
egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt 
frånvarande under hela referensveckan. Orsak till frånvaron kan 
vara sjukdom, semester, tjänstledighet, (t.ex. för vård av barn 
eller studier), värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet 
av annan anledning. Frånvaron räknas oavsett om den varit 
betald eller inte (=sysselsatta, frånvarande från arbetet). 

Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska program räknas 
som sysselsatta, t.ex. offentligt skyddat arbete, Samhall, start av 
näringsverksamhet eller anställning med lönebidrag eller anställ-
ningsstöd. 

Sysselsatta som är anställda kan delas upp på typ av anställning: 

Fast anställda omfattar personer med tillsvidareanställning. 

Tidsbegränsat anställda omfattar personer med vikariat, anställnings-
stöd, säsongsarbete, provanställning eller objekts/projektanställning 
samt övriga former av tidsbegränsade anställningar. 

Sysselsatta kan även delas upp på undersysselsatta eller ej:  

Undersysselsatta omfattar personer som är sysselsatta men som arbe-
tar mindre än de skulle vilja göra och som hade kunnat börja arbeta 
mer under referensveckan eller inom 14 dagar från referensveckans 
slut.  

Arbetslösa omfattar följande grupper: 

− personer som var utan arbete under referensveckan men som 
sökt arbete under de senaste fyra veckorna (referensveckan och 
tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller börja 
inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar 
även personer som har fått ett arbete som börjar inom tre månader, 
förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta referensveckan eller börja 
inom 14 dagar från referensveckans slut.  

− Heltidsstuderande som söker arbete räknas som arbetslösa i 
enlighet med den nya svenska definitionen på arbetslösa (oktober 
2007).  
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Relativa arbetslöshetstalet: Andelen (%) arbetslösa av antalet personer 
i arbetskraften. 

I arbetskraften omfattar personer som är antingen sysselsatta eller 
arbetslösa. 

Relativa arbetskraftstalet: Andelen (%) personer i arbetskraften av 
befolkningen. 

Ej i arbetskraften omfattar: 

− personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen om-
fattar bl.a. studerande utan arbete (dock ej heltidsstuderande som 
söker och kan ta arbete), pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga 
eller långvarigt sjuka utan arbete. Deltagare i de arbetsmarknads-
politiska program som räknas som studier, t.ex. arbetspraktik och 
arbetsmarknadsutbildning ingår också i gruppen. 

Latent arbetssökande ingår i ”ej i arbetskraften” och består av personer som 
velat och kunnat arbeta referensveckan men inte sökt arbete. 

4.7 Så görs statistiken 
Se www.scb.se/aku  

4.8 Statistikens tillförlitlighet 
AKU är en urvalsundersökning varför statistiken är förknippad med 
en viss osäkerhet. Detta ska man ha i åtanke då man analyserar 
materialet. För att få en uppfattning om skattningarnas ungefärliga 
felmarginaler hänvisas läsaren till AKU:s grundtabeller på 
www.scb.se/aku  

Alternativt i det tema SM för kvartal 3 år 2009 som handlade om just 
utrikes födda på arbetsmarknaden. 

4.9  Bra att veta 
SCB ansvarar för statistik inom området integration sedan Integra-
tionsverkets nedläggning 30 juni 2007. Tidigare publicering inom 
området, t.ex. Rapport Integration har givits ut av Integrations-
verket. SCB gav 2008 ut rapporten Integration – en beskrivning av 
läget i Sverige. 

Integrationsstatistik på stadsdelsnivå 
SCB fick genom ett regeringsbeslut 5 februari 2009 uppdraget att 
redovisa registerstatistik för att belysa utvecklingen av integration 
på nationell och lokal nivå. 

http://www.scb.se/aku�
http://www.scb.se/aku�
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I uppdraget ingår att redovisa variabler/nyckeltal inom områden: 
arbetsmarknad, demografi, transfereringar, inkomst, boende, flytt-
mönster, utbildning, hälsa samt val och valda. Redovisning ska ske 
för hela riket, länen och kommunerna, samt för de 38 stadsdelar som 
omfattas av lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och 
kommunerna. 

Från och med 24 november 2009 finns nyckeltal tillgängliga på 
SCB:s webbplats för samtliga nio utpekade områden. 
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Bilaga 1  
Första månaderna invandringsåret 
För att en person skall vara sysselsatt enligt den registerbaserade 
sysselsättningsstatistiken skall man ha jobbat i genomsnitt minst en 
timme under november månad. Detta betyder att de personer som 
invandrade ett visst år under eller efter november inte har haft möj-
lighet att vara sysselsatt. De personer som invandrade före novem-
ber kan dock vara sysselsatta i november samma år. 

Åren 2000 och 2003 har något fler sitt invandringsdatum på hösten 
jämfört med de som kom år 1997. Bland de som kom 1997 är för-
visso september den vanligaste månaden, men övriga höstmånader 
liknar i stor utsträckning månaderna under övriga året, avseende 
hur många som invandrade.  

Det är en mycket liten del av de som invandrat innan november i 
varje kohort som är sysselsatta i november. I kohorterna 1997 och 
2003 var andelen under 15 procent, i gruppen som kom 2000 var 
andelen sysselsatta 22 procent. Sämst ser situationen ut för de asyl 
som grund för bosättning där mindre än fem procent var sysselsatta 
i november respektive år. 

Det är nästan 40 procent av de som kom åren 1997 och 2003 och 30 
procent av de som kom år 2000 har gått i Sfi under sina första måna-
der i Sverige. Bland de med asyl som grund för bosättning och bland 
anhöriginvandrare ligger andelen på drygt 50 procent för de som 
invandrade åren 1997 och 2003 och runt 40 procent i gruppen som 
invandrade år 2000.  

I varje kohort är det runt sju procent som utvandrat redan samma år 
eller året efter invandringen. Detta motsvarar drygt 1 300 personer i 
1997 års kohort, drygt 1 700 i kohorten som invandrade år 2000 och 
drygt 2 000 personer av de som invandrade år 2003. 
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Tabellbilaga kapitel 2 
Tabell A.1 
Personer 20-55 år efter ålder och kön som invandrade åren 1997, 2000 
och 2003. Antal 
Persons aged 20-55 years who immigrated the years 1997, 2000 and 2003 
by age and sex. Numbers 

Ålder 1997 2000 2003 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

20 238 407 645 303 556 859 309 669 978 

21 244 490 734 357 596 953 453 699 1 152 

22 297 486 783 475 674 1 149 647 734 1 381 

23 396 504 900 554 677 1 231 842 906 1 748 

24 479 580 1 059 710 734 1 444 872 891 1 763 

25 549 581 1 130 743 773 1 516 947 1 005 1 952 

26 558 560 1 118 740 757 1 497 870 839 1 709 

27 500 566 1 066 671 679 1 350 852 826 1 678 

28 553 520 1 073 651 691 1 342 831 770 1 601 

29 484 487 971 682 606 1 288 711 752 1 463 

30 504 444 948 615 635 1 250 681 685 1 366 

31 460 460 920 577 574 1 151 671 645 1 316 

32 462 392 854 534 473 1 007 588 627 1 215 

33 419 395 814 483 481 964 588 550 1 138 

34 378 335 713 455 397 852 484 527 1 011 

35 390 360 750 421 410 831 465 452 917 

36 340 306 646 384 351 735 417 420 837 

37 320 262 582 324 331 655 410 399 809 

38 230 218 448 338 262 600 357 370 727 
39 239 190 429 279 257 536 286 298 584 
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Tabell A.1 (forts.) 

 1997 2000 2003 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

40 190 185 375 281 275 556 322 291 613 

41 172 147 319 227 221 448 259 289 548 

42 149 145 294 215 207 422 193 239 432 

43 156 139 295 181 165 346 241 229 470 

44 128 117 245 184 156 340 174 186 360 

45 128 106 234 166 160 326 191 160 351 

46 99 90 189 146 151 297 191 168 359 

47 90 76 166 134 127 261 145 156 301 

48 85 76 161 99 112 211 121 119 240 

49 55 75 130 98 109 207 107 119 226 

50 83 76 159 88 90 178 88 97 185 

51 62 68 130 91 81 172 93 85 178 

52 65 57 122 85 85 170 101 73 174 

53 37 45 82 80 85 165 81 72 153 

54 50 52 102 72 56 128 77 74 151 

55 58 33 91 66 53 119 75 73 148 
Tot. 9 647 10 030 19 677 12 509 13 047 25 556 14 740 15 494 30 234 
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Tabell A.2 
Personer som invandrade året 1997 efter födelseland och grund för 
bosättning. Antal 
Immigrants the year 1997 by country of birth and ground for settlement. 
Numbers  

Födelseland 
Arbete 

Familje-
band Asyl Studier Övrigt Saknas Totalt 

Forna 
Jugoslavien 23 816 2 741 5   13 3 598 

Irak 3 678 1 401 
  

12 2 094 

Finland 2 2 
   

1106 1 110 

Iran 5 356 463 10 
 

14 848 

Norge   
    

734 734 

Tyskland 286 187 11 76 47 24 631 

USA 162 382 1 43 1 22 611 

Somalia 1 213 357 
  

1 572 
 

Storbritannien  257 244 
 

17 14 15 547 

Turkiet 10 451 58 8 1 10 538 
 

Totalt de tio 
största 749 3 329 5 032 159 63 1 951 11 283 

Övriga 1 024 5 179 702 681 32 776 8 394 
Totalt  1 773 8 508 5 734 840 95 2 727 19 677 
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Tabell A.3 
Personer som invandrade året 2000 efter födelseland och grund för 
bosättning. Antal 
Immigrants the year 2000 by country of birth and reason for settlement. 
Numbers  

Födelseland 
Arbete  

Familje-
band Asyl Studier Övrigt Saknas Totalt 

Irak 8 1 107 2 604   3 17 3 739 
Forna 
Jugoslavien 41 963 1 481 14 3 21 2 523 

Finland 2 
    

1 513 1 515 

Norge   1 
   

1 389 1 390 

Danmark   3 
   

1 061 1 064 

Tyskland 468 308 8 100 56 84 1 024 

Storbritannien 419 405 
 

13 7 65 909 

Iran 13 469 193 19 3 29 726 

Ryssland 104 457 61 78 
 

7 707 

USA 168 454 1 45 
 

26 694 
 

Totalt de tio 
största 1 223 4 167 4 348 269 72 4 212 14 291 

Övriga 1 792 6 935 1 023 978 51 486 11 265 
Totalt 3 015 11 102 5 371 1247 123 4 698 25 556 
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Tabell A.4 
Personer som invandrade året 2003 efter födelseland och grund för 
bosättning. Antal 
Immigrants the year 2003 by country of birth and reason for settlement. 
Numbers  

Födelseland 
Arbete 

Familje-
band Asyl Studier Övrigt Saknas Totalt 

Irak 5 1 633 915   2 50 2 605 
 

Forna 
Jugoslavien 44 1 538 789 27 

 
69 2 467 

Danmark 1 4 
  

2 2 015 2 022 

Norge 1 1 
   

1 466 1 468 

Finland   
  

1 
 

1 366 1 367 

Thailand 22 1 297 
 

32 1 14 1 366 

Tyskland 596 369 2 83 58 59 1 167 

Turkiet 37 790 34 37 2 84 984 

Kina 101 329 20 401 4 5 860 

Iran 16 493 164 68 3 64 808 
 

Totalt de tio 
största 823 6 454 1 924 649 72 5 192 15 114 
 

Totalt 
övriga 1 925 8 563 2 091 1 744 111 686 15 120 
Totalt 2 748 15 017 4 015 2 393 183 5 878 30 234 

 



Tabellbilaga Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden 

108 Statistiska centralbyrån 

Tabell A.5 
Sysselsatta något år, aldrig sysselsatta samt emigrerade i kohorten 
1997 efter grund för bosättning och år efter invandring. Antal och 
andel 
Employed at some year, never employed and emigrated in the cohort of 
1997 by reason for settlement and year since immigrating. Numbers and 
percent 

Kohorten 1997 År efter invandring 

År efter invandring 1 2 3 4 

Grund för bosättning, arbete 
Andel aldrig sysselsatt 42 28 19 15 
Andel någonsin 
sysselsatt 58 55 49 46 
Andel emigrerade 0 18 31 38 
Antal i gruppen 1 554 1 554 1 554 1 554 
Grund för bosättning, asyl 
Andel aldrig sysselsatt 92 81 65 52 
Andel någonsin 
sysselsatt 8 18 33 45 
Andel emigrerade, 0 1 1 2 
Antal i gruppen 5 688 5 688 5 688 5 688 
Grund för bosättning, familjeband 
Andel aldrig sysselsatt 79 62 48 39 
Andel någonsin 
sysselsatt 21 35 45 53 
Andel emigrerade, 
döda 0 3 6 8 
Antal i gruppen 8 205 8 205 8 205 8 205 
Saknar grund för bosättning 
Andel aldrig sysselsatt 54 36 25 19 
Andel någonsin 
sysselsatt 46 46 44 42 
Andel emigrerade 0 19 31 39 
Antal i gruppen 2 043 2 043 2 043 2 043 
Grund för bosättning, studier 
Andel aldrig sysselsatt 83 62 40 31 
Andel någonsin 
sysselsatt 17 28 35 38 
Andel emigrerade 0 10 25 31 
Antal i gruppen 7 94 794 794 794 
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Tabell A.5 Forts. 
Sysselsatta något år, aldrig sysselsatta samt emigrerade i kohorten 
1997 efter grund för bosättning och år efter invandring. Antal och 
andel 
Employed at some year, never employed and emigrated in the cohort of 
1997 by reason for settlement and year since immigrating. Numbers and 
percent 

Kohorten 19997 År efter invandring 

 

5 6 7 8 9 10 

Grund för bosättning, arbete 
    Andel aldrig sysselsatt 12 10 8 7 5 3 

Andel någonsin 
sysselsatt 45 42 39 38 35 34 
Andel emigrerade 44 49 53 56 60 64 
Antal i gruppen 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 
Grund för bosättning, asyl 

    Andel aldrig sysselsatt 44 38 33 29 25 23 
Andel någonsin 
sysselsatt 52 58 62 64 67 68 
Andel emigrerade 3 4 6 7 8 9 
Antal i gruppen 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 
Grund för bosättning, familjeband 

    Andel aldrig sysselsatt 32 27 24 20 17 14 
Andel någonsin 
sysselsatt 58 61 63 64 66 67 
Andel emigrerade 10 12 14 15 17 19 
Antal i gruppen 8 205 8 205 8 205 8 205 8 205 8 205 
Saknar grund för bosättning 

    Andel aldrig sysselsatt 15 12 10 8 7 7 
Andel någonsin 
sysselsatt 40 38 37 37 36 35 
Andel emigrerade 45 50 53 55 57 59 
Antal i gruppen 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 2 043 
Grund för bosättning, studier 

    Andel aldrig sysselsatt 25 22 17 15 9 3 
Andel någonsin 
sysselsatt 37 35 32 30 28 26 
Andel emigrerade eller 
döda 38 43 51 55 63 71 
Antal i gruppen 794 794 794 794 794 794 
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Tabell A.6 
Sysselsatta och befolkningen i kohorterna 1997, 2000 och 2003 efter 
kön och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohorts of 1997, 2000 and 2003 by sex 
and year since immigrating. In numbers and shares  

Kohorten 1997      

  Män  Kvinnor 

År efter 
invandring 

Antal 
syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal   

Antal 
syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal  

1 2 581 29 8 949  1 599 17 9 421 
2 3 140 38 8 355  2 181 24 8 948 
3 3 802 48 7 882  2 752 32 8 556 
4 4 063 54 7 585  3 260 39 8 328 
5 4 084 56 7 320  3 538 44 8 124 
6 4 051 57 7 078  3 690 47 7 933 
7 4 041 59 6 856  3 744 48 7 728 
8 4 033 60 6 698  3 894 51 7 589 
9 4 147 64 6 481  4 225 57 7 391 
10 4 284 68 6 287  4 361 60 7 236 

    
 

   Kohorten 2000       

År efter 
invandring 

Antal 
Syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal   

Antal 
syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal 

1 4 295 37 11 535  3 137 26 12 243 
2 4 389 41 10 625  3 604 31 11 526 
3 4 507 45 9 991  3 782 34 11 034 
4 4 617 49 9 368  4 044 38 10 553 
5 4 693 52 8 955  4 276 42 10 228 
6 4 832 57 8 439  4 684 48 9 839 
7 5 046 63 8 017  4 953 52 9 505 

    
 

   Kohorten 2003      

År efter 
invandring 

Antal 
Syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal   

Antal 
Syssel-
satta 

Andel 
syssel-
satta 

Totalt 
antal 

1 4 282 31 13 600  3 112 21 14 602 
2 4 797 38 12 461  3 898 28 13 769 
3 5 365 47 11 379  4 634 36 13 003 
4 5 823 56 10 430  5 133 41 12 370 
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Tabell A.7 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter grund för 
bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 1997 by reason for settlement 
and year since immigration. Number and percent  

Kohorten 
1997 

År efter invandring 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grund för bosättning, arbete 
      Antal 

sysselsatta 904 765 659 593 555 507 469 457 445 435 
Andel 
sysselsatta 58 60 62 62 64 63 65 66 71 77 
Totalt i 
gruppen  1 554 1 282 1 071 961 874 800 724 689 623 566 

Grund för bosättning, asyl 
      Antal 

sysselsatta 483 961 1731 2 204 2 490 2 657 2 723 2 799 3 000 3 094 
Andel 
sysselsatta 8 17 31 40 45 49 51 53 57 60 
Totalt i 
gruppen 5 688 5 643 5 609 5 559 5 500 5 436 5 370 5 302 5 243 5 200 

Grund för bosättning, familjeband 
      Antal 

sysselsatta 1 693 2 520 3 110 3 509 3 619 3 705 3 750 3 839 4 101 4 305 
Andel 
sysselsatta 21 32 40 47 49 51 53 55 60 65 
Totalt i 
gruppen 8 205 7 920 7 686 7 530 7 379 7 231 7 071 6 958 6 779 6 630 

Saknar grund för bosättning 
      Antal 

sysselsatta 944 846 788 733 703 657 646 643 632 618 
Andel 
sysselsatta 46 51 56 59 62 64 67 70 71 73 
Totalt i 
gruppen 2 043 1 662 1 400 1 246 1 133 1 029 966 923 884 846 

Grund för bosättning, studier 
      Antal 

sysselsatta 137 206 239 258 228 190 171 165 167 167 
Andel 
sysselsatta 17 29 40 47 47 42 44 46 57 72 
Totalt i 
gruppen  794 717 596 545 490 451 392 356 291 232 
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Tabell A.8 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 efter grund för 
bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2000 by reason for settlement 
and year since immigration. Number and percent 

Kohorten 2000 
År efter invandring 

  1 2 3 4 5 6 7 

Grund för bosättning, arbete 
     Antal sysselsatta 1 664 1 420 1 251 1 127 1 051 1 004 976 

Andel sysselsatta 62 63 64 66 67 73 78 

Totalt i gruppen   2 703 2 266 1 947 1 714 1 568 1 378 1 251 

Grund för bosättning, asyl 
     Antal sysselsatta 495 951 1 353 1 669 1 901 2 254 2 506 

Andel sysselsatta 9 18 26 32 37 44 50 

Totalt i gruppen  5 348 5 320 5 283 5 219 5 157 5 097 5 050 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal sysselsatta 3 223 3 766 3 921 4 181 4 392 4 713 5 032 

Andel sysselsatta 30 36 39 43 46 51 57 

Totalt i gruppen  10 766 10 349 10 022 9 697 9 482 9 154 8 851 

Saknar grund för bosättning 
     Antal sysselsatta 1 769 1 534 1 394 1 302 1 264 1 221 1 171 

Andel sysselsatta 48 51 53 56 60 63 64 

Totalt i gruppen  3 664 3 013 2 650 2 319 2 096 1 953 1 826 

Grund för bosättning, studier 
     Antal sysselsatta 246 283 327 345 324 289 278 

Andel sysselsatta 21 26 32 40 41 48 61 
Totalt i gruppen  1 182 1 094 1 015 873 784 605 458 
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Tabell A.9 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 efter grund för 
bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2003 by reason for settlement 
and year since immigration. Numbers and percent  

Kohorten 2003 
 År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Grund för bosättning, arbete 
  Antal sysselsatta 1 577 1 354 1 282 1 193 

 Andel sysselsatta 65 65 71 75 

Totalt i gruppen   2 432 2 096 1 814 1 584 

Grund för bosättning, asyl 
  Antal sysselsatta 415 724 1 189 1 528 

 Andel sysselsatta 10 18 30 40 

Totalt i gruppen   3 989 3 959 3 911 3 852 

Grund för bosättning, familjeband 
  Antal sysselsatta 3 537 4 769 5649 6 397 

 Andel sysselsatta 24 34 42 48 

Totalt i gruppen   14 631 14 174 13 606 13 195 

Saknar grund för bosättning 
  Antal sysselsatta 1 503 1 345 1 318 1 274 

 Andel sysselsatta 32 35 40 44 

Totalt i gruppen   4 690 3 792 3 307 2 919 

Grund för bosättning, studier 
  Antal sysselsatta 297 427 492 488 

 Andel sysselsatta 13 21 31 44 
Totalt i gruppen   2 284 2 041 1 581 1 097 
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Tabell A.10 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter de tio vanligaste 
födelseländerna och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population the cohort of 1997 by the ten most common 
countries of birth and year after immigration. Numbers and percent 

Födelseland 
År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Forna Jugoslavien 

Antal sysselsatta 554 1 017 1 543 1 847 

Andel sysselsatta 16 29 44 53 

Antal i gruppen 3 573 3 541 3 518 3 501 

Irak 

Antal sysselsatta 62 138 342 508 

Andel sysselsatta 3 7 17 25 

Antal i gruppen 2 079 2 060 2 044 2 029 

Iran 

Antal sysselsatta 33 74 141 196 

Andel sysselsatta 4 9 17 25 

Antal i gruppen 825 816 807 795 

Finland 

Antal sysselsatta 449 396 354 327 

Andel sysselsatta 56 61 64 67 

Antal i gruppen 806 648 554 485 

Tyskland 

Antal sysselsatta 249 256 252 239 

Andel sysselsatta 43 51 56 57 

Antal i gruppen 577 500 451 422 

Norge 

Antal sysselsatta 233 212 196 182 

Andel sysselsatta 42 47 54 56 
Antal i gruppen 561 447 363 324 
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Tabell A.10 (forts.) 

Födelseland 
År efter invandring 

 
5 6 7 8 9 10 

Forna Jugoslavien 
 

 

Antal sysselsatta 2 006 2 126 2 150 2 210 2 339 2 373 

Andel sysselsatta 58 61 62 64 68 70 

Antal i gruppen 3482 3 463 3 448 3 434 3 418 3 411 

Irak 
 

 

Antal sysselsatta 628 685 708 715 811 887 

Andel sysselsatta 31 34 36 37 42 47 

Antal i gruppen 2 011 2 001 1 985 1 956 1 925 1 904 

Iran 
 

 

Antal sysselsatta 221 243 262 280 327 343 

Andel sysselsatta 29 33 37 41 48 51 

Antal i gruppen 770 742 716 687 680 667 

Finland 
 

 

Antal sysselsatta 311 291 280 280 273 262 

Andel sysselsatta 71 73 74 78 81 81 

Antal i gruppen 437 398 378 359 339 325 

Tyskland 
 

 

Antal sysselsatta 242 233 224 224 225 220 

Andel sysselsatta 61 61 63 65 71 76 

Antal i gruppen 397 385 355 343 318 291 

Norge 
 

 

Antal sysselsatta 167 161 159 158 156 156 

Andel sysselsatta 66 69 70 72 73 73 
Antal i gruppen 254 235 228 220 213 213 
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Tabell A.10 (forts.) 

Födelseland År efter invandring 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Somalia 
      Antal sysselsatta 14 28 79 112 116 117 120 123 136 147 

Andel sysselsatta 3 5 15 21 22 23 25 27 31 35 

Antal i gruppen 557 546 540 529 517 501 473 460 438 418 

Turkiet 
      Antal sysselsatta 87 151 198 229 222 246 243 241 250 277 

Andel sysselsatta 16 29 39 45 44 50 50 51 53 60 

Antal i gruppen 532 521 510 504 500 494 482 472 471 461 

USA 
      Antal sysselsatta 186 174 155 143 137 124 127 129 118 129 

Andel sysselsatta 37 43 45 47 49 48 53 57 59 74 

Antal i gruppen 503 404 342 303 280 258 239 226 199 175 

Storbritannien 
      Antal sysselsatta 247 217 194 179 170 153 149 150 151 152 

Andel sysselsatta 53 56 57 58 61 60 63 64 68 74 
Antal i gruppen 470 386 338 309 279 253 237 234 222 205 
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Tabell A.11 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 efter de tio vanligaste 
födelseländerna och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2000 by the ten most 
common countries of birth and year after immigration. Numbers and 
percent 

Födelseland År efter invandring 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Irak 
   Antal sysselsatta 236 480 733 935 1 054 1 281 1 480 

Andel sysselsatta 6 13 20 26 29 36 42 

Antal i gruppen 3 723 3 707 3 681 3 645 3 618 3 580 3 542 

Forna Jugoslavien 
   Antal sysselsatta 530 813 962 1 067 1 185 1 320 1 411 

Andel sysselsatta 21 33 39 44 50 56 60 

Antal i gruppen 2 501 2 473 2 453 2 417 2 393 2 355 2 334 

Finland 
   Antal sysselsatta 704 614 544 514 500 491 464 

Andel sysselsatta 63 66 66 72 78 82 82 

Antal i gruppen 1 125 931 820 715 642 602 565 

Norge 
   Antal sysselsatta 523 443 389 368 362 352 335 

Andel sysselsatta 47 50 50 54 59 62 63 

Antal i gruppen 1 113 892 771 676 610 568 531 

Tyskland 
   Antal sysselsatta 490 478 440 435 437 425 422 

Andel sysselsatta 52 56 57 62 66 69 73 
Antal i gruppen 950 855 777 703 661 618 576 
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Tabell A.11 (forts) 

Födelseland År efter invandring 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Storbritannien  
   Antal sysselsatta 455 419 377 345 335 324 319 

Andel sysselsatta 54 58 60 61 63 67 71 

Antal i gruppen 848 726 629 562 533 484 451 

Danmark 
   Antal sysselsatta 281 234 218 191 178 169 165 

Andel sysselsatta 35 37 39 40 41 41 42 

Antal i gruppen 801 639 552 475 433 409 389 

Iran 
   Antal sysselsatta 100 134 146 185 203 231 274 

Andel sysselsatta 14 19 21 28 32 38 46 

Antal i gruppen 710 698 682 660 638 613 594 

Ryssland 
   Antal sysselsatta 190 240 284 306 335 377 377 

Andel sysselsatta 28 36 43 48 54 63 66 

Antal i gruppen 682 667 658 638 620 596 574 

USA 
   Antal sysselsatta 234 186 172 167 151 145 147 

Andel sysselsatta 39 39 41 46 46 50 57 
Antal i gruppen 596 483 417 361 331 288 256 
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Tabell A.12 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 efter de tio vanligaste 
födelseländerna och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2003 by the ten most 
common countries of birth and year after immigration. Numbers and 
percent 

Födelseland År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Irak 
 Antal sysselsatta 141 283 476 668 

Andel sysselsatta 5 11 19 27 

Antal i gruppen 2 577 2 556 2 522 2 501 

Forna Jugoslavien 
 Antal sysselsatta 660 937 11 87 1 370 

Andel sysselsatta 27 39 50 59 

Antal i gruppen 2 437 2 406 2 368 2 333 

Danmark 
 Antal sysselsatta 299 290 280 260 

Andel sysselsatta 18 22 24 25 

Antal i gruppen 1 624 1 318 1 155 1 025 

Thailand 
 Antal sysselsatta 342 533 643 709 

Andel sysselsatta 25 40 50 56 

Antal i gruppen 1 351 1 331 1 289 1 257 

Norge 
 Antal sysselsatta 456 407 384 359 

Andel sysselsatta 39 43 47 50 

Antal i gruppen 1 175 951 819 711 

Tyskland 
 Antal sysselsatta 591 579 575 569 

Andel sysselsatta 56 61 67 71 
Antal i gruppen 1 056 950 854 796 
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Tabell A.12 (forts.) 

Födelseland År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Finland 
 Antal sysselsatta 534 425 419 399 

Andel sysselsatta 53 55 65 72 

Antal i gruppen 1 007 767 647 557 

Turkiet 
 Antal sysselsatta 238 312 367 441 

Andel sysselsatta 25 33 41 50 

Antal i gruppen 966 941 904 874 

Kina 
 Antal sysselsatta 104 159 187 218 

Andel sysselsatta 13 21 30 44 

Antal i gruppen 828 751 619 493 

Iran 
 Antal sysselsatta 98 138 209 248 

Andel sysselsatta 13 18 29 35 
Antal i gruppen 774 749 729 702 
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Tabell A.13 
Sysselsatta och befolkningen i kohorterna 1997, 2000 och 2003 efter 
utbildning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohorts of 1997, 2000 and 2003 by 
education and year since immigration. Numbers and percent 

Kohorten 1997 År efter invandring 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Förgymnasial, utbildning 
     Antal 

sysselsatta 1 067 1 255 1 395 1 505 1 519 1 532 1 641 1 678 
Andelen 
sysselsatta 31 38 41 43 44 44 49  51 
Totalt i 
gruppen 3 407 3 307 3 435 3 478 3 464 3 463 3 360 3 288 

Gymnasial, utbildning 
     Antal 

sysselsatta 2 084 2 516 2 731 2 799 2 826 2 903 3 102 3 193 
Andelen 
sysselsatta 43 51 55 58 60 61  65 68 
Totalt i 
gruppen 4 818 4 926 4 941 4 805 4 741 4 762 4 736 4 717 

Eftergymnasial, utbildning 
     Antal 

sysselsatta 2 590 2 734 2 804 2 794 2 819 2 991 3 136 3 286 
Andelen 
sysselsatta 48 53 56 58 60 63 68 73 
Antal i 
gruppen 5 424 5 158 5 029 4 845 4 702 4 722 4 606 4 494 
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Tabell A.13 (forts.) 

Kohorten 2000 År efter invandring 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Förgymnasial 
    Antal sysselsatta 510 934 1 055 1 273 1 332 1 462 1 601 

Andelen sysselsatta 17 25 28 33 34 38 42 

Totalt i gruppen 3 085 3 779 3 787 3 916 3 947 3 848 3 777 

Gymnasial utbildning 
    Antal sysselsatta 1 304 1 730 1 904 2 086 2 286 2 515 2 748 

Andelen sysselsatta 28 37 41 46 49 55 60 

Totalt i gruppen 4 621 4 737 4 627 4 572 4 627 4 599 4 562 

Eftergymnasial 
    Antal sysselsatta 4 055 4 416 4 571 4 699 5 041 5 264 5 399 

Andelen sysselsatta 38 43 47 50 55 60 65 
Totalt i gruppen 10 708 10 273 9 817 9 352 9 200 8 715 8 330 
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Tabell A.13 (forts.) 

Kohorten 2003 År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Förgymnasial 
  Antal sysselsatta 654 1 214 1 557 1 818 

Andelen 
sysselsatta 18 26 33 39 

Totalt i gruppen 3 661 4 644 4 681 4 667 

Gymnasial 
  Antal sysselsatta 1 324 1 995 2 458 2 797 

Andelen 
sysselsatta 28 36 45 51 

Totalt i gruppen 4 791 5 572 5 510 5 459 

Eftergymnasial 
  Antal sysselsatta 3 447 4 542 5 131 5 513 

Andelen 
sysselsatta 29 37 45 53 
Totalt i gruppen 11 753 12 349 11 388 10 483 
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Tabell A.14 
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 1997 efter utbildning, grund 
för bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 1997 by education reason for 
settlement and year since immigration. Numbers and percent 

Kohorten 1997 
År efter invandring 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Förgymnasial utbildning               
Grund för bosättning, arbete              

  
Redovisas ej 

Grund för bosättning, asyl  
      Antal sysselsatta 348 483 546 606 625 642 695 702 

Andel sysselsatta 22 31 35 38 39 40 44 46 

Antal i gruppen 1 577 1 547 1 568 1 603 1 600 1 608 1 568 1 537 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal sysselsatta 638 685 761 819 821 813 865 905 

Andel sysselsatta 38 42 44 47 47 47 52 55 

Antal i gruppen 
1 

667 1 615 1 724 1 746 1 744 1 730 1 674 1 641 

Saknar grund för bosättning 
     Antal sysselsatta 55 60 57 54 49 50 51 47 

Andel sysselsatta 49 60 61 65 61 63 63 64 

Antal i gruppen 112 100 94 83 80 80 81 74 

Grund för bosättning, studier 
      

  
Redovisas ej 
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Tabell A.14 (forts.) 

Kohorten 1997 
År efter invandring 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Gymnasial utbildning                

Grund för bosättning, arbete  
      Antal sysselsatta 71 70 71 69 68 62 56 58 

Andel sysselsatta 63 66 70 73 75 67 66 73 

Antal i gruppen 112 106 101 95 91 92 85 80 

Grund för bosättning, asyl 
       Antal sysselsatta 832 1 061 1 218 1 286 1 309 1 344 1 440 1 486 

Andel sysselsatta 40 49 55 59 61 62 67 68 

Antal i gruppen 2 094 2 153 2 205 2 162 2 155 2 156 2 161 2 170 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal sysselsatta 1 031 1 247 1 297 1 307 1 313 1 361 1 466 1 517 

Andel sysselsatta 44 52 54 56 58 59 64 67 

Antal i gruppen 2 339 2 417 2 390 2 318 2 274 2 295 2 279 2 264 

Saknar grund för bosättning 
     Antal sysselsatta 139 129 138 130 127 127 129 122 

Andel sysselsatta 57 58 63 63 64 64 68 67 

Antal i gruppen 242 222 219 207 199 197 189 181 

Grund för bosättning, studier 
      

  
Redovisas ej 
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Tabell A.14 (forts.) 

Kohorten 
1997 

År efter invandring 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 

Eftergymnasial utbildning               

Grund för bosättning, arbete 
      Antal 

sysselsatta 427 386 370 338 312 340 334 326 
Andel 
sysselsatta 76 76 76 74 74 78 83 85 
Antal i 
gruppen 559 509 486 455 421 437 403 382 

Grund för bosättning, asyl 
      Antal 

sysselsatta 497 593 666 710 736 781 831 872 
Andel 
sysselsatta 38 46 52 56 59 61 65 69 
Antal i 
gruppen 1 318 1 288 1 281 1 267 1 258 1 275 1 271 1 265 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal 

sysselsatta 1 266 1 372 1 415 1 436 1 500 1 587 1 700 1 817 
Andel 
sysselsatta 45 51 53 55 58 61 66 72 
Antal i 
gruppen 2 784 2696 2 673 2 621 2 604 2 608 2 563 2 507 

Saknar grund för bosättning 
     Antal 

sysselsatta 453 430 424 399 400 429 419 414 
Andel 
sysselsatta 64 67 70 72 76 80 81 83 
Antal i 
gruppen 713 642 609 553 524 538 518 501 

Grund för bosättning, studier 
      Antal 

sysselsatta 198 225 204 175 157 157 159 160 
Andel 
sysselsatta 50 57 55 51 51 55 65 74 
Antal i 
gruppen 395 395 371 345 307 288 244 215 
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Tabell A.15  
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2000 efter utbildning, grund 
för bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2000 by education, reason for 
settlement and year since immigration. Numbers and percent 

Kohorten 2000 
År efter invandring 

  
1 2 3 4 5 6 7 

Förgymnasial utbildning            

Grund för bosättning, arbete            

  
 

Redovisas ej 

Grund för bosättning, asyl 
      Antal sysselsatta 86 226 333 419 436 539 635 

Andel sysselsatta 6 14 20 24 25 32 38 

Antal i gruppen 1 341 1 624 1 639 1 712 1 736 1 697 1 692 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal sysselsatta 348 591 617 742 790 820 860 

Andel sysselsatta 23 32 33 38 40 42 46 

Antal i gruppen 1 539 1 868 1 890 1 950 1 979 1 934 1 882 

Saknar grund för bosättning 
      Antal sysselsatta 45 81 73 78 74 72 75 

Andel sysselsatta 29 38 39 42 44 45 49 

Antal i gruppen 155 216 187 186 169 160 152 

Grund för bosättning, studier 
    

  
Redovisas ej 
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Tabell A.15 (forts.) 

Kohorten 2000 
År efter invandring 

  
1 2 3 4 5 6 7 

Gymnasial utbildning            

Grund för bosättning, arbete 
    Antal sysselsatta 110 107 97 94 103 107 110 

Andel sysselsatta 65 60 60 59 63 72 78 

Antal i gruppen 168 177 163 159 164 149 141 

Grund för bosättning, asyl 
      Antal sysselsatta 148 320 442 564 684 791 883 

Andel sysselsatta 11 23 31 39 47 53 59 

Antal i gruppen 1 352 1 402 1 412 1 440 1 470 1 497 1 503 

Grund för bosättning, familjeband 
     Antal sysselsatta 791 1 032 1 134 1 201 1 252 1 368 1 513 

Andel sysselsatta 32 40 44 47 49 54 60 

Antal i gruppen 2 510 2 606 2 560 2 543 2 552 2 535 2 512 

Saknar grund för bosättning 
      Antal sysselsatta 238 255 215 214 233 233 226 

Andel sysselsatta 44 50 48 55 57 60 60 

Antal i gruppen 545 509 449 391 408 387 375 

Grund för bosättning, studier         
  

 
Redovisas ej 
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Tabell A.15 (forts.) 

Kohorten 2000 
År efter invandring 

  
1 2 3 4 5 6 7 

Eftergymnasial utbildning  
    Grund för bosättning, arbete 

   Antal sysselsatta 738 700 633 586 600 585 569 

Andel sysselsatta 70 73 73 73 75 80 82 

Antal i gruppen 1 060 961 868 800 797 729 691 

Grund för bosättning, asyl 
      Antal sysselsatta 180 354 519 642 736 879 942 

Andel sysselsatta 11 21 31 38 45 54 59 

Antal i gruppen 1 691 1 697 1 687 1 670 1 648 1 628 1 609 

Grund för bosättning familjeband 
     Antal sysselsatta 1 570 1 816 1 893 1 979 2 152 2 333 2 468 

Andel sysselsatta 34 40 43 46 51 57 62 

Antal i gruppen 4 556 4 523 4 424 4 306 4 261 4 121 4 000 

Saknar grund för bosättning 
      Antal sysselsatta 899 859 831 778 813 784 748 

Andel sysselsatta 54 56 59 62 67 69 71 

Antal i gruppen 1 676 1 535 1 406 1 259 1 210 1 136 1 056 

Grund för bosättning, studier 
    Antal sysselsatta 132 166 173 187 189 165 149 

Andel sysselsatta 25 30 33 42 47 56 66 
Antal i gruppen 527 548 517 449 403 295 225 
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Tabell A.16  
Sysselsatta och befolkningen i kohorten 2003 efter utbildning, grund 
för bosättning och år efter invandring. Antal och andel 
Employed and the population in the cohort of 2003 by education, reason for 
settlement and year since immigration. Numbers and percent 

Kohorten 2003 
År efter invandring 

  
1 2 3 4 

Förgymnasial utbildning 
   Grund för bosättning, arbete 
   

  
Redovisas ej 

Grund för bosättning, asyl 
   Antal sysselsatta 97 204 307 392 

Andel sysselsatta 9 16 24 32 

Antal i gruppen 1 036 1 262 1 259 1 226 

Grund för bosättning, familjeband 
  Antal sysselsatta 447 869 1 107 1 276 

Andel sysselsatta 20 29 36 41 

Antal i gruppen 2 245 2 979 3 038 3 076 

Saknar grund för bosättning 
   Antal sysselsatta 68 80 82 89 

Andel sysselsatta 23 26 28 32 

Antal i gruppen 299 304 294 279 

Grund för bosättning, studier      
  

 
Redovisas ej 
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Tabell A.16 (forts.) 

Kohorten 2003 
År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Gymnasial utbildning 
   Grund för bosättning, arbete 
   Antal sysselsatta 156 181 178 173 

Andel sysselsatta 73 71 74 79 

Antal i gruppen 213 255 240 219 

Grund för bosättning, asyl 
   Antal sysselsatta 126 253 442 569 

Andel sysselsatta 13 23 39 49 

Antal i gruppen 961 1 109 1 143 1 169 

Grund för bosättning, familjeband 
  Antal sysselsatta 788 1 286 1 554 1 781 

Andel sysselsatta 28 38 45 52 

Antal i gruppen 2 818 3 413 3 429 3 428 

Saknar grund för bosättning 
   Antal sysselsatta 231 243 256 243 

Andel sysselsatta 32 34 40 41 

Antal i gruppen 730 721 634 587 

Grund för bosättning, studier 
  

  
Redovisas ej 
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Tabell A.16 (forts.) 

Kohorten 2003 
År efter invandring 

 
1 2 3 4 

Eftergymnasial utbildning 
   Grund för bosättning, arbete 
   Antal sysselsatta 763 791 749 696 

Andel sysselsatta 73 73 77 80 

Antal i gruppen 1 045 1 090 975 872 

Grund för bosättning, asyl 
   Antal sysselsatta 126 238 408 531 

Andel sysselsatta 11 19 33 43 

Antal i gruppen 1 151 1 243 1 233 1 232 

Grund för bosättning, familjeband 
  Antal sysselsatta 1 564 2 318 2 732 3 100 

Andel sysselsatta 27 36 44 52 

Antal i gruppen 5 866 6 394 6 143 5 953 

Saknar grund för bosättning 
   Antal sysselsatta 769 797 794 766 

Andel sysselsatta 38 42 47 51 

Antal i gruppen 2 028 1 905 1 685 1 490 

Grund för bosättning, studier 
  Antal sysselsatta 197 359 413 380 

Andel sysselsatta 12 22 32 44 
 

Antal i gruppen 1 594 1 638 1 273 860 

 
  



Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden Tabellbilaga 

Statistiska centralbyrån 133 

Tabell A.17 
Största huvudsakliga inkomst bland de ej sysselsatta i kohorten 2003 
efter grund för bosättning och år efter invandring. Andel 
Main income amongst unemployed in the cohort of 2003 by ground for 
settlement and year after immigration. Percent 

Kohorten 2003 
År efter invandring 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grund för bosättning, arbete 
          Ingen inkomst 55 64 69 72 71 69 69 72 74 66 

Övrig inkomst 17 15 12 9 8 7 9 6 6 8 

Löneinkomst 20 13 10 10 13 12 9 8 7 9 

Grund för bosättning, asyl 
          Arbetslöshetsersättning 2 4 5 7 8 12 14 15 13 12 

Förtidspension 0 0 1 2 4 7 10 15 20 24 
Intro. Ersättn./ 
Försörjningsstöd 91 85 78 69 62 52 47 43 41 36 

Grund för bosättning, familjeband 
         Arbetslöshetsersättning 3 4 5 9 9 14 16 19 17 16 

Ingen inkomst 20 19 22 25 24 24 23 22 21 19 

Föräldrapenning 12 15 12 11 11 12 11 11 9 6 

Löneinkomst 12 11 12 11 13 12 10 8 9 8 
Intro. Ersättn./ 
Försörjningsstöd 45 42 39 31 27 24 22 20 20 19 

Annat 7 7 7 8 7 6 7 7 8 11 

Saknar grund för bosättning 
          Arbetslöshetsersättning 6 6 6 5 6 9 9 10 5 5 

Ingen inkomst 46 45 48 49 49 49 45 45 44 48 

Övrig inkomst 12 13 10 11 13 13 14 14 14 14 

Löneinkomst 14 16 14 16 13 11 10 9 10 9 

Grund för bosättning, studier 
          Ingen inkomst 78 81 85 85 81 84 82 85 80 69 

Löneinkomst 13 14 9 8 12 10 8 5 8 8 
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Tabellbilaga kapitel 3 
Underlagsdata till de diagram som redovisats i kap 3. Källa: AKU, SCB 

Tabell B.1 
Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 
år 2009. Procent och tusental 
Employed by Swedish and foreign born by sex and age, quarter 1-3 year 
2009. Percent and thousands 

Ålder Kön Procent av befolkningen   1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt   Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 42,2 36,9 41,6 
 

214 22 236 
  Kvinnor 44,2 33,0 43,0 

 
212 20 232 

25-34 år Män 86,6 74,7 84,4 
 

416 79 495 
  Kvinnor 82,8 60,1 78,0 

 
366 71 437 

35-54 år Män 91,3 74,3 88,2 
 

949 168 1 117 
  Kvinnor 88,5 67,1 84,1 

 
862 169 1 031 

55-64 år Män 75,0 60,4 73,0 
 

393 50 443 
  Kvinnor 69,8 50,8 66,8 

 
355 48 404 

        
     16-64 år Män 77,3 67,2 75,7 

 
1 972 319 2 291 

  Kvinnor 74,7 58,7 71,8   1 795 308 2 104 
  Båda könen 76,0 62,7 73,8   3 767 628 4 395 

 
Tabell B.2 
Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och vistelsetid, kvartal 
1-3 år 2009. Procent och tusental 
Employed by Swedish and foreign born, sex and time in Sweden, quarter 
1-3 year 2009. Percent and thousands 

 Procent av befolkningen   1000-tal 

 Män Kvinnor Totalt   Män Kvinnor Totalt 

Upp till 4 år  59,7 35,6 47,4 
 

39 24 63 
5 till 9 år  67,5 48,8 57,4 

 
47 40 86 

10 till 19 år  65,2 61,2 63,1 
 

93 101 194 
Mer än 20 år  71,7 67,8 69,7 

 
139 144 283 

Okänt 0 0 0 
 

1 0 1 
Inrikes födda 77,3 74,7 76,0 

 
1 972 1 795 3 767 

Totalt 75,7 71,8 73,8   2 291 2 104 4 395 
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Tabell B.3  
Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda efter vistelsetid 
och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år 
Employment rate for Swedish and foreign born by time in Sweden and 
group of country, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64 

  Upp till 
4 år  

5 till 9 
år  

10 till 
19 år  

Mer än 
20 år  

Tot  

Norden 71,0 77,3 80,8 70,2 71,7 

Europa exkl. Norden  60,7 66,7 65,6 67,5 65,8 

Utanför Europa  37,7 49,7 58,9 70,9 57,3 

Sverige 
    

76,0 
 

Tabell B.4  
Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid och 
födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. 1000-tal 
Employed by Swedish and foreign born, time in Sweden and group of 
country, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Thousands 

  Upp till 
4 år  

5 till 9 
år  

10 till 
19 år  

Mer än 
20 år  

Okänt Tot  

Norden 6 10 13 95 0 124 

Europa exkl. Norden  26 31 92 79 0 228 

Utanför Europa  30 45 90 109 1 275 

Sverige 
    

 3 767 
 
Tabell B.5 
Sysselsatta efter inrikes och utrikes födda, utbildningsnivå och 
födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent och 1000-tal 
Employed by Swedish and foreign born, education level and group of 
country, quarter 1-3 year 2009. Ages 25–64. Percent and thousands 

 Procent av befolkningen 1000-tal 

 

Förgymn 
utb 

Gymn 
utb 

Efter-
gymn 

utb 

Förgymn 
utb 

Gymn  
utb 

Efter-
gymn  

utb 

Sverige 70,5 83,5 89,7 355 1 581 1 402 

Norden 59,2 70,3 84,4 23 51 44 
Europa exkl 
Norden  50,1 68,3 82,2 30 86 92 

Utanför Europa  42,3 66,4 70,0 37 93 117 
Totalt 64,5 81,1 87,4 445 1 811 1 656 
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Tabell B.6  
Tidsbegränsat anställning efter inrikes och utrikes födda, kön och 
ålder, kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 1000-tal 
Employees with a temporary work by Swedish and foreign born, sex and 
age, quarter 1-3 year 2009. Percent of the employed and thousands 

Ålder Kön Procent av sysselsatta 1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 43,4 50,3 44,1 93 11 104 
  Kvinnor 60,0 59,1 59,9 127 12 139 
25-34 år Män 13,3 19,4 14,3 55 15 71 
  Kvinnor 19,7 26,4 20,8 72 19 91 
35-54 år Män 4,2 8,8 4,9 40 15 55 
  Kvinnor 7,4 17,0 9,0 64 29 93 
55-64 år Män 4,2 6,5 4,4 16 3 20 
  Kvinnor 5,3 5,7 5,4 19 3 22 
    

      16-64 år Män 10,4 13,9 10,9 205 44 249 
  Kvinnor 15,7 20,1 16,4 282 62 344 
  Båda könen 12,9 17,0 13,5 487 107 593 

 

Tabell B.7  
Tidsbegränsat anställda efter kön och vistelsetid, kvartal 1-3 år 2009. 
16–64 år. Procent av sysselsatta och 1000-tal 
Employees with a temporary work by Swedish and foreign born, sex and 
time in Sweden, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of the 
employed and thousands 

Vistelsetid Procent av sysselsatta 1000-tal 

 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Upp till 4 år  27,7 36,3 31,0 11 9 19 

5 till 9 år  18,9 34,6 26,1 9 14 23 

10 till 19 år  15,7 21,8 18,9 15 22 37 

Mer än 20 år  7,2 12,3 9,8 10 18 28 

Okänt 
   

0 0 0 

Inrikes födda  10,4 15,7 12,9 205 282 487 
Totalt 10,9 16,4 13,5 249 344 593 
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Tabell B.8  
Tidsbegränsat anställda efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid 
och födelselandgrupp, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av 
sysselsatta och 1000-tal 
Employees with a temporary work by Swedish and foreign born, time in 
Sweden and group of country, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent 
of the employed and thousands 

Vistelsetid Procent av sysselsatta 1000-tal 

 Norden Europa 
exkl 

Norden  

Utanför 
Europa  

Tot  Norden  Europa 
exkl 

Norden  

Utanför 
Europa  

Tot  

Upp till 4 år  18,6 25,2 38,5 31,0 1 7 12 19 

5 till 9 år  13,4 25,9 29,1 26,1 1 8 13 23 

10 till 19 år  11,9 17,1 21,6 18,9 2 16 19 37 

Mer an 20 år  7,1 7,7 13,6 9,8 7 6 15 28 

Inrikes födda  
   

12,9 
   

487 
Tot 8,6 16,0 21,6 13,5 11 36 59 593 

 

Tabell B.9  
Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 1000-tal  
Fulltime employed by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 
year 2009. Percent of employed and thousands 

Ålder Kön Procent av sysselsatta 1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 68,0 57,7 67,1 145 13 158 
  Kvinnor 42,7 43,0 42,7 90 8 98 
25-34 år Män 90,3 82,9 89,1 375 65 440 
  Kvinnor 70,2 67,8 69,8 256 48 305 
35-54 år Män 94,0 90,4 93,5 891 151 1 042 
  Kvinnor 69,3 68,2 69,1 596 115 711 
55-64 år Män 85,0 86,7 85,2 333 43 377 
  Kvinnor 63,3 63,5 63,3 225 31 255 
    

      16-64 år Män 88,6 85,7 88,2 1 745 272 2 017 
  Kvinnor 65,1 65,8 65,2 1 167 202 1 370 
  Båda könen 77,4 75,9 77,2 2 912 475 3 387 
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Tabell B.10  
Heltidsarbetande efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid och kön, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta och 1000-tal  
Fulltime employed by Swedish and foreign born, time in Sweden and sex, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of employed and thousands 

Vistelsetid Procent av sysselsatta 1000-tal 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Upp till 4 år  79,4 55,3 70,1 30 13 44 

5 till 9 år  82,8 60,5 72,6 39 24 62 

10 till 19 år  84,6 64,8 74,4 79 65 144 

Mer än 20 år  89,2 69,6 79,3 124 100 224 
Inrikes födda  88,6 65,1 77,4 1 745 1 167 2 912 

 
Tabell B.11  
Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av sysselsatta och 1000-tal  
Underemployed by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 
year 2009. Percent of the employed and thousands 

Ålder Kön Procent av sysselsatta 1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 16,5 18,4 16,7 35 4 40 
  Kvinnor 21,4 21,6 21,4 45 4 50 
25-34 år Män 6,2 11,3 7,0 26 9 35 
  Kvinnor 8,7 13,6 9,5 32 10 42 
35-54 år Män 2,7 7,1 3,3 25 12 37 
  Kvinnor 5,8 10,5 6,6 50 18 68 
55-64 år Män 2,0 3,5 2,2 8 2 10 
  Kvinnor 4,0 5,0 4,1 14 2 17 
    

      16-64 år Män 4,8 8,4 5,3 94 27 121 
  Kvinnor 7,9 11,1 8,4 142 34 176 
  Båda könen 6,3 9,7 6,8 236 61 297 
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Tabell B.12  
Undersysselsatta efter inrikes och utrikes födda, kön och vistelsetid, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta och 1000-tal 
Underemployed by Swedish and foreign born, sex and time in Sweden, 
quarter 1-3 2009. Ages 16–64. Percent of the employed and thousands 

Vistelsetid Procent av sysselsatta 1000-tal 

 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Upp till 4 år  14,6 17,8 15,8 6 4 10 

5 till 9 år  12,0 17,1 14,3 6 7 12 

10 till 19 år  8,8 13,6 11,3 8 14 22 

Mer än 20 år  5,1 6,6 5,9 7 9 17 
Inrikes födda  4,8 7,9 6,3 94 142 236 

 
Tabell B.13  
Frånvarande efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 
år 2009. Procent av sysselsatta och 1000-tal  
Absence from work by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 
2009. Percent of employed and thousands 

Ålder Kön Procent av sysselsatta 1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 10,9 10,0 10,8 23 2 25 
  Kvinnor 12,7 14,0 12,8 27 3 30 
25-34 år Män 15,2 14,6 15,1 63 12 75 
  Kvinnor 25,9 21,3 25,2 95 15 110 
35-54 år Män 15,3 14,3 15,2 145 24 169 
  Kvinnor 18,4 19,1 18,6 159 32 191 
55-64 år Män 16,4 18,9 16,7 64 10 74 
  Kvinnor 17,6 19,9 17,8 62 10 72 
        

    16-64 år Män 15,0 14,8 15,0 296 47 343 
  Kvinnor 19,1 19,4 19,1 343 60 403 
  Båda könen 17,0 17,1 17,0 639 107 746 
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Tabell B.14  
Frånvaroorsak efter inrikes och utrikes födda män och kvinnor, 
kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av sysselsatta och 1000-tal  
Absence from work by reason for Swedish and foreign born men and 
women, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of employed and 
thousands  

  
Sjuk Semester Föräldra övriga 

    
ledighet skäl1) 

Procent av sysselsatta 
     

Kvinnor Inrikes födda 2,7 10,2 4,1 2,0 

 
Utrikes födda 3,5 10,4 3,6 1,9 

Män Inrikes födda 1,7 10,1 1,1 2,2 
  Utrikes födda 2,3 9,4 0,9 2,3 
1000-tal 

      
Kvinnor Inrikes födda 49 184 74 36 

 
Utrikes födda 11 32 11 6 

Män Inrikes födda 33 198 22 43 
  Utrikes födda 7 30 3 7 

1) Exempelvis värnplikt/repövning eller ledig för studier 

 

Tabell B.15 
Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, kvartal 1-3 
år 2009. Procent av arbetskraften och 1000-tal 
Unemployed by Swedish and foreign born, sex and age, quarter 1-3 year 
2009. Percent of labour force and thousands 

Ålder Kön Procent av sysselsatta 1000-tal 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 25,0 36,5 26,2 71 13 84 
  Kvinnor 23,1 31,7 23,9 64 9 73 
25-34 år Män 6,8 16,9 8,5 30 16 46 
  Kvinnor 6,0 15,4 7,7 23 13 36 
35-54 år Män 3,6 13,7 5,3 36 27 62 
  Kvinnor 3,4 12,6 5,1 31 24 55 
55-64 år Män 5,2 10,3 5,8 21 6 27 
  Kvinnor 4,1 7,7 4,5 15 4 19 
        

   
  

16-64 år Män 7,4 16,1 8,7 158 61 220 
  Kvinnor 6,9 14,1 8,0 133 51 184 
  Båda könen 7,2 15,1 8,4 291 112 403 
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Tabell B.16 
Arbetslösa efter inrikes och utrikes födda, vistelsetid och kön, kvartal 
1-3 år 2009. 16–64 år. Procent av arbetskraften och 1000-tal 
Unemployed by Swedish and foreign born, time in Sweden, sex and age, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent of labour force and thousands 

 
Procent av befolkningen 1000-tal 

 
Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Upp till 4 år  23,6 27,2 25,0 12 9 21 
5 till 9 år  20,0 22,8 21,3 12 12 23 
10 till 19 år  19,4 15,1 17,2 22 18 40 
Mer än 20 år  9,3 7,8 8,6 14 12 26 
Okänt 0 0 0 1 0 1 
Inrikes födda 7,4 6,9 7,2 158 133 291 
Totalt 8,7 8,0 8,4 220 184 403 

 

Tabell B.17  
Arbetslösa efter födelseland och utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009.  
25–64 år. Procent av arbetskraften 
Unemployed by country of birth and education level, quarter 1-3 year 2009. 
Ages 25–64. Percent of labour force 

  Förgymnasial 
utb 

Gymnasial 
utb 

Eftergymnasial 
utb 

Totalt 

Sverige 6,7 5,1 3,2 4,5 

Norden 6,1 7,1 3,9 5,6 

Europa exkl Norden  17,6 12,7 7,5 11,3 

Utanför Europa  28,6 17,0 15,0 18,1 
Totalt 9,8 6,2 4,4 5,9 

 

Tabell B.18  
Arbetslösa efter födelseland och utbildningsnivå, kvartal 1-3 år 2009.  
25–64 år. 1000-tal 
Unemployed by country of birth and education level, quarter 1-3 year 2009. 
Ages 25–64. Thousands 

  Förgymnasial 
utb 

Gymnasial 
utb 

Eftergymn-
asial utb 

Uppgift 
saknas 

Totalt 

Sverige 26 84 46 0 156 

Norden 2 4 2 0 7 

Europa exkl Norden  6 12 7 1 27 

Utanför Europa  15 19 21 1 56 
Totalt 48 120 76 2 246 
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Tabell B.19 
Utanför arbetskraften efter inrikes och utrikes födda, kön och ålder, 
kvartal 1-3 år 2009. Procent av befolkningen och 1000-tal 
Persons not in the labour force by Swedish and foreign born, sex and age, 
quarter 1-3 year 2009. Percent of population and thousands 

Ålder Kön Procent av 
befolkningen 

1000-tal 
 

  Inrikes  
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

16-24 år Män 43,8 42,0 43,6 222 25 248 
  Kvinnor 42,5 51,7 43,5 204 31 235 
25-34 år Män 7,2 10,1 7,7 34 11 45 
  Kvinnor 11,9 28,9 15,5 53 34 87 
35-54 år Män 5,3 13,9 6,9 55 31 87 
  Kvinnor 8,3 23,2 11,4 81 58 140 
55-64 år Män 20,9 32,7 22,5 109 27 136 
  Kvinnor 27,2 45,0 30,0 139 43 181 
        

    16-64 år Män 16,5 19,9 17,1 422 95 516 
  Kvinnor 19,8 31,7 21,9 476 167 643 
  Båda könen 18,1 26,1 19,5 897 261 1 159 

 

Tabell B.20 
Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp och utbildningsnivå, 
kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. Procent av befolkningen 
Persons not in the labour force by country of birth and education level, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 25 –64. Percent of population 

  Förgymnasial 
utb 

Gymnasial 
utb 

Eftergymnasial 
utb 

Totalt 

Sverige 24,5 12,1 7,3 11,9 

Norden 36,5 24,4 12,2 23,4 

Europa exkl Norden  39,2 21,7 11,2 21,6 

Utanför Europa  40,7 20,0 17,7 24,5 
Totalt 28,5 13,5 8,6 13,9 
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Tabell B.21 
Utanför arbetskraften efter födelselandsgrupp och utbildningsnivå, 
kvartal 1-3 år 2009. 25–64 år. 1000-tal 
Persons not in the labour force by country of birth and education level, 
quarter 1-3 year 2009. Ages 25–64. Thousands 

  Förgymnasial 
utb 

Gymnasial 
utb 

Eftergymn-
asial utb 

Uppgift 
saknas 

Totalt 

Sverige 123 229 114 5 471 

Norden 14 18 6 1 39 

Europa exkl Norden  23 27 13 3 66 

Utanför Europa  36 28 30 6 100 
Totalt 197 302 163 14 676 

 

Tabell B.22 
Befolkningen uppdelad på sysselsatta, arbetslösa samt utanför 
arbetskraften efter orsak, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Procent och 
1000-tal 
Population divided to employed, unemployed and not in the labour force by 
reason, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Percent and thousands 

  Sysselsatta Arbetslösa Studerar 
(heltid) 

Långvarigt 
sjuk 

övriga skäl 
1) 

Procent av befolkningen 
   Inrikes födda,  76,0 5,9 7,4 5,6 5,1 

Utrikes födda,  62,7 11,2 6,6 11,3 8,2 
 
1000-tal 

     Inrikes födda,  3 767 291 366 280 252 
Utrikes födda,  628 112 66 114 82 

1). Inkl. Pension 
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Tabell B.23 
Totalt outnyttjat arbetskraftsutbud för inrikes och utrikes födda män 
och kvinnor, kvartal 1-3 år 2009. 16–64 år. Miljoner timmar i veckan 
Total labour force not utilized for Swedish and foreign born men and 
women, quarter 1-3 year 2009. Ages 16–64. Million hours a week 

    Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Totalt 

Arbetslösa Män 5,8 2,3 8,1 

 
Kvinnor 4,4 1,8 6,2 

Under- 
sysselsatta Män 1,2 0,4 1,6 

 
Kvinnor 1,8 0,5 2,2 

Latent arbets- 
sökande Män 1,1 0,3 1,4 

 
Kvinnor 0,9 0,5 1,3 

     Totalt Män 8,1 3,1 11,1 

 
Kvinnor 7,0 2,7 9,7 

  Båda könen 15,1 5,8 20,8 
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In English 
Summary 
The purpose of the report is to describe the situation of foreign-born 
persons on the labour market. This has been done by following 
employment among foreign-born persons who immigrated to 
Sweden in 1997, 2000 and 2003. In addition, a description is 
presented of the situation of foreign-born persons on the labour 
market in 2009. 

Chapter two describes the trends of the proportion of employed 
persons among persons who immigrated to Sweden in 1997, 2000 
and 2003 with the help of the register-based employment statistics. 
The results are presented based on country of birth, reason for 
immigrating and level of education. The proportion of employed 
persons increases consistently with the amount of time in Sweden. 
After ten years in Sweden, nearly 70 percent of the men and roughly 
60 percent of the women are employed. However, employment 
varies for different groups of foreign-born persons. Persons who 
have received asylum are employed to a lesser degree. The 
difference in employment is especially great during the first few 
years in the country. Two years after immigration, about 20 percent 
of those who immigrated to Sweden for asylum are employed. 
Employment is particularly low among persons who received 
asylum and only have a pre-upper secondary school education. A 
breakdown of the countries of birth also reveals differences. 
Employment is lowest among persons born in Iraq, Iran and 
Somalia, but the differences drop somewhat in relation to the 
amount of time in Sweden. 

Re-emigration varies with the reason for immigration. Among 
persons who received asylum, about 90 percent still live in the 
country after 10 years. Among labour force immigrants, this applies 
to less than half the group. 

In chapter three we present the labour market situation based on the 
Labour Force Surveys during the first three quarters of 2009. 
Foreign-born persons as a group differ from Swedish-born persons 
with regard to several variables in the Labour Force Surveys. 
Foreign-born persons have a lower employment rate and a much 
higher unemployment rate than Swedish-born persons. Persons 
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born outside of Europe and have only been in Sweden for a short 
time have the lowest employment rate. When comparing the first 
three quarters of 2009 with the same period in 2008, we see that 
foreign-born persons so far are not harder hit by the ongoing 
economic downturn. It is mostly the number of employed Swedish-
born men that has decreased. Foreign-born persons are temporarily 
employed to a greater degree than Swedish-born persons. This is 
also very clear for those who have been in Sweden for a short time, 
and especially for persons born outside of Europe. The proportion of 
those outside of the labour force is significantly higher among 
foreign-born persons and among foreign-born women in particular. 
A larger percentage of foreign-born persons in the population are 
not in the labour force due to long-term illness. Foreign-born 
persons are also over-represented concerning non utilized labour 
supply.   
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resultaten upp på bland annat födelseland och bosättningstid i Sverige.
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