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Stå starkare i konkurrensen och inför framtiden – lokalt och globalt

Affärsnära studier visar att diversifierade arbetsgrupper ger 
bredare perspektiv och ökad förståelse för olika kundbehov. I sin 
tur främjar det innovation och skapar fler affärer. För att möta 
framtidens utmaningar på arbetsmarknaden och öka 
konkurrenskraften behöver Sverige fylla på med fler perspektiv, 
kompetenser och erfarenheter. 

Detta är utgångspunkten för stiftelsen Working for Change, vars syfte 
är att öka medvetenheten hos företagsledare, rekryteringsansvariga 
och beslutsfattare om de utmaningar och hinder som akademiker med 
internationell bakgrund möter på svensk arbetsmarknad. Målet är att 
inspirera arbetsgivare att ta tillvara affärsnyttan med kulturell mångfald 
och därmed bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Bakom stiftelsen finns också en namnkunnig referensgrupp, med en 
rad olika kompetenser från näringsliv, offentlig sektor, akademi och 
civilsamhälle representerade. 

Detta gör Working for Change
Working for Change är en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte. 
ꟷ Vi tillhandahåller en unik modell för inkluderande och 

kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering.
ꟷ Vi erbjuder digitala verktyg som strukturerat stöd och vägledning för 

ökad kulturell mångfald på arbetsplatsen.
ꟷ Vi genomför utbildningar och workshops för att hjälpa chefer och 

beslutsfattare hantera frågor om kulturell mångfald.  
ꟷ Vi arrangerar Sveriges största konferens för chefer om kulturell 

mångfald i arbetslivet. 

Sedan 2017 driver vi projektet Working for Change Matters med stöd 
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och i 
samarbete med Kantar Sifo. Resultatet av projektet är en unik modell 
för arbetsgivare som vill skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser 
i syfte att dels öka mångfalden i urvalet, dels säkerställa en 
kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering (För mer 
information se kompetensmetoden.se).

Förord: Rodrigo Garay, Working for Change
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Bakgrund och rapportens syfte
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Att det finns skillnader mellan utrikes och inrikes födda 
arbetstagares situation på arbetsmarknaden är väldokumenterad: 
Konsekvenserna av en arbetsmarknad där människor med sin 
kompetens inte konkurrerar på lika villkor, ger ekonomiska, etiska 
och hälsomässiga förluster för såväl individer, arbetsgivare som 
för samhället i stort.

Studier och offentlig statistik visar bland annat på skillnader i 
sysselsättningsgrad, matchningsgrad och anställningsförhållanden. 
2018 gjorde Kantar Sifo tillsammans med Helio Manhica (doktor i 
folkhälsovetenskap) en litteraturöversikt på uppdrag av WFC som 
djupare beskriver de faktorer som förklarar skillnaderna på 
arbetsmarknaden.

Förklaringarna går att finna i dels individuella faktorer som 
humankapital (språk, utbildning och arbetslivserfarenhet) och 
sociodemografi (invandringsskäl och boendesituation). Dels finns de i 
kontextuella faktorer som hur arbetsmarknaden är strukturerad, 
lagstiftning och individernas tillgång till nätverk samt förekomsten av 
diskriminering. Bredden av förklaringsfaktorer indikerar också den stora 
heterogeniteten inom gruppen med utländsk bakgrund.

Men det självupplevda saknades i mångt och mycket. En viktig 
utgångspunkt för Kantar Sifos fortsatta uppdrag har därför varit

att komplettera kunskapsläget med utrikes födda akademikernas egna 
röster. Ett flertal kvalitativa studier, löpande kvalitetssäkringar i form av 
workshops med utrikes födda kompletterar nu den bilden. (Working for 
Change Matter FAS 1)

Att inflyttade medborgare kommer i arbete sägs ofta vara den enskilt 
viktigaste faktorn för integration och social sammanhållning i ett 
samhälle, och utbildning blir nyckeln. World Value Survey har gjort en 
särskild studie bland migranter. I denna studie har de bland annat 
frågat huruvida de svarande känner sig hemma i Sverige. Majoriteten 
svarar att de gör det. Endast sex procent svarar att de inte alls gör det. 
En viktig upptäckt i denna studie var dock att det finns ett negativt 
samband mellan känsla av hemmahörighet. Ju högre utbildning desto 
lägre känsla av hemmahörighet i Sverige (VWS 2019). Detta kan alltså 
tyckas motsägelsefullt. I denna rapport läggs ett särskilt fokus på just 
de högutbildade, för att närmare förstå deras situation på den svenska 
arbetsmarknaden.

Rapporten söker utifrån offentligt tillgänglig statistik besvara två 
övergripande frågeställningar: Hur ser situationen ut för akademiker 
med utländsk bakgrund på den svenska arbetsmarknaden? Är vi på 
väg mot en mer jämlik arbetsmarknad?
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Hur ser situationen ut för 
akademiker med 
utländsk bakgrund på 
den svenska 
arbetsmarknaden?

Är vi på väg mot en mer 
jämlik arbetsmarknad? 
-Rapportens övergripande frågeställningar



Att mäta för att veta
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”Är det okej att som forskare kartlägga 
människors etnicitet eller hudfärg?” Detta 
frågade sig artikelförfattaren i 
Vetenskapsrådets tidskrift Curie (2019). I 
artikeln hänvisas till att Sverige fått kritik från 
bland annat FN och Europeiska rådet för att 
sakna kunskap om hur situationen ser ut för 
olika grupper i landet. Att Sverige inte 
rutinmässigt samlar in information utifrån 
etnicitet, likt USA och Storbritannien sägs ha 
sitt ursprung i Sveriges historia med 
rasregistrering och det svenska rasbiologiska 
institutet. Argumenten för att samla in data om 
etnicitet och hudfärg grundar sig ofta i dess 
möjlighet att kunna upptäcka skillnader i 
livsvillkor och diskriminering. Samtidigt finns 
det flera utmaningar samt politiska och etiska 
argument mot att samla in denna typ av 
statistik. Att exempelvis ställa frågor om 
hudfärg och etnicitet skulle kunna bidra till att 
cementera och skapa skillnader mellan 
människor. 

Frågor om etnicitet kan även vara svåra att 
svara på för respondenten och svaren kan bli 
svåra att tolka och analysera.

Att samla in denna typ av data, också kallad 
jämlikhetsdata, kan dock vara ett kraftfullt 
verktyg i ett jämlikhetsarbete, vilket vi tidigare 
sett inom jämställdhetsarbetet mellan kvinnor 
och män, se bland annat SCBs ”På tal om 
kvinnor och män”. Den svenska 
arbetsmarknaden har lång erfarenhet av att 
arbeta för att skapa jämlika villkor mellan 
kvinnor och män. Detta arbete har präglats av 
ett systematiskt mätande och åtgärdande, 
kantat av lagstiftning. Diskrimineringslagen 
påbjuder bland annat att arbetsgivare med 
mer än tio anställda ska genomföra en 
lönekartläggning i syfte att bedöma huruvida 
eventuella löneskillnader mellan kvinnor och 
män kan förklaras av deras kön. I 
Länsstyrelsens rapport (2018)
rekommenderas regeringen att utreda 
möjligheten att utvidga kartläggningen till

att även inkludera löneskillnader som kan 
härledas till andra diskrimineringsgrunder, 
inklusive ”nationellt eller etniskt ursprung, 
hudfärg eller annat liknande förhållande”. 

Idag saknas alltså denna systematiskt 
insamlade statistik i större skala i Sverige. 
Statistiken som redovisas i denna rapport 
härstammar dels från SCBs registerdata 
(företrädelsevis data kopplat till individers 
registrerade födelseland) alternativt 
surveydata. I surveyundersökningar frågas det 
sällan om etnisk tillhörighet och hudfärg. 
Istället är det oftast respondenternas 
födelseland eller föräldrars födelseland som 
efterfrågas och därmed ger grund för vilka 
typer av grupperingar som statistiken kan ge 
kunskap om. En uppenbar begränsning, precis 
som FN och Europeiska rådet belyst, är 
således att det saknas systematiskt insamlad 
statistik i större skala som skulle kunna 
besvara denna rapports övergripande 
frågeställningar.

Förutsättningar för att kunna besvara rapportens övergripande frågeställningar

Curie, Vetenskapsrådet 2019
Länsstyrelsen 2018 5
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Working for Changes vision om kulturell mångfald

Vår vision är ett Sverige där alla kompetenser 
tas tillvara. För att nå dit arbetar vi för en 
inkluderande arbetsmarknad där företag och 
organisationer värdesätter kulturell mångfald*.

* Med kulturell mångfald avser vi personer 
som uppfattas ha en annan etnisk tillhörighet 
än majoritetsgruppen i Sverige genom t ex 
hudfärg, religion, vanor, seder, attityder, 
värderingar eller sätt att kommunicera på 
grund av bakgrund.

- Working for Change 

Som diskuterades på föregående sida saknas 
systematiskt insamlad nationell statistik som 
på ett fullständigt vis skulle kunna fånga in 
Working for Changes definition av kulturell 
mångfald och etnicitet. I denna rapport har 
Kantar Sifo i dialog med Working for Change 
valt att framförallt sammanställa statistik som 
bygger på begreppet ”utrikesfödd” och det 
något vidare begreppet ”utländsk bakgrund”. 

Motivet till detta är att det är SCBs två 
variabler som bäst fångar in Working for 
Changes fokus. Beträffande statistik om 
etnicitet säger SCB även: ”Att gruppera 
befolkningen i Sverige i etniska grupper är 
enligt nuvarande lagstiftning inte tillåtet.” (SCB 
2002)

Utrikesfödd
Sveriges befolkning består av alla som är 

folkbokförda i Sverige. Den som är född i ett 
annat land ingår i gruppen utrikes födda, 

oavsett föräldrarnas födelseland eller 
medborgarskap.

Asylsökande och andra som inte är 
folkbokförda i Sverige ingår inte i befolkningen 

och finns inte med i den här statistiken.

-SCB 2020

Utländsk bakgrund
Personer med utländsk bakgrund är personer 

som är utrikes födda eller personer födda i 
Sverige som har två utrikes födda föräldrar.

-SCB 2020
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Sambandet mellan sysselsättningsgrad och hälso- samt sociala utfall bland migranter

Arbetslivet kan ses som avgörande för 
individens integration i ett samhälle; bortsett 
från att vara en inkomstkälla, möjliggör det 
psykologiskt välbefinnande, såsom känsla av 
mening och tillfredsställelse. Dessutom hjälper 
det individer att bygga ett socialt liv och främja 
integration. Ändå möter en stor majoritet av 
migranter svårigheter när det gäller att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Detta gäller 
särskilt migranter från icke-europeiska länder. 
Dessutom har dessa migranter inte bara lägre 
anställningssannolikheter, de är också mer 
benägna att ha osäkrare anställningar, vilket i 
sin tur innebär att de ofta saknar rätt till betald 
semester, sjukersättning, 
arbetslöshetsförsäkring, andra förmåner och 
vidareutbildning i samma utsträckning som 
fasta tjänster.

Uteslutning från arbetsmarknaden, som 
kännetecknar ett stort antal migranter, särskilt 
de som kommer från de icke-europeiska 
länderna. t.ex. Afrika och Mellan Östern bidrar 
till att dessa individer utsätts för en rad 
negativa sociala konsekvenser, såsom social 
utslagning, dåliga levnadsvillkor, begränsade 
livsmöjligheter i fattiga bostadsområden. Detta 
tenderar i sin tur att leda till dåligt allmänt 
psykiskt välbefinnande (frustration, stress, 
depression och ångest, etc.) och även ökad 
risk för alkohol- och narkotika beroende.

Sammantaget går det att se hur detta 
bidrar till att begränsa livsmöjligheter och 
materiella omständigheter som formar 
migranternas socioekonomiska ställning 
och levnadsvillkor i den egna och framtida 
generationer. 

Hélio Manhica, Doktor i Folkhälsovetenskap, 
Karolinska Institutet

Vad säger forskningen
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Arbetsgivares 
mångfaldsarbete 
På ytan eller i realiteten

1



Utan den här arbetskraftsreserven, 
skulle svensk ekonomi sett väldigt 
annorlunda ut. Företagen skulle inte 
kunnat rekrytera och växa så som de 
gjort.

Håkan Gustafsson
Prognoschef, Arbetsförmedlingen, till 
Sveriges Radio 2018

“

”
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Arbetsgivares mångfaldsarbete
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När kritiska men inte tidsakuta frågor 
uppdagas, riskerar de att drabbas av 
läpparnas bekännelser. Så även 
mångfaldsfrågan. 

Rekryteringsföretag och forskare bekräftar att 
många företag gärna kommunicerar att de 
jobbar med mångfald (Tillväxtverket, 2018). 
För en del arbetsgivare handlar det arbetet 
endast om att sända en signal om att man är 
politiskt medveten i syfte att stärka 
varumärket, men frågan har låg prioritet för att 
verkställa  åtgärder i skarpt läge. Detta kallas 
ibland ” diversity washing”.

Ett sådant arbete på ytan skulle dock kunna 
ha viss betydelse. I Unionens 
mångfaldsrapport (2019) svarar 58 procent 
att en chef, företrädare för företags ledning 
eller styrelseledamot vid något eller flera 
tillfällen har lyft frågan om mångfald. 

Det är fem procentenheter fler jämfört med 
2017. Varannan berättar att deras företag har 
en mångfaldspolicy och 39 procent svarade att 
företaget har ett aktivt mångfaldsarbete. 

Det spelar roll, för det syns en koppling mellan 
arbetsgivarens mångfaldsarbete och de 
anställdas inställning till mångfald på den egna 
arbetsplatsen. 

De som har en positiv inställning till mångfald 
har i högre utsträckning också svarat att 
arbetsplatsen har ett aktivt mångfaldsarbete, 
en mångfaldspolicy och en ledning som pratar 
om mångfald. Bara fem procent av 
tjänstemännen uppger att inställningen till 
mångfald är negativ.

Tillväxtverket 2018
Unionen 2019
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Det affärskritiska perspektivet

Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

Hur viktigt är det med lika villkor i konkurrensen om jobben? 
Räcker det inte att hitta den bästa kandidaten?

Idag förlorar arbetsgivare och individer – ja, hela samhället –
ekonomiskt, etiskt och hälsomässigt på grund av den skeva 
konkurrensen på arbetsmarknaden. Vilken roll spelar det för dig, som 
väljer ut kandidater till tjänsten? 

Sverige behöver utrikes födda på arbetsmarknaden. När 
Arbetsförmedlingen gjorde sin prognos för 2020 väntades de utrikes 
födda stå för nästan hela den totala jobbtillväxten. I vissa yrken har det 
till och med funnits en tydlig kompetensbrist. Ändå visar offentlig
statistik, internationella jämförelser och många undersökningar att 
kandidater med likvärdig kompetens inte konkurrerar på lika villkor på 
svensk arbetsmarknad. Det är en situation som både individ, 
organisation och samhälle förlorar på och en uppgift för svenska 
arbetsgivare att ta sig an för att åstadkomma förändring.

3
avgörande argument 

för arbetsgivares investering i ett reellt mångfaldsarbete; 
1) Kompetensförsörjning 

2) Affärsnytta 
3) Diskrimineringslagen

För mer information se rapportunderlag sammanställd 
av hållbarhetskonsulten Leila El-Sherif Wollheim, 

ansvarig för framtagande av utbildningskoncept baserat 
på Working for Change Matters rapportresultat 

samt mångfaldsstudier bl a av 
McKinsey (2015) Boston Consulting Group (2018)

Arbetsförmedlingen 2018
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Kompetensbrist ökar kreativa lösningar – och legitimerar mångfaldsarbetet
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Branscher med hög tillväxt drabbas ofta av 
kompetensbrist. Det tvingar fram kreativa 
lösningar för att hitta kvalificerad 
arbetskraft. 

Dessa företag har ofta ett annat angreppssätt 
vid rekrytering:
ꟷ Hela världen utgör rekryteringsgrund
ꟷ Aktiv headhunting via sociala medier
ꟷ Mångspråkiga rekryterare för annonsering 

på utländska plattformar 
ꟷ Långsiktigt perspektiv på 

arbetskraftsförsörjning genom att försöka 
väcka intresset hos elever redan i 
grundskolan

IT- och tekniksektorn är en av de branscher 
som har ett stort behov av högkvalificerad 
arbetskraft och där ovanstående sätt är 
vanliga vid rekrytering. 
Tillväxtverkets intervjustudie visar också att 
dessa branscher i högre utsträckning har ett 
aktivt mångfaldsarbete som en del i ordinarie 
verksamhet. I branscher där kompetensbristen 
inte är ett faktum, verkar det vanligare att 
mångfaldsarbetet blir en tillfällig och 
avgränsad insats. 

Tillväxtverket, 2018
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Sveriges befolkning
Om oss som bor i Sverige och vår 
utbildningsnivå

2



Befolkningen ökar med invandring, födslar och högre ålder

I SCBs senaste befolkningsprognos (april 2020) framgår att 
invandringen är större än utvandringen, att födslarna ökar och vi lever 
längre än tidigare. Befolkningen ökar alltså. 

Konflikter och politisk instabilitet leder till att många söker skydd i 
Sverige men även arbetsmarknaden spelar roll: När det är dåliga tider i 
Sverige söker sig fler utomlands för att jobba. När det är lättare att få 
jobb i Sverige stannar fler kvar.

2019 var 20 procent av befolkningen född i ett annat land. Under hela 
2000-talet har både antalet och andelen utrikes födda ökat – från 11 
procent år 2000 till 20 procent i slutet av 2019. Denna nivå är bland de 
högsta jämfört med andra EU-länder, framförallt om endast andelen 
som är född i ett land utanför EU jämförs (13,9 procent).

I de tre storstäderna var andelen högre. 
ꟷ 26 procent av den totala folkmängden i Stockholm var utrikes födda
ꟷ motsvarande andel var 25 procent i Malmö 
ꟷ i Göteborg 21 procent
ꟷ och i övriga landet var 16 procent av befolkningen utrikes födda i 

slutet av 2019.
Coronakrisens påverkan på prognosen
I april 2020 gjorde SCB ett tillägg i sin befolkningsprognos med 
anledning av Covid-19: 
”Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen blir, och därmed 
vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.”

Utrikes födda i Sverige, SCB, 2019
Befolkningsprognos för Sverige, SCB, 2020
Eurostat 2020
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Vanligaste födelselandet för utrikes födda är Syrien

Idag är Syrien, därefter Irak, de vanligaste 
födelseländerna för utrikes födda i Sverige. 

Under många år toppade Finland samma lista, 
beroende på invandringen under 1940-talet 
och framåt. Numera ligger de på tredje plats, 
följt av Polen och Iran. 

Könsfördelningen inom grupperna skiljer sig 
åt. Störst andel kvinnor hittas bland de som 
kommit hit från Thailand (78%) och lägst andel 
bland de som kommit från Afghanistan (34%).

De vanligaste födelseländerna bland utrikes födda 2019 fördelat på kön, antal.

Utrikes födda i Sverige, SCB, 2019
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Födelseland Totalt Kvinnor Män Andel 
kvinnor

Syrien 191 530 84 109 107 421 44%

Irak 146 048 67 455 78 593 46%

Finland 144 561 87 761 56 800 61%

Polen 93 722 49 426 44 296 53%

Iran 80 136 37 839 42 297 47%

Somalia 70 173 35 438 34 735 51%
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Utbildningsnivå

Att måla en enkel bild av utbildningsnivån bland utrikes födda låter sig 
inte göras.

ꟷ Å ena sidan är andelen utrikes födda med högre utbildning, på 
eftergymnasial nivå, nästan lika stor som bland inrikes födda. Å 
andra sidan har var tionde utrikes född inte gått ur grundskolan och 
för var tionde saknas uppgift om utbildningsnivå. 

ꟷ Vuxna utrikes födda kan ha kommit till Sverige som litet barn, och ha 
fullständig skolgång i Sverige, men de kan också nyss ha kommit hit.

ꟷ De utrikes födda kan ha invandrat för arbete, studier, av familjeskäl 
eller tvingats fly från hemlandet, vilket i sig förklarar en del av 
utbildningsskillnaderna.
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Uppgift saknas

Folkskoleutbildning

Grundskoleutbildning

Gymnasial, < 3 år

Gymnasial, 3 år

Eftergymnasial, < 3 år

Eftergymnasial, minst 3 år

Forskarutbildning

Utrikes födda Inrikes födda

inrikes och utrikes födda 16 år och äldre, procent

SCB, Befolkningens utbildning 2020
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Utbildningsnivån skiljer sig åt – kvinnor högre utbildade
Födelseland och vistelsetid, fördelat på kvinnor och män

Tabellerna redovisar utbildningsnivå för  
kvinnor och män, åldersgruppen 30–64 år 
(SCB). Det motsvarar den ålder då de flesta är 
färdiga med sin utbildning och befinner sig i 
yrkesaktiv ålder. 

De som enbart har förgymnasial utbildning 
kommer främst från länder utanför Europa och 
har vistats här mindre än 10 år.

Bland alla grupper, utom bland de som är 
födda utanför Europa och vistats i Sverige 
mindre än 10 år är andelen bland kvinnor med  
en längre eftergymnasial utbildning större än 
bland män.
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Tillståndet på svensk 
arbetsmarknad
Sysselsättningsgrad, 
anställningsvillkor, matchning och 
upplevelser
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Utrikes födda har stått för en stor del av sysselsättningstillväxten

Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen prognos visar att utrikes 
födda står för merparten av jobbtillväxten 
mellan 2010 och 2018. 

Innan coronapandemin lamslog stora delar av 
Sverige, hade sysselsättningsgraden sedan 
2010 kontinuerligt stigit bland inrikes och 
utrikes födda. Gapet mellan inrikes och utrikes 
födda i arbete hade långsamt minskat tack 
vare fler utrikes födda i sysselsättning, 
framförallt de med en högre utbildning.

I vissa delar av arbetsmarknaden var 
sysselsättningstillväxten markant bättre för 
utrikes födda (2018). 
ꟷ Inom offentlig tjänstesektor, särskilt inom 

utbildning, vård och omsorg där utrikes 
födda stod för hela tillväxten, medan 
tillväxten inom framför allt statliga 
myndigheter främst skedde bland inrikes 
födda.

ꟷ Inom byggverksamheten stod utrikes 
födda för hela sysselsättningsökningen 
både 2018 och under första kvartalet 2019. 

ꟷ Inom området privata tjänster som helhet 
gick fyra av tio nya jobb under 2018 till 
utrikes födda och under första kvartalet 
2019 stod de för 70 procent av 
sysselsättningsökningen.

ꟷ Inom handel och transport stod utrikes 
födda för hela sysselsättningstillväxten.

Lågutbildade, framförallt kvinnor bedömdes 
dock ha fortsatt lägre sysselsättningsgrad 
framgent. I den senaste prognosen, från juni 
2020 förväntas arbetslösheten stiga till 7,6 
procent för den inrikes födda gruppen, och till 
över 20 procent för den utrikes födda gruppen 
2021.

Arbetsförmedlingens prognos

Arbetsförmedlingen, 2018 och 2020
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Läget för högutbildade i Sverige – gap mellan inrikes och utrikes födda

Om hög utbildning vore enda kvalifikationen för arbete, skulle siffrorna 
från SCB se annorlunda ut. Gapet är stort mellan vad som 
huvudsakligen sysselsatte högutbildade inrikes och utrikes födda 
(invandrade mellan 2016-2017) en vecka i september 2018. Siffrorna 
gäller åldern 25-64 år.
ꟷ 9 av 10 inrikes födda kvinnor och män var i arbete. 
ꟷ 7 av 10 utrikes födda var i arbete. Kvinnorna var dock i arbete i lägre 

utsträckning än männen (6 av 10 jmf med 8 av 10). Skillnader kan 
även ses vid en jämförelse mellan grupper baserade på 
invandringsskäl. Bland de som uppgivit asylskäl var endast 5 av 10 i 
arbete jämfört med 9 av 10 bland de som uppgivit arbete som 
invandringsskäl. Detta hänger även samman med födelseregion. 
Bland de som kommit från något av EU-länderna och Norden uppgav 
över 8 av 10 att de var i arbete jämfört med mindre än 6 av 10 av de 
från Asien och Afrika. 

ꟷ Övrig sysselsättning är den enda kategorin som är lika stor i båda 
grupperna (arbetsmarknadspolitiska åtgärder, föräldralediga, 
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning)

*”Studier” omfattar både studier vid högskola och andra studier såsom SFI, YH, folkhögskola och 
Komvux. 

Huvudsaklig sysselsättning bland högutbildade 
10-16 september 2018 (%)

SCB: Arbetsmarknaden 2018 
för högutbildade utrikes födda
Eurostat 2020
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Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

Arbetslöshetsgap stort i Sverige jämfört med EU
Andelen arbetslösa bland utrikes födda (ej enbart högutbildade) 
jämfört med andelen bland inrikes födda är större i de flesta EU-
länder. I Sverige är denna skillnad dock större (+11,1 
procentenheter) jämfört med alla andra EU-länder utom 
Grekland (+12,3 procentenheter).

Eurostat visar även att Sverige(17,3%) har en relativt hög 
arbetslöshet i gruppen som invandrat från länder utanför EU och 
kommer på en tredje plats, näst efter Grekland (29%) och 
Spanien (19,9%). 
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Anställningsvillkor bland högutbildade

80 79
69

61 60
71

89

Norden EU 28
utom

Norden

Övriga
Europa

Afrika Asien Övriga Inrikes
födda

Andel tillsvidareanställdaNästan nio av tio inrikes födda (som arbetar) uppgav att de hade en 
tillsvidareanställning under mätperioden. Detta är högre än alla andra 
grupper. 

För inrikes födda var det näst vanligaste att vara egenföretagare (6 
procent), framförallt bland män (11 procent/ kvinnor 2 procent). Medan 
det för de utrikes födda gruppen istället var att ha ett vikariat (9 
procent), visstidsanställning (7 procent) eller egenföretagare (6 procent 
för både kvinnor och män).

Anställningsvillkoren varierar också med invandringsskäl. Lägst andel 
tillsvidareanställda återfinns bland de som angivit asylskäl, där endast 
54 procent har en tillsvidareanställning.

SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda
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Skev matchning

Matchningsgrad handlar dels om vertikal 
matchning – matchar individens arbete hens 
utbildningsnivå samt dels om horisontell 
matchning – svarar yrket mot hens 
utbildningsinriktning. 

För båda dessa dimensioner syns betydande 
skillnader mellan utrikes och inrikes födda. 
Utrikes födda har generellt en lägre 
matchningsgrad än inrikes födda. 

Skillnaden kan inte förklaras av att 
utbildningen genomförts i ett land utanför 
Sverige. Statistiken från SCB (2018) visar att 
även utrikes födda som gjort sin 
eftergymnasiala utbildning i Sverige hade en 
lägre matchningsgrad än inrikes födda. Dessa 
skillnader varierar mellan olika yrken.

Var fjärde utrikes född hade ett arbete utan 
krav på högskoleutbildning, jämfört med var 
sjuttonde inrikes född. 

Åtta av tio inrikes födda arbetade i linje med 
sin utbildning. Bara 55 procent av de utrikes 
födda gjorde detsamma.  
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SCB Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda
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(%) 
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Utbildningens inriktning spelar roll i matchningen för utrikes födda

Utbildningsinriktningen har större betydelse för 
matchningsgraden bland utrikes födda än 
bland inrikes födda.
ꟷ 7 av 10 utrikes födda med utbildning inom 

hälso- och sjukvård hade ett arbete som helt 
eller till stor del motsvarade utbildningen

ꟷ Motsvarande andel inom naturvetenskap 
och teknik var lägre, 6 av 10. 

ꟷ Bara 4 av 10 utrikes födda med utbildning 
inom pedagogik, humaniora, 
samhällsvetenskap matchade arbete med 
sin utbildning. Inom humaniora var andelen 
lägst – endast 3 av 10 hade ett arbete som 
motsvarade utbildningen.
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Högre matchningsgrad för kvinnor i samtliga grupper

SCB:s statistik från 2017 visar på en högre matchningsgrad för kvinnor 
än män. Vad beror det på att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom 
sitt utbildningsområde? 

Först och främst: Iakttagelsen stämmer både för utrikes och inrikes 
födda. Däri ligger inte skillnaden. Fler kvinnor väljer legitimationsyrken, 
som lärare och inom vården, där efterfrågan är större. 

Bland de utomeuropeiskt födda som har levt i Sverige minst tio år är 
könsskillnaden störst, kvinnornas 67 mot männens 61 procents 
matchningsgrad. Men det är också i gruppen utomeuropeiskt födda 
som matchningsgraden är lägst. Oavsett kön. Högst matchningsgrad 
ser vi bland de inrikes födda med minst en inrikes född förälder. 

Gapet mellan de två ytterlighetsgrupperna är drygt tio procentenheter.

60 5867 6167 6371 6873 70

Kvinnor

Utanför Europa, 0–9 år i Sverige
Utanför Europa, 10+ år i Sverige
Europa, oavsett vistelsetid
Sverige, två utrikes födda föräldrar
Sverige, minst en inrikes född förälder

Män

SCB, Integration: En beskrivnings av 
läget i Sverige. Integration: Rapport 13

Anställda med matchning mellan utbildning och yrke
kvinnor och män, 20-64 år, per födelseland 2017 (%) 
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Inte bara en fråga om att ha ett arbete

Andel anställda per kompetenskategori inom svenska 
staten, 2017
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Det handlar inte bara om sysselsättningsgraden. I rapporten redovisar 
vi även hur anställningen förhåller sig till individernas utbildningsnivå 
(matchningsgrad) samt vilka upplevelser anställda som invandrat till 
Sverige har kring sin anställning, bland annat upplevelsen av att ha en 
rättvis karriärutveckling. Att även granska positionen på arbetsplatsen 
för anställda med utländsk bakgrund är också betydande för att kunna 
besvara rapportens övergripande frågeställningar. Tillgänglig statisk 
kring detta är dock bristfällig och inte heltäckande för arbetsmarknaden. 
Arbetsgivarverket har dock publicerat en rapport som beskriver 
situationen inom staten i detta avseende.

Sedan 2001 har andelen med utländsk bakgrund ökat inom samtliga 
kompetenskategorier som statligt anställda klassificeras inom: Kärn, 
stöd och ledning (inkl chefer). Dock är kurvan brantare för både kärn-
och stödkategorierna jämfört med ledningskategorin.

Andelen chefer bland de anställda är fortfarande avsevärt lägre bland 
de anställda med utländsk bakgrund än bland övriga. Skillnaden tycks 
dessutom ha ökat något mellan 2001 och 2017. Som framgår i figuren, 
är anställda med utländsk bakgrund underrepresenterade i 
ledningsbefattningar.

Position inom staten

Arbetsgivarverket, 2018 
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Lön och arbetsuppgifter: Upplevd orättvisa på svensk arbetsmarknad

SCB ställde frågan till högutbildade om de 
upplever sig rättvist eller orättvist behandlade 
på svensk arbetsmarknad, med tillbakablick 
på de senaste tre åren. 

Resultatet sticker tydligt ut för två grupper: De 
som är födda i Afrika och i Asien. 6 av 10 
upplever sig förvisso rättvist behandlade, men 
mellan var fjärde och var tredje upplever 
orättvisor. Bland födda i Afrika är andelen som 
upplever orättvis lön hela 37 procent – att 
jämföra med de som fötts i Norden där bara 13 
procent upplever orättvis lönesättning.

*Svarsalternativen löd: Mycket rättvis, Ganska rättvist, 
Ganska orättvist, Mycket orättvist.
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SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda

Upplevd lön de senaste tre åren (födelseland, %)

Upplevda arbetsuppgifter de senaste tre åren (födelseland, %)
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Karriär och kompetensutveckling: Upplevd orättvisa på svensk arbetsmarknad

Med föregående sidas iakttagelser i minnet, 
blir mönstret tydligare efter svaren om upplevd 
rättvisa kopplat till karriär och kompetens-
utveckling: 
ꟷ Endast varannan av de som är födda i Afrika 

upplever en rättvis karriärutveckling, 4 av 10 
gör det inte

ꟷ 4 av 10 av de som är födda i Afrika upplever 
inte heller kompetensutvecklingen som 
rättvis

Även här uttrycker Asienfödda orättvis 
behandling, men i jämförbart sällskap med 
födda inom övriga Europa: Nästan var tredje 
upplever orättvisa på båda frågeparametrarna.
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SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda

Upplevd karriär de senaste tre åren (födelseland, %)

Upplevd kompetensutveckling de senaste tre åren (födelseland, %)
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Afrosvenskars situation på arbetsmarknaden

Vad vet vi då om afrosvenskars situation på arbetsmarknaden, där fler i 
eget tycke är orättvist behandlade? 

Länsstyrelsen i Stockholm beskrev 2018 den antisvarta rasismen och 
diskrimineringen på arbetsmarknaden. Detta var deras iakttagelser. 
ꟷ Lägre lön jämfört med övriga svenska befolkningen (samma 

utbildningsnivå). Skillnaden öka dessutom med stigande 
utbildningsnivå (Ex Västra Götaland: skillnad afrosvenskar och övriga 
med lägst utbildning 9%, med högst utbildning 50%).

ꟷ Afrosvenskar är överrepresenterade i lågstatusyrken och 
underrepresenterade i högstatusyrken

ꟷ Afrosvenskar har fler arbetslösa dagar än den övriga befolkningen 
med motsvarande utbildningsnivå

ꟷ I Stockholmsregionen är löneskillnaderna störst mellan 
afrosvenskar och övriga befolkningen

ꟷ Endast med forskarutbildning når afrosvenskar samma disponibla 
inkomst som de med treårig eftergymnasial utbildning i övriga 
befolkningen. 

ꟷ Tio gånger fler blir chefer ur övriga befolkningen, än 
afrosvenskar

ꟷ En afrosvensk chef får endast 77 procent av den lön som deras 
likar med samma tjänst och utbildning får (oavsett om 
afrosvensken är inrikes eller utrikes född) 

ꟷ Afrosvenskar har alltså betydligt svårare att uppnå en 
chefsposition jämfört med den övriga befolkningen med samma 
utbildningsnivå – och anmärkningsvärt nog ökar gapet med 
stigande utbildningsnivå

Med afrosvenskar avses födda i Afrika söder om Sahara eller 
afrosvenskar födda i Sverige med minst en förälder född i subsahariska
Afrika.

Antisvart rasism och diskriminering på 
arbetsmarknaden, 2018, 
Länsstyrelsen Stockholm 
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Anmälningar om diskriminering – stort mörkertal
Anmälningar på grund av etnisk tillhörighet på svenska arbetsmarknaden

Diskrimineringsombudsmannen, 2020

Det totala antalet anmälningar om 
diskriminering som inkom till 
Diskrimineringsombudsmannen 2019 var 2 
661, vilket är i linje med tidigare år. Liksom 
tidigare år är de vanligaste 
anmälningsgrunderna funktionsnedsättning och 
etnisk tillhörighet. Den verkliga förekomsten av 
diskriminering är dock svår att uppskatta. I en 
studie som refereras av MCK 2014 svarade 37 
procent av de utrikesfödda att de i något 
sammanhang utsatts för diskriminering. 
Samtidigt svarade endast  6 procent att de 
anmält det som de utsatts för. I FRAs (2017) 
rapport framgår (inom den undersökta gruppen: 
Individer med bakgrund i Sub-Sahara) att 25 
procent av de som upplevt rasistisk 
diskriminering i Sverige på något vis anmält 
detta, vilket var något högre än genomsnittet 
(16%) för övriga undersökta 12 EU-länder.
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Även DO poängterar att det finns ett stort 
mörkertal: ”I sammanhanget är det dock 
viktigt att komma ihåg att endast en liten del 
av den upplevda diskrimineringen anmäls 
och att mörkertalet är stort. Anmälningarna 
till DO kan därför endast synliggöra en del 
av de problem som är kopplade till 
diskriminering.” 

DO-anmälan: Etnisk tillhörighet
Sverige, antal

”Med etnisk tillhörighet menas en 
individs nationella eller etniska 
ursprung, hudfärg eller annat 
liknande förhållande. Det kan handla 
om att vara exempelvis svensk, 
same eller chilenare.” 

Diskrimineringsombudsmannen, 2020
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Religion och trosuppfattning
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DO-anmälan: Religion, trosuppfattning
Sverige, antal

”Med religion avses religiösa åskådningar 
som exempelvis hinduism, judendom, 
kristendom och islam. 
Annan trosuppfattning som innefattar 
sådana övertygelser som har sin grund i 
eller samband med en religiös åskådning, 
till exempel buddism, ateism och 
agnosticism.
Politiska åskådningar och etiska eller 
filosofiska värderingar som inte har 
samband med religion omfattas inte av 
diskrimineringslagens skydd”

Diskrimineringsombudsmannen, 2020

Anmälningar på grund av religion och trosuppfattning på svenska arbetsmarknaden
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Diskrimineringsombudsmannen, 2020
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Sverige Genomsnitt 12
länder

Upplevelse av diskriminering på arbetsplatsen bland Afrosvenskar

En större andel afrosvenskar upplever sig 
själva diskriminerade, jämfört med 
genomsnittet i 12 andra EU-länder 

Andelen som upplevt rasistisk diskriminering
på arbetsplatsen i Sverige är högre än
genomsnittet (24 %) för de tolv EU-länderna
studien (avser de senaste fem åren bland 
personer som själva är födda i eller har minst 
en förälder som är född i Afrika Sub-Sahara).

I Sverige rapporterade män i högre 
utsträckning (37%) att de upplevt 
diskriminering jämfört med kvinnor (28%).

De främsta anledningarna till upplevelsen av 
diskriminering som angavs: tilldelning av 
arbetsuppgifter under kvalifikationsnivån och 
nekade befordringar.

Förekomst av upplevd rasistisk 
diskriminering på arbetsplatsen
under de senaste fem åren, per land (%).

Sverige över EU-snittet

Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, 2018 

Begreppet afrofobi syftar på en 
fientlighet mot människor som har 
sitt ursprung i subsahariska Afrika 
och som tillhör den afrikanska 
diasporan. Denna fientlighet kan ta 
sig uttryck i verbala kränkningar, 
rumsliga utestängningar och fysiska 
angrepp liksom i rasdiskriminering 
på arbets- och bostadsmarknaden.
Ur Afrofobi. En kunskapsöversikt 
över afrosvenskars situation i 
dagens Sverige 2014 MKC

*Målgrupp för undersökningen var 
individer som själva är födda i eller har 
minst en förälder som är född i Afrika 
(Sub-Sahara).

31



Rekryteringsprocesserna
Vilka hinder arbetssökande möter 
och vilka typer av diskriminering 
som de möts av i 
rekryteringsprocesser

4



Upplevelser hos de arbetssökande

Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

Rekryteringsprocesserna är en intressant del 
att titta närmare på för att närmare förstå det 
rådande sysselsättningsgapet. Det står klart 
att upplevelser av diskriminering förekommer 
på svensk arbetsmarknad, vilket bland annat 
bekräftas av anmälningar till DO. Men utifrån 
Working for Changes erfarenheter tycks den 
mest avgörande förklaringen bottna i att det 
saknas medvetenhet hos arbetsgivare och 
rekryterare om hur vägval i den egna 
processen bidrar till det gap vi ser mellan 
utrikes och inrikes födda akademiker. 

I Kompetensmetoden har de viktigaste 
insikterna sammanställts. I studierna som 
ligger till grund för metoden har fokus varit på 
att systematiskt kartlägga vad som sker under 
rekryteringsprocesserna och sökt identifiera 
de hinder och fallgropar en arbetsgivare kan 
stöta på i syftet att nå mångfald. 

I detta avsnitt tittar vi närmare på några av de 
hinder som utrikes födda arbetssökande 
möter.

Kompetensmetoden.se
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Trots rätt utbildning nekas många utrikes födda jobb

Bland de utrikes födda som sökt tio eller fler arbeten som stämt med 
deras högskoleutbildning hade 20 procent inte fått något av dessa 
arbete. 
ꟷ Bland inrikes födda var 95 procent framgångsrika och endast 5 

procent hade sökt så många arbeten som de inte hade fått under 
motsvarande tidsperiod

ꟷ En av tio utrikes födda hade sökt 50 eller fler arbeten som de inte 
hade fått – en mycket hög siffra, inte minst jämfört med inrikes födda

ꟷ Nästan var tredje högutbildad som var född i Afrika svarade att de 
framgångslöst sökt mer än tio tjänster utan att få anställning

9
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29

Norden

EU 28 utom Norden

Övriga

Asien

Övriga Europa

Afrika

Sökta arbeten som kräver högskoleutbildning

Utan framgång sökt +10 arbeten inom sitt utbildningsområde 
Under senaste tre åren (födelseregion, %)

SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda
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Avsaknad av kontakter det största hindret, menar de arbetssökande

SCB ställde frågan till dem som sökt men inte fått arbete om vad de 
själva ansåg var de vanligaste orsakerna.

De vanligaste orsakerna bland utrikes födda:
1. Avsaknad av kontakter
2. Språksvårigheter
3. Begränsad yrkeserfarenhet
4. Ursprung/härkomst
5. Namn
6. Svårighet att bedöma utbildning

18

19

20

31

10

12

26

45

Svårt att bedöma utbildning

Namn

Ursprung/härkomst

Språket

Ålder

Inga referenser från arb.giv.

Begränsad yrkeserfarenhet

Saknade kontakter

Inrikes födda
Utrikes födda
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SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda

Frågan löd: När det gäller arbeten som du sökt men inte fått 
under de senaste 3 åren (oktober 2015 - september 2018). 
Jag hade svårt att få dessa arbeten på grund av - att jag 
hade…
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Vi söker nya medarbetare via våra nätverk, säger arbetsgivarna

Ironiskt nog för de arbetssökande, är den 
vanligaste rekryteringskanalen informella 
kontakter och nätverk. 

SCBs undersökning visar tydligt att avsaknaden av 
kontakter är den anledning som de utrikes födda 
arbetssökande själva uppger som en svårighet att 
få ett jobb.

Svenskt Näringsliv frågade sina medlemmar en 
liknande fråga: Vilken eller vilka av följande 
rekryteringsvägar prövade ni när ni försökte 
rekrytera medarbetare?
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Bedömning av utländsk examina

Ett återkommande hinder i 
rekryteringsprocesserna som 
utrikesfödda akademiker uppgav i 
Working for Changes studier var 
svårigheterna att få sin examina 
validerad och rättvist översatt till 
svenska förhållanden. 

I SCBs studie bekräftas denna bild. 18 
procent angav att detta var en av de 
främsta orsakerna till att de haft 
svårigheter att få ett arbete. Två 
ytterligare frågor ställdes på temat:

Till de som svarat Ja ställdes följdfrågan:

Hur bedömdes din utländska utbildning i 
jämförelse med motsvarande svensk 
utbildning?

Majoriteten (69%) upplevde att 
dennes utbildning bedömts som helt 
jämförbar, en fjärdedel (26%) som 
delvis jämförbar och endast 2 procent 
svarade att den inte alls var jämförbar.

Ligger utmaningen i att bedöma eller hur bedömningen görs?

Majoriteten av de som fått sin utbildning 
bedömd upplevde alltså att den var 
jämförbar. Är det bland de övriga 43 
procent som inte fått sin utbildning 
bedömd fokus borde riktas för att 
minska sysselsättningsgapet?

Samtidigt konstaterar dock SCB i sin 
rapport:

”Det går inte att se några skillnader 
mellan de som fått sin utbildning 
bedömd och de som inte fått detta med 
avseende på andelen som hade arbete 
som huvudsaklig sysselsättning under 
mätveckan eller hur det arbete man 
under mätveckan överensstämde med 
utbildningen.”

Har din högsta högskoleutbildning 
utanför Sverige bedömts av svenska 
myndigheter för att den ska gälla på 
den svenska arbetsmarknaden?
Ja svarade drygt hälften 56 procent 
och 43 procent svarade nej.

SCB, Arbetsmarknaden 2018 för 
högutbildade utrikes födda
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Orsaker som får arbetsgivaren att välja bort en av två likvärdiga kandidater

I Unionens mångfaldsrapport beskrivs vad 
anställda själva, närmare bestämt 
privatanställda tjänstemän tror att olika 
faktorer kan ha för betydelse i en 
rekryteringssituation. 

Psykisk funktionsnedsättning utmärker sig 
främst. Men här syns även att hälften av de 
svarande bedömer att ”Etnisk tillhörighet” och 
”Religion eller annan trosuppfattning” inte 
skulle ha någon eller att det åtminstone med 
mycket liten sannolikhet skulle vara till nackdel 
för en kandidat. Det innebär att resten är 
osäkra eller bedömer att det finns viss 
sannolikhet att det skulle kunna vara till 
nackdel för en kandidat.

Offentlig statistik: Akademiker med utländsk bakgrund på svenska arbetsmarknaden

Unionen 2019
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Fler i Sverige ser etnicitet, hudfärg och religiösa tecken som ett hinder

I Eurobarometern som Kantar genomför på uppdrag av 
Europakommissionen i EU:s medlemsstater har en liknande fråga som i 
Unionens rapport ställts. 2019 utmärker sig Sverige: en högre andel av 
svenskarna bedömer att de olika faktorerna skulle vara till nackdel för 
en kandidat i en rekryteringsprocess jämfört med de svarande i övriga 
EU-länder, i genomsnitt. Mer än varannan svensk uppger att etnisk 
tillhörighet, hudfärg och religiös tillhörighet kan vara till nackdel, jämfört 
med ungefär en tredjedel inom EU. 

Beror resultatet på att vi i Sverige gör större skillnad mellan 
människor eller är vi bara mer medvetna om de skillnader som 
görs eller vad kan det bero på?

Orsaker som får arbetsgivaren att välja bort en av två likvärdiga kandidater

Eurobarometern 2019. Se bilaga 1 för den fullständiga frågan

32%
37%

28%

51% 50%
56%

Den sökandes
etniska tillhörighet

Den sökandes
hudfärg

Att uttrycka religiös
trosuppfattning
(t.ex. bära en

religiös symbol
synligt)EU28 SE
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Upplevelse av diskriminering i rekryteringsprocessen bland Afrosvenskar

En större andel afrosvenskar upplever sig 
själva diskriminerade, jämfört med 
genomsnittet i 12 andra EU-länder.

Studien täcker rekryteringsprocesser under de 
fem senaste åren och personer som själva är 
födda i eller har minst en förälder som är född i 
subsahariska Afrika.
ꟷ I Sverige rapporterar män i högre 

utsträckning (41%) att de upplevt 
diskriminering än kvinnor (29%).

ꟷ 8 av 10 svarade att det främsta skälet till 
diskriminering var deras hudfärg och 
utseende.

ꟷ Fler högutbildade kände sig diskriminerade 
(33%) än de med lägre utbildning (22%).

Förekomst av upplevd rasistisk diskriminering 
i rekryteringsprocessen 
under de senaste fem åren, per land (%).

Sverige över EU-snittet

FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, 2018 
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Sverige Genomsnitt 12 länder
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För mer kunskap om situationen 
för personer med ursprung i 
subsahariska Afrika se ”Afrofobi. 
En kunskapsöversikt över 
afrosvenskars situation i dagens 
Sverige”, genomförd av 
Mångkulturellt Centrum på 
uppdrag av 
Arbetsmarknadsdepartementet 
och integrationsministern. 
Rapporten beskriver bland annat 
den utsatthet för hatbrott och 
diskriminering som personer med 
afrikansk bakgrund upplever i 
Sverige.
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Hur ser situationen ut för 
akademiker med 
utländsk bakgrund på 
den svenska 
arbetsmarknaden?

Är vi på väg mot en mer 
jämlik arbetsmarknad? 
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I rapporten redovisas flera indikatorer på att 
Sverige varit på väg mot en mer jämlik 
arbetsmarknad under 2000-talet. I form av 
högre sysselsättningstal bland utrikes födda 
och kanske även genom att det talas mer om 
mångfald. Samtidigt uppvisas fortfarande 
skillnader mellan utrikes och inrikes födda 
akademikers situation på arbetsmarknaden  
beträffande sysselsättningsgrad, 
anställningsvillkor och matchning bland annat. 

De faktiska skillnaderna på arbetsmarknaden 
återspeglas också i människors upplevelser, 
i vilken mån man känner sig rättvist behandlad 
och diskriminerad.

Men den utrikes födda gruppen är 
heterogen. Det är människor som kommit till 
Sverige av olika skäl, från hela världen, med 
olika förutsättningar.

Detta avspeglar sig även i hur stort gapet till 
den inrikes födda gruppen är. Störst gap ses, 
på alla områden vi studerat, för människor 
födda i Afrika som erfar sämre arbetsvillkor, 
lägre lön och har svårare att nå 
chefspositioner med mer. Detta avspeglar sig 
inte minst heller på deras upplevelser av att bli 
rättvist behandlade och diskriminerade på 
svensk arbetsmarknad.

Situationen för denna grupp i Sverige liknar 
situationen i övriga EU, men på flera områden 
sticker Sverige ut. Upplevelserna av 
diskriminering både bland individer som 
själva utsatts och bland övriga 
arbetstagare är mer utbredda i Sverige än 
genomsnittligt för EU.

Hur situationen för individer med utländsk 
bakgrund kommer att te sig på den svenska 
arbetsmarknaden återstår att se. Då vi idag 
vid rapportens författande står i början av 
coronakrisens ekonomiska effekter kan vi 
fråga oss: vad lärde vi oss av 90-talskrisen 
och dess effekter på arbetsmarknadens 
mest missgynnade grupper?

Hur situationen och utvecklingen ser ut 
avseende Working for Changes vision om 
kulturell mångfald genom en vidare definition 
av etnicitet vet vi inte, då nationell statistik 
saknas.

Slutord
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Covid-19
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Konjunkturinstitutets rapport i april 2020 
sammanfattar läget några veckor efter att 
WHO deklarerade att covid-19 är en 
världsomspännande pandemi såhär: 
”Barometerindikatorn föll med hela 34 
enheter i april från 92,5 i mars till 58,6. 
Indikatorn, som sammanfattar svaren 
från både företag och hushåll, befinner 
sig nu åtta enheter lägre än den lägsta 
nivån under finanskrisen. Samtliga 
sektorer i näringslivet och hushållen har 
bidragit till fallet, men kraftigast föll 
tjänstesektorn.”

Hur arbetsmarknaden förändras nu och 
sannolikt för många år framöver kan ingen 
med säkerhet säga idag. Dagligen fylls 
nyhetsflödet av rapporter om hur 
situationen slår åt olika håll för olika 
branscher och att inte minst småföretagare 
drabbas hårt och kommer längre från en 
trygg försörjning. Effekterna verkar främst 
drabba arbetstagare som är nya på svensk 
arbetsmarknad, däribland de utrikes födda.

Senast svensk arbetsmarknad ställdes inför 
en liknande situation var under finanskrisen på 
90-talet.

En hel del forskning har publicerats om 
effekterna av 90-talskrisen, vilket bland annat 
kartlagts i Välfärdsbokslut för 1990-talet. De 
slutsatser som drogs efter 90-talskrisen 
beträffade den utrikes födda gruppen var 
tydliga.

”Den utrikes födda befolkningen hade 
redan vid periodens början en utsatt 
situation på arbetsmarknaden, och denna 
försämrades kraftigt i samband med 1990-
talets lågkonjunktur.” (Edin och Åslund 
2001)

”Även om i stort sett alla 
befolkningsgrupper drabbades av krisen 
var det främst tre grupper som i många av 
Välfärdskommitténs analyser pekades ut 
som välfärdens förlorare under 1990-talet: 
Ungdomar, invandrare och ensamstående 
mödrar.” (Bergmark och Fritzell 2007)

Den 13 juli sände Arbetsförmedlingen ut ett 
pressmeddelande om att arbetslösheten fortsätter att 
öka och att den främst drabbar de som är nya på 
arbetsmarknaden och har tillfälliga anställningar.
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Det tycks alltså som om det är de 
senaste femton årens 
flyktinginvandrare som fått bära den 
tyngsta bördan av 1990-talskrisen.

Edin och Åslund, 2001

“
”
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När ett företag i Sverige vill anställa någon och valet står mellan två personer med samma yrkeskunskaper och kvalifikationer, vilka av följande kriterier anser 
du kan vara till nackdel för en sökande?
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Annat

Den sökandes adress

Den sökandes sexuella läggning (vara homosexuell, lesbisk eller…

Den sökandes könsliga karaktärsdrag (att vara intersexuell

Den sökandes könsidentitet (att vara transperson)

Den sökandes genus eller kön (man eller kvinna)

Den sökandes hudfärg

Den sökandes etniska tillhörighet

Att uttrycka religiös trosuppfattning (t.ex. bära en religiös symbol…

Den sökandes allmänna fysiska yttre (kroppsstorlek, vikt, ansikte…

Att den sökande är rom

Den sökandes namn

Den sökandes utseende (klädsel eller "stil")

Ett funktionshinder

Den sökandes sätt att tala, hans eller hennes uttal/brytning

Den sökandes ålder, om de anses vara för unga eller för gamla
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