
ETABLERING OCH KARRIÄRVÄGAR 
för utrikes födda på svensk arbetsmarknad
ETABLERING OCH KARRIÄRVÄGAR 
för utrikes födda på svensk arbetsmarknad

E
TA

B
LE

R
IN

G
 O

C
H

 K
A

R
R

IÄ
R

V
Ä

G
A

R
 för utrikes födda på svensk arbetsm

arknad





Etablering och karriärvägar för utrikes födda Förord 

Förord
 

Denna rapport har skrivits av SCB på uppdrag av Rådet för integration i 
arbetslivet (Ria). Rapporten undersöker och visar en komplex bild av 
invandrares etablering och karriär på svensk arbetsmarknad. 

Invandringen till Sverige och invandrares ställning på svensk arbets-
marknad är ett av de mest debatterade ämnena i Sverige. Människor i 
olika åldrar, med olika bakgrund, kommer till Sverige av olika skäl och 
bosätter sig i olika delar av landet. De jobbar i olika sektorer och olika 
branscher. Olika myndigheter och aktörer på olika nivåer är involverade 
i mottagningsprocessen och integrationsprocessen. Invandringen har 
onekligen inneburit stora möjligheter, men även stora utmaningar, i 
synnerhet på arbetsmarknaden. 

Cirka 16 % av alla förvärvsarbetande i Sverige är utrikes födda. Över en 
halv miljon utrikes födda arbetar på olika arbetsplatser runtom i landet. 
Samtidigt är det ofta svårt för nyanlända invandrare att komma in på 
arbetsmarknaden, sysselsättningen bland utrikes födda är relativt låg och 
arbetslösheten relativt hög. 

I debatten finns ibland en tendens att förklara dessa utmaningar med 
generaliseringar och förenklingar, vilket sällan är en bra grund för 
konstruktiva lösningar. En bra samhällsdebatt förutsätter en saklig 
verklighetsbeskrivning. Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga 
etableringsprocesserna för de som kommit hit från andra länder och att 
få ett underlag för bättre fungerande partsgemenskap på 
integrationsområdet. 

Invandringen till Sverige är en stor tillgång som vi måste bli bättre på att 
tillvarata. Rapporten visar att det ofta tar tid att komma in på arbets-
marknaden och att förvärvsfrekvensen varierar mycket. Detta är 
utmaningar som parterna och samhället måste samverka kring för att få 
en bättre integrationsprocess. 

Ria har bildats av arbetsmarknadens centralorganisationer för att stödja, 
följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria 
arbetar för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering 
och trakasserier. 
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Sammanfattning
I denna rapport studeras arbetsmarknaden för utrikes födda som 
invandrat under perioden 1998–2012. Detta görs dels genom att studera 
etableringen på arbetsmarknaden efter tid i Sverige och dels genom att 
studera karriär på arbetsmarknaden för personer som var 
förvärvsarbetande efter tre år i Sverige. 

Under perioden 1998–2012 invandrade nära 600 000 personer i åldrarna 
20–55 år till Sverige för första gången. De första åren var invandringen i 
denna åldersgrupp omkring 20 000 per år. Invandringen har därefter 
ökat och var omkring 55 000 per år under perioden 2006–2012. Medborg-
are i EU/EES är den största gruppen och de står för ungefär 35 procent 
av invandringen under perioden. Flyktingar och deras anhöriga utgör 20 
procent av invandringen medan övriga anhöriga utgör 30 procent. 

I kapitlet Etablering på arbetsmarknaden studeras olika inkomstkällor för 
invandrade 2002–2012. Dessutom studeras sysselsättningen bland de som 
inte förvärvsarbetar. För flyktingar och deras anhöriga är andelen 
förvärvsarbetande betydligt lägre än i andra grupper, särskilt en kort tid 
efter invandringen. Av de som invandrade år 2002 förvärvsarbetade 6 
procent av kvinnorna och 15 procent av männen året efter invandringen. 
Detta kan jämföras med 35 procent av kvinnorna och 55 procent av 
männen i gruppen övriga familjeband och omkring 65 procent av både 
kvinnor och män i gruppen medborgare i EU/EES. Andelen förvärvs-
arbetande är högre ju längre tid som gått sedan invandringen för alla 
grupper, men det gäller särskilt för flyktingar och deras anhöriga. Efter 
elva år i Sverige förvärvsarbetade knappt 50 procent av kvinnorna och 
drygt 60 procent av männen i denna grupp. 

Andelen förvärvsarbetande är högre för män som var under 35 år vid 
invandringen och är lägre för de äldre åldersgrupperna. För kvinnor är 
det mindre skillnad mellan olika åldrar. De kvinnor som var yngre vid 
invandringen har ofta små barn och många har istället inkomst för vård 
av barn som huvudsaklig inkomstkälla. Andelen förvärvsarbetande är 
högre för personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildningsnivå 
jämfört med de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan 
olika delar av landet. Andelen förvärvsarbetande är högre för personer i 
Stockholm med förorter jämfört med både boende i övriga storstads-
områden och boende i andra delar av landet. 
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I kapitlet Karriär på arbetsmarknaden studeras de som invandrade under 
åren 1998–1999 samt 2003–2004 och som förvärvsarbetade tre år efter 
invandring. Deras yrkens utbildningskrav studeras och de följs upp sex 
och nio år efter invandringen för att se om de bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav, något som kan ses som ett karriärsteg. 

Resultaten visar att det är en något större andel av de som invandrade 
2003–2004 som bytt till yrke med högre utbildningskrav jämfört med de 
som invandrade 1998–1999. Det är också en något större andel av 
männen än av kvinnorna som avancerat yrkesmässigt. Det är en större 
andel som bytt till yrke med högre utbildningskrav efter nio år i Sverige 
bland de som var yngre när de invandrade och andelen är lägre ju äldre 
de var vid invandringen. Det finns även regionala skillnader, andelen 
som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav är högre i storstäder och 
större städer och lägre i övriga kommuner. De med någon eftergymnasial 
utbildning har också i större grad gjort karriär jämfört med de som har 
förgymnasial eller gymnasial utbildning. 

Som tidigare nämnts är det stora skillnader i andelen förvärvsarbetande 
beroende på grund för bosättning. När det gäller andelen som bytt till ett 
yrke med högre utbildningskrav av de som redan har ett arbete är det 
däremot inte lika stora skillnader mellan de olika grupperna av grund för 
bosättning. 

Kapitlet avslutas med en fördjupad analys för att närmare studera sam-
bandet mellan demografiska och sociala faktorer och möjligheten att göra 
karriär yrkesmässigt. Analysen visar att skillnaderna mellan de som 
invandrade 1998–1999 och 2003–2004 kan förklaras av olika samman-
sättning av personerna som invandrade de två perioderna vad gäller 
grund för bosättning samt utbildningskravet på yrket de hade tre år efter 
invandring. När demografiska och sociala faktorer inkluderas samtidigt 
minskar också att de regionala skillnaderna vilket innebär att skillnad-
erna mellan bostadsregionerna till viss del förklaras av exempelvis fler 
högutbildade invandrat till storstäderna. 

Det är till viss del liknande resultat för flera av de faktorer som studerats, 
både vad gäller etableringen på arbetsmarknaden och byte till ett yrke 
med högre utbildningskrav. Exempelvis kommer de som var yngre vid 
invandringen både in på arbetsmarknaden i större utsträckning och de 
förvärvsarbetande byter också oftare till ett yrke med högre utbildnings-
krav. Det är dock större skillnader mellan grupper vad gäller etabler-
ingen på arbetsmarknaden. 
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Bakgrund
I detta kapitel beskrivs de som invandrat för första gången under perioden 1998–
2012 med uppdelning efter grund för bosättning, kön, ålder, kommuntyp och 
utbildningsnivå. Dessutom görs en översiktlig beskrivning av tidigare studier 
om utrikes föddas förvärvsarbete och etablering efter invandringen. 

I denna rapport studeras arbetsmarknaden för nyanlända invandrade 
under perioden 1998–2012. I detta kapitel beskrivs invandringen under 
denna period uppdelat efter olika bakgrundsvariabler för att ge en intro-
duktion till de följande kapitlen. I det första av dessa studeras etablering-
en på arbetsmarknaden efter tid i Sverige. Fördelningen efter olika inko-
mstkällor studeras, vilket gör det möjligt att inte bara beskriva inträdet 
på arbetsmarknaden utan även att studera sysselsättningen bland de som 
inte förvärvsarbetar. I nästkommande kapitel beskrivs de som förvärvs-
arbetade tre år efter invandringen och deras yrkens utbildningskrav. De 
följs sedan upp sex och nio år efter invandringen för att se om de bytt till 
ett yrke med högre utbildningskrav, något som kan ses som ett karriär-
steg. Rapporten avslutas med några kommentarer kring resultaten.  

Grund för bosättning
Invandringen till Sverige har varit större än utvandringen nästan varje år 
sedan 1930-talet. Med tiden har invandringen ökat och under det senaste 
decenniet har invandringen legat på en historiskt hög nivå, omkring 
100 000 personer per år sedan 2006. Det finns flera orsaker till detta. 
Tidigare har invandringen i stort sett berott på en dominerande orsak, 
exempelvis arbetskraftsinvandring eller asylinvandring. Till dagens höga 
nivåer bidrar istället flera olika typer av invandring. I de senaste årens 
invandring ingår asylinvandring, återvändande Sverigefödda, arbets- 
och studierelaterad invandring samt anhöriginvandring, både till tidigare 
invandrade och till Sverigefödda.  

I denna rapport studeras utrikes födda personer som var i åldrarna 20–55 
år vid invandringen och som invandrade för första gången utvalda år 
under perioden 1998–2012. Denna grupp står för ungefär hälften av den 
totala invandringen under perioden. I diagram 1.1 redovisas invandring-
en för gruppen uppdelat efter grund för bosättning. Medborgare i 
EU/EES behöver inte uppehållstillstånd för att flytta till Sverige och 
därför saknas ofta uppgift om grund för bosättning för dem. Här 
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redovisas medborgare i EU/EES som en grupp oavsett om grund för 
bosättning finns tillgänglig eller inte. 

Diagram 1.1
Förstagångsinvandrare i åldrarna 20–55 år 1998–2012 efter grund 
för bosättning
Antal

År

Antalet invandrade med medborgarskap i EU/EES var omkring 6 000 
personer per år under åren 1998–1999 och har därefter ökat. EUs 
utvidgningar 2004 och 2007 ledde till en ökad migration från de nya 
medlemsstaterna. Utvidgningen av EU har också medfört att de 
vanligaste ursprungsländerna i denna grupp har förändrats över tid. I 
början av perioden, 1998–2003, dominerades invandringen av 
medborgare i EU/EES av personer från de nordiska länderna, Tyskland 
och Storbritannien. År 2004 är Polen det näst vanligaste ursprungslandet 
efter Danmark och från och med 2006 är Polen det klart största landet. 
Sedan 2007 är Polen, Tyskland, Danmark och Rumänien de vanligaste 
ursprungsländerna.  

I gruppen flyktingar och deras anhöriga ingår anhöriga som invandrat 
högst två år efter den asylsökande fått uppehållstillstånd. Invandringen i 
denna grupp var relativt liten under åren 1998–2005. Under dessa år 
invandrade mellan 4 500 och 6 500 personer per år som flyktingar eller 
anhöriga till flyktingar, i åldersgrupen 20–55 år. Under perioden 1998–
2002 kom omkring hälften av invandrarna i denna grupp från Irak. 
Invandring från länder i forna Jugoslavien var också vanligt förekomm-
ande. Av invandrade 2003–2004 står Irak för omkring en tredjedel av 
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flyktingar och deras anhöriga. Efter Irak var länder i forna Jugoslavien, 
Somalia och Afghanistan de största ursprungsländerna.  

I slutet av 2006 infördes en tillfällig lagändring gällande asylinvand-
ringen. Lagändringen ledde till att ett stort antal personer, främst med 
asylskäl eller anhörigskäl som grund för bosättning, beviljades uppe-
hållstillstånd under en begränsad period. Den förhöjda nivån upprätt-
hölls även 2007 på grund av en hög asylinvandring från Irak. Både 2007 
och 2008 var mer än hälften av invandrade flyktingar och flyktinganhör-
iga från Irak. Därefter har invandringen från Irak minskat, både till antal 
och som andel, och konflikter i Somalia, Afghanistan och Syrien har 
bidragit till en fortsatt hög asylinvandring.  

I gruppen övriga familjeband ingår personer som invandrat av familje-
skäl till inrikes födda eller till utrikes födda personer bosatta i Sverige. 
Anhöriga till flyktingar, men som invandrat mer än två år efter anknyt-
ningspersonen i Sverige, ingår också i denna grupp. Åren 1998–2001 
invandrade omkring 8 000 personer per år i åldersgruppen 20–55 år. 
Antalet har därefter ökat och har legat omkring 15 000 personer per år 
sedan 2008. Vilka länder som varit de vanligaste ursprungsländerna har 
varierat under perioden. De första åren, 1998–99, var flera länder ungefär 
lika vanliga ursprungsländer: USA, Turkiet, Iran, Polen, Ryssland, Irak 
och Thailand stod alla för omkring 5–6 procent vardera av den totala 
familjeinvandringen. Tillsammans stod dessa länder för cirka 35 procent 
av familjeinvandringen dessa år. Sedan ökade familjeinvandringen från 
Thailand och stod år 2003–2004 för 12 procent av familjeinvandrarna i 
åldern 20–55 år. Länderna i forna Jugoslavien, Turkiet och Irak var andra 
vanliga ursprungsländer. Thailand, Turkiet och Irak har därefter fortsatt 
vara de vanligaste ursprungsländerna. 

Fram till 2010-talet var det relativt ovanligt att personer från länder 
utanför EU/EES flyttade till Sverige med arbete som grund för bosätt-
ning. I december 2008 reformerades systemet för arbetskraftsinvandring, 
vilket gjorde det möjligt att få arbetstillstånd för de som hade ett 
erbjudande om arbete i Sverige och kunde försörja sig själva. Således 
ökade arbetskraftsinvandringen av personer från övriga världen. Vidare 
har utbytet av arbetskraft underlättats av socialförsäkringsavtal mellan 
ett flertal länder, till exempel USA, Turkiet och Indien. Under perioden 
2010–2012 invandrade omkring 5 000 personer per år på grund av 
arbetsmarknadsskäl. Kina, Indien, Turkiet och Irak är de vanligaste 
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ursprungsländerna. Omkring år 2000 var USA, Kina och Ryssland de 
vanligaste länderna. 

Invandrade med studier som grund för bosättning är liksom arbets-
kraftsinvandrarna en relativt liten grupp. Fram till 2010 ökade antalet 
högskolestudenter från länder utanför EU/EES från knappt 700 personer 
år 1998 till nära 8 000 personer år 2010. Därefter minskade antalet 
drastiskt och var omkring 2 000 personer per år 2011 och 2012. Anled-
ningen till att antalet inresande studenter minskade är att studieavgifter 
infördes för personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige och med 
medborgarskap utanför EU, EES eller Schweiz. Under hela perioden 
1998–2012 har Kina varit det vanligaste ursprungslandet. Många 
studenter har också kommit från Pakistan, Indien och Iran. 

Ett mindre antal personer har fått uppehållstillstånd av andra skäl, eller 
saknar uppgift om grund för bosättning. I denna grupp ingår exempel-
vis personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES, men som bott 
inom EU/EES under en längre tid och därför har rättigheter som liknar 
de som EU-medborgare har. 

Kvinnors och mäns migration
Av de som invandrade för första gången under perioden 1998–2012 är 
49 procent kvinnor och 51 procent män. Det gäller både totalt sett och för 
åldersgruppen 20–55 år. Kvinnor och män invandrar dock av olika skäl. 
Kvinnor har i högre grad invandrat av familjeskäl medan män i högre 
grad invandrat med arbete eller studier som grund för bosättning. Det är 
också en något högre andel män än kvinnor i gruppen medborgare i 
EU/EES. I gruppen flyktingar och deras anhöriga har könsfördelningen 
varierat mellan åren. Åren 2006 och 2007, då den tillfälliga asyllagen 
gällde och flyktinginvandringen från Irak var som störst, var drygt 60 
procent av flyktingarna och deras anhöriga män och knappt 40 procent 
kvinnor. År 2008 och 2009 var det istället fler kvinnor än män som 
invandrade.  

Ålder vid invandring
En stor andel, omkring 70 procent, av förstagångsinvandrarna är i 
åldrarna 20–55 år. De med arbete eller studier som grund för bosättning 
är nästan uteslutande i dessa åldrar. Av medborgare i EU/EES och de 
som hör till gruppen övriga familjeband är omkring 75 procent i denna 
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åldersgrupp och bland flyktingar och deras anhöriga är andelen drygt 
50 procent. De som faller utanför detta åldersspann är oftast barn och 
unga, bara 4 procent av de invandrade under perioden 1998–2012 var 
över 55 år vid invandringen. 

Fördelningen inom åldersspannet 20–55 år är ungefär densamma för alla 
år under perioden 1998–2012. Kvinnor är något yngre vid invandringen 
än vad män är, men skillnaderna är ganska små. Fördelningen är också 
relativt lika för de olika grupperna av grund för bosättning, med undan-
tag för studenter som är betydligt yngre. De allra flesta som invandrar 
med studier som grund för bosättning är under 30 år och en stor andel är 
23–25 år. I övriga grupper är många i åldrarna 20–34 år. Flyktingar och 
deras anhöriga är något mer jämnt fördelade över dessa åldrar, medan 
exempelvis medborgare i EU/EES har en topp vid 25 års ålder. 

Diagram 1.2
Åldersfördelning vid invandring för invandrade i åldrarna 20–55 år 
1998–2012 efter grund för bosättning
Procent

Ålder vid invandring

 

0

2

4

6

8

10

12

14

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Studier

Arbete

Flyktingar 
och deras 
anhöriga

Övriga 
familjeband Medborgare i EU/EES



Bakgrund Etablering och karriärvägar för utrikes födda 

12  

Typ av kommun efter invandringen
I tabell 1.1 visas i vilka kommuntyper invandrade med olika grund för 
bosättning var folkbokförda i slutet av invandringsåret. Som jämförelse 
redovisas också fördelningen totalt sett i befolkningen för åldersgruppen 
20–55 år för perioden 1998–2012. Flyktingar och deras anhöriga är den 
grupp som i lägst utsträckning är bosatt i storstadsområden och där 
störst andel bor i gruppen övriga kommuner. Denna grupp fördelar sig 
ungefär som befolkningen som helhet mellan de tre kommuntyperna 
medan övriga grupper i hög grad bor i storstadsområdena. Drygt hälften 
av medborgare i EU/EES, invandrade med arbete som grund för 
bosättning och övriga familjeinvandrare bodde i Stockholm, Göteborg 
och Malmö med förorter efter invandringen. För studerande är större 
städer den största gruppen. Här återfinns universitetsorter som Uppsala, 
Lund, Umeå och Linköping.  

Tabell 1.1
Typ av kommun i slutet av invandringsåret för invandrade i åldern 
20–55 år 1998–2012. Procent

Storstäder 
och deras 
förorter

Större städer, deras 
förorter samt 
pendlingskommuner

Övriga 
kommuner Summa Antal

Medborgare i 
EU/EES 54 29 18 100 212 100

Flyktingar och 
deras anhöriga 33 42 26 100 119 500

Övriga 
familjeband 53 33 15 100 180 200

Arbete 62 28 10 100 32 200
Studier 43 52 5 100 45 400
Totalt i 
befolkningen 35 40 24 100

I de flesta grupper av grund för bosättning är fördelningen mellan 
kommuntyper i stort sett densamma för samtliga invandringsår. Det 
gäller dock inte för flyktingar och deras anhöriga och inte heller för 
studenter. För studenterna var storstäder och deras förorter den största 
gruppen fram till 2004 medan större städer lockat fler från och med 2005.  
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Diagram 1.3
Fördelning efter typ av kommun i slutet av invandringsåret för 
flyktingar och deras anhöriga i åldrarna 20–55 år efter invandringsår
Procent

Invandringsår

För flyktingar och deras anhöriga har andelen bosatta i storstäder och 
deras förorter minskat medan andelen i övriga kommuner har ökat, 
vilket illustreras i diagram 1.3. Med tiden sker det en viss förflyttning 
mot storstäderna och när fördelningen efter kommuntyp följs upp tre år 
efter invandringen har andelen i storstäder ökat med några procent-
enheter medan andelen i övriga kommuner minskat. Denna utveckling 
fortsätter över tid och tio år efter invandringen har andelen i storstäderna 
ökat ytterligare. För exempelvis invandrade 2002 ökar andelen i stor-
städer från 36 procent i slutet av invandringsåret till 41 procent tio år 
efter invandringen.  

Drygt hälften av de som bor i storstäderna och deras förorter bor i 
Stockholmsområdet, ungefär en fjärdedel i Göteborg med omnejd och en 
femtedel i Malmö. Denna fördelning är ungefär densamma för alla 
studerade år.  

Utbildningsnivå
Uppgift om utbildningsnivå för utrikes födda samlas inte in vid 
invandringstillfället och saknas därför ofta i slutet av invandringsåret. 
Med tiden förbättras täckningen med hjälp av olika källor. Läs mer om 
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år. Utbildningsnivån 3 år efter invandring skiljer sig åt mellan olika 
grupper av grund för bosättning. Däremot är det ganska små skillnader i 
utbildningsnivå mellan kvinnor och män och utbildningsnivå redovisas 
därför för båda könen sammanslaget. I gruppen flyktingar och deras 
anhöriga har män något högre utbildningsnivå medan kvinnor har en 
något högre utbildningsnivå i övriga grupper. 

I tabell 1.2 visas utbildningsnivån efter grund för bosättning för invand-
rade 1998–2010, det vill säga de som kunnat följas upp 3 år efter invandr-
ingen. Bland flyktingar och deras anhöriga har ungefär en tredjedel för-
gymnasial utbildning medan eftergymnasial utbildning är mindre 
vanligt. I gruppen övriga familjeband är det en ungefär lika stor andel 
med förgymnasial, gymnasial och minst 3-årig eftergymnasial utbildning. 
Medborgare i EU/EES och personer med arbete som grund för bosätt-
ning har ofta en längre eftergymnasial utbildning men i dessa grupper 
saknas också uppgift om utbildningsnivå för relativt många. Många av 
de som invandrat med studier som grund för bosättning har minst 3-årig 
eftergymnasial utbildning. Det är väntat eftersom de flesta av de som 
kommer för att studera gör det för studier på högskola eller universitet. 

Tabell 1.2
Utbildningsnivå 3 år efter invandringen för invandrade i åldern
20–55 år 1998–2010. Procent

För-
gym-
nasial

Gym-
nasial 

Efter-
gymnasial,
mindre än
3 år

Efter-
gymnasial,
3 år eller 
mer

Uppgift 
saknas Summa Antal

Medborgare i 
EU/EES 6 22 15 36 22 100 124 900

Flyktingar 
och deras 
anhöriga

36 25 14 17 8 100 99 000

Övriga 
familjeband 23 26 17 26 7 100 138 700

Arbete 7 12 9 42 29 100 14 200

Studier 0 1 25 62 12 100 32 200

Personer som utvandrat inom 3 år efter invandringen ingår inte i tabellen

Det finns skillnader i utbildningsnivå mellan olika invandringskohorter, 
men skillnaderna ser olika ut för olika grupper av grund för bosättning. 
För flyktingar och deras anhöriga har andelen med förgymnasial utbild-
ning ökat från omkring 25 procent för invandrade 1998–99 till omkring 45 
procent för invandrade 2009–2010. Framförallt är det andelen med 
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gymnasial utbildning som har minskat mellan kohorterna. Medborgare i 
EU/EES som invandrat 1998–2004 har högre utbildningsnivå än de som 
invandrat efter 2004 och de med arbete som grund för bosättning som 
invandrat fram till 2008 har högre utbildning än invandrade 2009–2010. 
Dessa förändringar kan hänga samman med den förändrade migrationen 
vid EU:s utvidgning och reglerändringarna för arbetskraftsinvandring. 

Tidigare studier om etablering efter invandring
Det är väl känt att den utrikes födda befolkningen i lägre grad är 
förvärvsarbetande än den inrikes födda. Andelen förvärvsarbetande har 
under de senaste åren varit knappt 60 procent för utrikes födda i åldrarna 
20–64 år vilket kan jämföras med drygt 80 procent för inrikes födda1.  

I denna rapport görs så kallade kohortuppföljningar där invandrade 
vissa år följs över tid. Tidigare kohortuppföljningar, till exempel Integra-
tion – Etablering på arbetsmarknaden2 där invandrade 1997–1999 följs under 
13 år, visar att tid i Sverige har stor betydelse för förvärvsfrekvensen. De 
som har varit i Sverige en kort tid har lägre förvärvsfrekvens än de som 
vistats en längre tid i landet. Det är också skillnader mellan personer med 
olika grund för bosättning, där flyktingar har en betydligt lägre förvärvs-
frekvens än medborgare i EU/EES. Skillnaderna är som störst de första 
åren efter invandring. 

Även ålder vid invandringen har betydelse för etableringen på arbets-
marknaden. Generellt gäller att ju yngre en person var vid invandringen 
desto högre är förvärvsfrekvensen. I Integration – Etablering på arbets-
marknaden visas exempelvis att kvinnor och män som invandrade som 
flyktingar i åldern 45–49 år uppnått en förvärvsfrekvens om 30 respektive 
drygt 35 procent. Det är betydligt lägre nivåer än för de som invandrade 
före 40 års ålder. För kvinnor 20–39 år vid invandringen har förvärvs-
frekvensen nått omkring 65 procent och för män omkring 70 procent.  

Utbildningsnivå är ytterligare en faktor som har betydelse för förvärvs-
frekvensen och de med högre utbildningsnivå har i genomsnitt högre 
förvärvsfrekvens än de med lägre utbildningsnivå. Detta gäller även för 
inrikes födda. När avståndet till inrikes föddas förvärvsfrekvens studer-

                                                           
1 SCB (2013) Integration – en beskrivning av läget i Sverige. Integration: Rapport 6 
2 SCB (2014) Integration – etablering på arbetsmarknaden. Integration: Rapport 7 
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ats är det ungefär detsamma för förgymnasialt, gymnasialt och efter-
gymnasialt utbildade2. 

Tidigare studier visar också att utrikes födda som har en eftergymnasial 
utbildning i högre utsträckning än inrikes födda med motsvarande 
utbildning har ett arbete som inte kräver eftergymnasial utbildning, det 
vill säga att de har ett yrke med lägre utbildningskrav än den egna upp-
nådda utbildningsnivån. Av inrikes födda kvinnor med eftergymnasial 
utbildning har 19 procent ett yrke med lägre utbildningskrav, mot 33 
procent av utrikes födda kvinnor. För män är motsvarande andelar 17 
respektive 37 procent1. 
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Etablering på arbetsmarknaden
I detta kapitel studeras etableringen på arbetsmarknaden för invandrade 2002–
2012. Här används registerbaserad aktivitetsstatistik för att studera hur andelen 
förvärvsarbetande förändras med tiden i Sverige och för att studera sysselsätt-
ningen hos de som inte är förvärvsarbetande. 

Att mäta etablering
Det finns olika sätt att studera utrikes föddas etablering på den svenska 
arbetsmarknaden efter invandringen. Ofta redovisas andelen förvärvs-
arbetande utifrån den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken 
(RAMS) efter tid i Sverige. I detta kapitel används istället registerbaserad 
aktivitetsstatistik (RAKS), som har kompletterats med uppgifter om 
gränspendling, för att ge en utförligare bild av etableringen. Uppgift om 
inkomster från olika källor används för att gruppera individer efter deras 
huvudsakliga inkomstkälla. Den inkomst som utgör störst andel av en 
individs totala inkomst räknas som individens huvudsakliga inkomst-
källa.  

Huvudsaklig inkomstkälla redovisas här i sex grupper: 

• Förvärvsarbete 
• Studier 
• Vård av barn/anhörig 
• Arbetslös 
• Ekonomiskt bistånd m.m. 
• Saknar inkomst 

I kapitlet Fakta om statistiken beskrivs dessa grupper närmare. 

Till skillnad från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, som 
avser att redovisa de som förvärvsarbetat minst en timme i veckan under 
november månad, sätts här ingen gräns för när en individ ska ha arbetat 
eller hur stor inkomsten ska vara. Det innebär att andelen förvärvs-
arbetande kan skilja sig åt beroende på om det är RAMS eller RAKS som 
används. Andelen förvärvsarbetande enligt RAKS är högre de första åren 
efter invandringen, men från och med år 3 är andelen förvärvsarbetande i 
princip densamma med de två olika metoderna. De som inte är förvärvs-
arbetade enligt RAMS men är det enligt RAKS har ofta arbetat endast en 
del av året och har oftast en låg inkomst från arbete. När det gäller flykt-
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ingar och deras anhöriga är skillnaden mellan RAMS och RAKS däremot 
så gott som obefintlig. Flyktingar och deras anhöriga inskrivna i etabler-
ingsuppdraget har normalt sett rätt till etableringsersättning i upp till två 
år och det innebär att de behöver en högre inkomst från arbete för att 
arbetsinkomst ska vara den största inkomstkällan jämfört med övriga 
grupper. 

I detta avsnitt har RAKS kompletterats med uppgifter om gränspendling. 
I gruppen med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla ingår även 
personer som arbetar i Danmark eller Norge. Detta har nästan enbart 
betydelse för gruppen medborgare i EU/EES. Läs mer om gränspendling 
i kapitlet Fakta om statistiken. 

Andelen kvar i landet varierar mellan grupper
I detta kapitel studeras invandrade 2002–2012 som var 20–54 år vid 
invandringen. De följs som längst fram till år 2013, då de som invandrade 
2002 var 31–65 år gamla. Etableringen på arbetsmarknaden studeras för 
de som fortfarande är folkbokförda i Sverige respektive år. Antalet 
personer som ingår i studien minskar därför med tid i Sverige. 
Benägenheten att utvandra skiljer sig åt mellan grupper med olika grund 
för bosättning, vilket gör att fördelningen efter grund för bosättning 
förändras över tid. Omkring 90 procent av de som kom som flyktingar 
eller anhöriga till flyktingar år 2002 var fortfarande folkbokförda i 
Sverige 10 år senare. Övriga anhöriginvandrare stannar också i Sverige i 
hög utsträckning och efter 10 år var knappt 80 procent av de som 
invandrade 2002 kvar i landet. I övriga grupper har en majoritet 
utvandrat inom en tioårsperiod. Andelen som stannat kvar i Sverige är 
högre bland kvinnor än bland män, särskilt bland de med arbete och 
studier som grund för bosättning.  
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Diagram 2.1
Andel fortfarande folkbokförda i Sverige av invandrade 2002* efter 
grund för bosättning

Kvinnor Män

År efter invandring År efter invandring

* För invandrade med arbete och studier som grund för bosättning redovisas åren 2002-
2004 sammantaget för att ge mer stabila resultat

För flyktingar och deras anhöriga samt övriga som invandrat av familje-
skäl är andelen kvar i landet närmast identisk för de olika invandrings-
kohorterna 2002–2012. För medborgare i EU/EES och de som fått 
uppehållstillstånd på grund av arbete eller studier är skillnaderna mellan 
invandringskohorter större. Andelen medborgare i EU/EES som stannar 
kvar i Sverige är högre efter EU-utvidgningen 2004 och 70–75 procent är 
fortfarande folkbokförda i Sverige tre år efter invandringen. För de med 
studier eller arbete som grund för bosättning varierar andelen kvar i 
landet mellan 60 och 90 procent tre år efter invandringen.  

Eftersom en stor andel av flyktingar och deras anhöriga samt övriga 
anhöriginvandrare stannar kvar i Sverige utgör dessa grupper med tiden 
en allt större del av de som invandrade ett visst år. Som vi sett i före-
gående kapitel är invandrade med arbete eller studier som grund för 
bosättning mindre grupper och dessa grupper minskar också betydligt 
med tiden eftersom en stor andel med dessa bosättningsskäl utvandrar. 
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Etableringen
I diagram 2.2 visas andelen med arbete som huvudsaklig inkomstkälla 
för kvinnor och män invandrade 2002 med olika grund för bosättning 
efter tid i Sverige. I samtliga grupper ökar andelen förvärvsarbetande 
med tiden, men andelen förvärvsarbetande varierar stort mellan olika 
grupper. Andelen förvärvsarbetande är betydligt lägre bland flyktingar 
och deras anhöriga än bland de som invandrat med arbete som grund för 
bosättning eller medborgare i EU/EES.  

Diagram 2.2
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla för 
invandrade 2002* efter grund för bosättning och år efter invandring

Kvinnor Män
Procent Procent

År efter invandring År efter invandring

* För invandrade med arbete och studier som grund för bosättning redovisas åren 2002-
2004 sammantaget för att ge mer stabila resultat

Även fördelningen efter övriga grupper av huvudsaklig inkomstkälla 
varierar kraftigt mellan invandrade med olika grund för bosättning och 
det är också ofta skillnader mellan kvinnor och män. Statistiken redovisas 
därför genomgående uppdelat efter grund för bosättning och kön. Fokus 
läggs på gruppen flyktingar och deras anhöriga, eftersom det är i denna 
grupp som andelen förvärvsarbetande är lägst och eftersom det är denna 
grupp som i störst utsträckning berörs av integrationspolitiken. De andra 
stora grupperna, övriga familjeband och medborgare i EU/EES, behand-
las mer översiktligt medan de som invandrar med arbete eller studier 
som grund för bosättning beskrivs väldigt kortfattat. 
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Flyktingar och deras anhöriga
Mottagandet av flyktingar och deras anhöriga har förändrats för invand-
rade under perioden 2002–2012. Fram till den 1 december 2010 gällde 
Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar 
(1992:1068). Kommunerna beviljade denna introduktionsersättning inom 
ramen för det kommunala flyktingsmottagandet. I och med etablerings-
reformen som trädde i kraft den 1 december 2010 förändrades ansvars-
fördelning mellan myndigheter och kommuner gällande etablering av 
nyanlända på arbets- och samhällslivet (Lag (2010:197)). Arbetsförmed-
lingen tog över huvudansvaret som tidigare låg hos kommunerna. 
Reformens syfte var att underlätta och påskynda vissa nyanlända 
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. De främst samverk-
ande aktörerna för Arbetsförmedlingen är Migrationsverket, kommuner, 
Länsstyrelsen och Försäkringskassan. 

Utvecklingen över tid
Andelen förvärvsarbetande bland flyktingar och deras anhöriga är låg 
den första tiden efter invandring. Ekonomiskt bistånd m.m., där intro-
duktionsersättning och etableringsersättning ingår, är den vanligast före-
kommande huvudsakliga inkomstkällan de första åren. Även efter en 
längre tid i Sverige är det en stor andel av de som kommit som flyktingar 
och anhöriga till flyktingar som har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig 
inkomstkälla.  

Fördelningen av huvudsaklig inkomstkälla skiljer sig åt mellan kvinnor 
och män. Ett år efter invandringen hade 6 procent av kvinnorna förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla. Andelen förvärvsarbetande ökar 
därefter gradvis för varje år men den passerar aldrig 50 procent. 
Omkring 20 procent av kvinnorna har inkomst för vård av barn eller nära 
anhörig som största inkomst de första åren efter invandringen. Många av 
de som invandrar som flyktingar eller anhöriga till en flykting har 
antingen barn vid invandringen eller får barn en kort tid därefter. 
Studiemedel är också en relativt vanlig inkomst för kvinnorna och 
inkomst från studier är den huvudsakliga inkomstkällan för omkring 15 
procent av kvinnorna 3–6 år efter invandringen. Efter 6–7 år ökar också 
andelen med arbetslöshetsersättning. Efter 10–11 år har knappt 10 
procent av kvinnorna arbetslöshetsersättning som huvudsaklig 
inkomstkälla.  
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Diagram 2.3
Huvudsaklig inkomstkälla för flyktingar och deras anhöriga 
invandrade 2002 efter år efter invandring
Procent Kvinnor

År efter invandring

Procent Män

År efter invandring

För männen är andelen förvärvsarbetande 15 procent året efter invand-
ringen och drygt 50 procent 5 år efter invandringen. Därefter ökar 
andelen relativt lite och efter 11 år är drygt 60 procent av männen 
förvärvsarbetande. Andelen förvärvsarbetande var lägre 7 år efter 
invandringen än 6 år efter för invandrade år 2002. Detta är en effekt av 
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den minskade förvärvsfrekvensen och ökade arbetslösheten som följde 
av finanskrisen hösten 2008. Från och med 7 år efter invandringen är 
också andelen med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomst-
källa högre än tidigare år, drygt 10 procent. 

För både kvinnor och män är det en liten andel som helt saknar inkomst, 
men andelen ökar över tid, från 1 procent till omkring 4 procent efter 7–8 
år i Sverige. Denna grupp består troligtvis till stor del av personer som är 
folkbokförda i Sverige, men som inte längre befinner sig i landet. 

Jämförelse olika invandringskohorter
I diagram 2.4 jämförs fördelningen av huvudsaklig inkomstkälla tre år 
efter invandringen för invandrade 2002–2010. För kvinnor är andelen 
med studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla högre för invandrade 
2002–2006 än för de som kommit senare, medan en högre andel har 
inkomst för vård av barn av invandrade 2007–2010. Detta hänger 
samman med att det är en högre andel med små barn som har invandrat 
2007–2010 än tidigare år. För män märks en tydlig skillnad i andelen 
förvärvsarbetande mellan invandrade olika år. Andelen är högst för de 
som invandrat 2005, det vill säga år 2008 innan förvärvsfrekvensen sjönk. 
För invandrade 2009 och 2010 är det en högre andel med arbetslöshets-
ersättning som huvudsaklig inkomstkälla än för invandrade tidigare år. 
Det rör sig här om en högre andel med ersättningar från arbetsmarknads-
politiska åtgärder och gäller för invandrade även tidigare år för åren 2012 
och 2013. De som omfattas av etableringsreformen har däremot i mindre 
utsträckning sin huvudsakliga inkomst från ersättning från arbets-
marknadspolitiska åtgärder, eftersom etableringsersättning här klassas 
som ekonomiskt bistånd. 

För de invandringskohorter som går att följa en längre tid är skillnaderna 
mellan olika invandringsår mindre. Andelen förvärvsarbetande är dock 
fortfarande högst för invandrade 2005. Efter exempelvis sex år i Sverige 
var 40 procent av kvinnorna och 62 procent av männen som invandrade 
2005 förvärvsarbetande jämfört med 27 procent av kvinnorna och 50 
procent av männen som invandrade 2007. 
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Diagram 2.4
Huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter invandringen för flyktingar och
deras anhöriga efter invandringsår
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Ålder vid invandringen
Fördelningen av huvudsaklig inkomstkälla skiljer sig åt i olika ålders-
grupper. I diagram 2.5 redovisas huvudsaklig inkomstkälla tre år efter 
invandringen uppdelat efter ålder vid invandringen. Här har åren 2002–
2010 slagits samman för att ge mer stabila resultat. Skillnaderna mellan 
olika åldersgrupper gäller samtliga invandringsår, även om nivåerna kan 
skilja sig något. För kvinnor är andelen förvärvsarbetande högst för de 
som var 30–44 år vid invandringen. I dessa åldrar hade cirka 20 procent 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla jämfört med 10 procent av 
de som invandrade vid 50–54 års ålder. De som var yngre än 35 år när de 
invandrade har i stor utsträckning föräldrapenning eller annan inkomst 
för vård av barn eller nära anhörig som huvudsaklig inkomstkälla tre år 
efter invandringen. Dessa kvinnor är i de åldrar då det är vanligt att ha 
små barn. Bland männen är andelen förvärvsarbetande högre för de som 
var 20–34 år vid invandringen. Det är också i dessa åldrar som flest 
befinner sig. Andelen förvärvsarbetande är omkring 45 procent i dessa 
åldrar och är därefter tydligt lägre för varje äldre åldersklass. För män 
som var 50–54 år vid invandringen var mindre än 20 procent förvärvs-
arbetande tre år efter invandringen. 

Diagram 2.5
Huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter invandringen för flyktingar och 
deras anhöriga invandrade 2002–2010 efter ålder vid invandringen
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Utbildningsnivå
Andelen förvärvsarbetande är högre för de med gymnasial eller efter-
gymnasial utbildning än för de som har förgymnasial utbildning eller för 
de där uppgift om utbildningsnivå saknas. De med minst gymnasial 
utbildningsnivå har också oftare studiemedel som huvudsaklig inkomst-
källa tre år efter invandringen. Det är små skillnader i fördelning efter 
huvudsaklig inkomstkälla mellan de med gymnasial utbildning och de 
med kortare eller längre eftergymnasial utbildning. De för vilka uppgift 
om utbildningsnivå saknas är de som i högst utsträckning saknar 
inkomst. Som tidigare nämnts är det möjligt att personer utan registrerad 
inkomst inte längre befinner sig i landet. Eftersom uppgift om utbild-
ningsnivå exempelvis samlas in för personer inskrivna i SFI och som är i 
kontakt med Arbetsförmedlingen är det rimligt att anta att det också i 
högre grad gäller personer för vilka uppgift om utbildningsnivå saknas. 

Diagram 2.6
Huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter invandringen för flyktingar och 
deras anhöriga invandrade 2002–2010 efter utbildningsnivå
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deras anhöriga invandrade 2002–2010 efter utbildningsnivå

Kvinnor Män
Procent Procent
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Andelen med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla skiljer sig 
relativt lite mellan olika utbildningsgrupper tre år efter invandringen, 
särskilt för män. Skillnaderna mellan förgymnasialt utbildade och de 
med minst gymnasial utbildningsnivå ökar något med tiden, men även 
efter en längre tid i Sverige är skillnaderna ganska små. Efter nio år i 
Sverige var 52 procent av männen med förgymnasial utbildningsnivå 
förvärvsarbetande jämfört med 67 procent av de med minst treårig efter-
gymnasial utbildningsnivå. För kvinnor ökar skillnaderna mellan de med 
lägre och högre utbildningsnivå med tiden. Efter nio år i Sverige 
förvärvsarbetade 27 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning 
och 63 procent av de med minst treårig eftergymnasial utbildning. 
Huvudsaklig inkomstkälla nio år efter invandringen redovisas i tabell T.3 
i tabellbilagan. 

Typ av kommun
Det finns skillnader i fördelningen av huvudsaklig inkomstkälla mellan 
olika typer av kommuner. I diagram 2.7 visas huvudsaklig inkomstkälla 
tre år efter invandringen efter typ av kommun. I diagrammet visas 
kommuntyp tre år efter invandringen, resultatet är i princip identiskt om 
kommun i slutet av invandringsåret används. I storstäderna och deras 
förorter är andelen förvärvsarbetande högre och andelen med studie-
inkomst, arbetslöshetsersättning och inkomst för vård av barn eller nära 
anhörig lägre än i både gruppen större städer, deras förorter och 
pendlingskommuner och i gruppen övriga kommuner. Andelen med 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är något högre i övriga 
kommuner än i större städer, men skillnaden mellan dessa två grupper är 
relativt små. 
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Diagram 2.7
Huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter invandringen för flyktingar och 
deras anhöriga invandrade 2002–2010 efter typ av kommun

Kvinnor Män
Procent Procent

Typ av kommun 3 år efter invandring Typ av kommun 3 år efter invandring

Det är stora skillnader inom gruppen storstäder och deras förorter och 
andelen förvärvsarbetande är betydligt högre i Stockholmsområdet än i 
Göteborg respektive Malmö med förorter. Skillnaderna mellan storstads-
områdena är dessutom större för de senare invandringskohorterna, vilket 
visas i diagram 2.8. I Stockholm med förorter är andelen med förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla omkring 10 procentenheter högre 
för invandrade 2005 och senare jämfört med invandrade 2002–2004. Detta 
gäller både kvinnor och män. I Göteborg och Malmö med förorter är 
andelen förvärvsarbetande snarare lägre för de senare invandrings-
kohorterna. En förklaring till förändringen kan vara att Stockholm 
drabbades mindre hårt av finanskrisen 2008 än Göteborg och Malmö. 

Andelen med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är högre i 
Stockholm oavsett tid i Sverige (se tabell T.4 i tabellbilagan). Skillnaderna 
mellan Stockholm och de andra två storstadsområdena tycks inte kunna 
förklaras av skillnader i ålder eller utbildningsnivå. Andelen förvärvs-
arbetande är högre i Stockholm med förorter än i Göteborg och Malmö 
och deras förorter i samtliga åldersgrupper och oavsett utbildningsnivå. 
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Diagram 2.7
Huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter invandringen för flyktingar och 
deras anhöriga invandrade 2002–2010 efter typ av kommun

Kvinnor Män
Procent Procent

Typ av kommun 3 år efter invandring Typ av kommun 3 år efter invandring

Det är stora skillnader inom gruppen storstäder och deras förorter och 
andelen förvärvsarbetande är betydligt högre i Stockholmsområdet än i 
Göteborg respektive Malmö med förorter. Skillnaderna mellan storstads-
områdena är dessutom större för de senare invandringskohorterna, vilket 
visas i diagram 2.8. I Stockholm med förorter är andelen med förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla omkring 10 procentenheter högre 
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Diagram 2.8
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla 3 år efter 
invandringen för flyktingar och deras anhöriga i storstadsområdena 
efter invandringsår

Kvinnor Män
Procent Procent

 
Invandringsår Invandringsår

Arbete och inkomst bland de med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla
Som visats tidigare ökar andelen förvärvsarbetande efter tid i Sverige. 
För personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla kan anknyt-
ningen till arbetsmarknaden studeras. I diagram 2.9 visas förvärvs-
arbetande uppdelat efter om de var helårsanställda, anställda en del av 
året eller företagare och kombinatörer. Med kombinatörer avses personer 
som både varit anställda och haft företagarinkomst under året. I 
diagrammet har invandrade åren 2002–2004 slagits samman för att 
grupperna inte ska bli för små. 

Det första året efter invandringen har 6 procent av kvinnorna och 16 
procent av männen invandrade 2002–2004 förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla. En stor andel av dem, 49 procent av 
kvinnorna och 40 procent av männen, är anställda en del av året. Med 
tiden minskar andelen delårsanställda, medan andelen helårsanställda 
ökar. Efter nio år har andelen med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla ökat till 45 procent för kvinnorna och 60 procent för 
männen. Av dessa är de flesta helårsanställda. Samtidigt som andelen 
med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla ökar förbättras alltså 
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också anknytningen till arbetsmarknaden för de som är förvärvs-
arbetande. Andelen företagare eller kombinatörer ökar också med tiden, 
från 3 till 6 procent för kvinnorna och från 5 till 14 procent för männen. 

Diagram 2.9
Anknytning till arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga 
invandrade 2002–2004 med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla efter år efter invandring

Kvinnor Män
Procent Procent

År efter invandring År efter invandring

 

Andelen helårsanställda av de med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla är relativt lika för invandrade olika år. Tre år efter invand-
ringen varierar andelen helårsanställda exempelvis mellan knappt 60 
procent och knappt 70 procent för olika invandringskohorter.  

Som visats tidigare är det en högre andel med förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla i Stockholm med förorter jämfört med övriga 
Sverige. Det är också en högre andel av de förvärvsarbetande som är 
helårsanställda i Stockholm med förorter än i de andra storstads-
områdena och i övriga delar av landet. Detta gäller särskilt för männen. 
Tre år efter invandringen var 73 procent av männen i Stockholmsområdet 
helårsanställda jämfört med omkring 60 procent i övriga kommuntyper. 

Förutom typ av anställning kan också inkomsten för förvärvsarbetande 
studeras. I diagram 2.10 visas medianinkomsten före skatt för invandrade 
2002–2004 efter tid i Sverige. Delårsanställda och företagare är 
exkluderade för att öka jämförbarheten över tid. Det är möjligt att 
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också anknytningen till arbetsmarknaden för de som är förvärvs-
arbetande. Andelen företagare eller kombinatörer ökar också med tiden, 
från 3 till 6 procent för kvinnorna och från 5 till 14 procent för männen. 

Diagram 2.9
Anknytning till arbetsmarknaden för flyktingar och deras anhöriga 
invandrade 2002–2004 med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla efter år efter invandring

Kvinnor Män
Procent Procent

År efter invandring År efter invandring
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2002–2004 efter tid i Sverige. Delårsanställda och företagare är 
exkluderade för att öka jämförbarheten över tid. Det är möjligt att 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Företagare och kombinatörer Anställda del av året Helårsanställda

Etablering och karriärvägar för utrikes födda Etablering på arbetsmarknaden 

 31 

andelen som arbetar heltid skiljer sig åt mellan åren. Detta skulle också 
kunna påverka jämförbarheten, men det finns inte registeruppgifter om 
arbetets omfattning. Inkomsterna är uppräknade till 2013 års penning–
värde. Ett år efter invandringen var medianinkomsten motsvarande 
155 000 kronor för helårsanställda kvinnor och 176 000 kronor för helårs-
anställda män. Inkomsterna ökar därefter för varje år och efter nio år är 
inkomsterna 234 000 respektive 282 000 kronor per år. Skillnaden i 
inkomst mellan kvinnor och män är ungefär densamma som totalt sett 
för förvärvsarbetande i Sverige.  

Diagram 2.10
Arbetsinkomst för helårsanställda flyktingar och deras anhöriga 
som invandrade 2002–2004 efter år efter invandring
Medianinkomst före skatt i tusentals kronor

År efter invandring
Uppräknat till 2013 års penningvärde

Sysselsättning bland de som inte har förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla
För att få en bättre uppfattning om vad de som inte har förvärvsarbete 
som huvudsaklig inkomst ägnar sig åt studeras i vilken utsträckning 
dessa personer har någon inkomst från förvärvsarbete och om de 
studerar. Som studerande räknas här personer inskrivna i studier under 
höstterminen respektive år och personer som har uppgift om antal 
timmar i SFI under året. Eftersom inskrivna endast avser höstterminen 
gör det att andelen studenter underskattas. 

Liksom i föregående avsnitt där förvärvsarbetande studerades separat 
läggs åren 2002–2004 samman. Ett år efter invandringen har de allra 
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flesta, 94 procent av kvinnorna och 84 procent av männen, annat än 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla. De flesta av dessa är 
studerande och oftast rör det sig om SFI-studier.  

Det är en högre andel kvinnor än män som varken är förvärvsarbetande 
eller studerande de första åren efter invandringen. Knappt hälften av 
dessa kvinnor har vård av barn eller nära anhörig som huvudsaklig 
inkomstkälla och ungefär lika många har ekonomiskt bistånd m.m. som 
huvudsaklig inkomstkälla. Bland männen är ekonomiskt bistånd den 
klart vanligaste inkomstkällan, 80 procent har ekonomiskt bistånd m.m. 
som huvudsaklig inkomstkälla.  

Med tiden minskar andelen som inte har förvärvsarbete som huvud-
saklig inkomstkälla. Efter nio år tillhör 55 procent av kvinnorna och 40 
procent av männen denna grupp. Inom gruppen som inte har förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla minskar andelen studerande 
samtidigt som andelen som varken förvärvsarbetar eller studerar ökar. 
Förändringen över tid ser lite olika ut för kvinnor och för män och det är 
en högre andel kvinnor i studier efter en längre tid i Sverige. 

Diagram 2.11
Arbete och studier för flyktingar och deras anhöriga invandrade 
2002–2004 som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla efter år efter invandring
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flesta, 94 procent av kvinnorna och 84 procent av männen, annat än 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla. De flesta av dessa är 
studerande och oftast rör det sig om SFI-studier.  

Det är en högre andel kvinnor än män som varken är förvärvsarbetande 
eller studerande de första åren efter invandringen. Knappt hälften av 
dessa kvinnor har vård av barn eller nära anhörig som huvudsaklig 
inkomstkälla och ungefär lika många har ekonomiskt bistånd m.m. som 
huvudsaklig inkomstkälla. Bland männen är ekonomiskt bistånd den 
klart vanligaste inkomstkällan, 80 procent har ekonomiskt bistånd m.m. 
som huvudsaklig inkomstkälla.  

Med tiden minskar andelen som inte har förvärvsarbete som huvud-
saklig inkomstkälla. Efter nio år tillhör 55 procent av kvinnorna och 40 
procent av männen denna grupp. Inom gruppen som inte har förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla minskar andelen studerande 
samtidigt som andelen som varken förvärvsarbetar eller studerar ökar. 
Förändringen över tid ser lite olika ut för kvinnor och för män och det är 
en högre andel kvinnor i studier efter en längre tid i Sverige. 

Diagram 2.11
Arbete och studier för flyktingar och deras anhöriga invandrade 
2002–2004 som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig 
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Efter nio år är det 60 procent av kvinnorna med annat än förvärvsarbete 
som huvudsaklig inkomstkälla som varken har inkomst från förvärvs-
arbete eller är inskrivna i studier. Motsvarande andel bland männen är 70 
procent. De flesta av dessa, omkring 6 av 10, har ekonomiskt bistånd 
m.m. som huvudsaklig inkomstkälla. För kvinnor förekommer också 
föräldrapenning eller annan inkomst för vård av barn och arbetslöshets-
ersättning som huvudsaklig inkomstkälla för vardera 10–15 procent. För 
männen är arbetslöshetsersättning den vanligaste inkomsten efter 
ekonomiskt bistånd, det gäller drygt 20 procent av männen som varken 
förvärvsarbetar eller studerar. Nära 20 procent av männen är också helt 
utan registrerad inkomst.  

Det är vanligare att varken arbeta eller studera i de äldre åldersgrupp-
erna. Efter nio år i Sverige gäller det ungefär 80 procent av de som inte 
har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla och som var 40 år eller 
äldre vid invandringen. Av de som var under 30 år vid invandringen är 
knappt hälften av kvinnorna och drygt 60 procent av männen som inte 
har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla utanför både arbete 
och studier. 

För de som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är det 
också möjligt att studera om de förvärvsarbetat tidigare för att få en bild 
av hur vanligt det är att stå helt utanför arbetsmarknaden. Mönstret visar 
sig vara väldigt likt för både gruppen studerande och för de som varken 
förvärvsarbetar eller studerar. I båda dessa grupper är det exempelvis 
efter sex år i Sverige omkring 80 procent av kvinnorna och cirka 55 pro-
cent av männen som under dessa sex år inte har någon registrerad 
inkomst från förvärvsarbete. För de som har inkomst från förvärvsarbete, 
men ändå inte har arbete som huvudsaklig inkomstkälla, har en majoritet 
haft förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla åtminstone något 
tidigare år.  

Övriga familjeband
De som invandrat som övriga anhöriginvandrare har en högre andel 
förvärvsarbetande än flyktingar och deras anhöriga. Bland kvinnor som 
invandrade 2002 är andelen med arbete som huvudsaklig inkomstkälla 
knappt 40 procent de första åren efter invandring och bland män knappt 
60 procent. Andelen förvärvsarbetande ökar därefter tydligt med tiden 
för kvinnorna och andelen närmar sig 70 procent efter 11 år i landet. 
Bland männen ökar andelen till omkring 70 procent efter 5 år och ligger 
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därefter kvar på ungefär samma nivå efter det. Både för kvinnor och män 
är andelen med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla 
högre från och med år 2009 vilket tyder på att denna grupp, liksom flykt-
ingarna, påverkats av den lägre förvärvsfrekvensen efter finanskrisen. 

Diagram 2.12
Huvudsaklig inkomstkälla för övriga anhöriga invandrade 2002 efter 
år efter invandring
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därefter kvar på ungefär samma nivå efter det. Både för kvinnor och män 
är andelen med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla 
högre från och med år 2009 vilket tyder på att denna grupp, liksom flykt-
ingarna, påverkats av den lägre förvärvsfrekvensen efter finanskrisen. 
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Att anhöriginvandrare ofta kommer till Sverige för att bilda familj är 
tydligt. Omkring 20 procent av kvinnorna har sin huvudsakliga inkomst 
från föräldrapenning eller annan inkomst för vård av barn eller nära 
anhörig de första åren efter invandringen och även längre tid efter 
invandringen är det en vanlig inkomst för kvinnorna. Några år efter 
invandringen är det också en relativt stor andel av kvinnorna som har 
studiemedel som huvudsaklig inkomstkälla. Det gäller nära 20 procent 
av kvinnorna 3–5 år efter invandringen. 

Att helt sakna inkomst är relativt vanligt de första åren efter invandring, 
särskilt för kvinnor. Här skulle det kunna röra sig om personer som helt 
försörjs av sin partner. Även efter en längre tid är det nära 10 procent 
som inte har någon registrerad inkomst. Det är möjligt att en del av dessa 
personer inte längre befinner sig i landet. 

Fördelningen efter huvudsaklig inkomstkälla är i stort sett densamma för 
invandrade olika år. Liksom för flyktingar och deras anhöriga märks en 
effekt av finanskrisen och tre år efter invandringen är invandrade 2005 
förvärvsarbetande i högre grad än de som invandrat senare. Efter sex år 
är det dock ingen skillnad alls mellan de invandringskohorter som går att 
följa minst sex år.  

En uppdelning efter ålder vid invandringen ger ett liknande mönster 
som för flyktingar och deras anhöriga, även om andelen förvärvsarbet-
ande är högre för övriga familjeinvandrare. En stor andel av de kvinnor 
som invandrat i yngre åldrar har sin huvudsakliga inkomst från föräldra-
penning m.m. tre år efter invandringen och andelen förvärvsarbetande är 
som högst för de som invandrat vid omkring 40 års ålder.  

Utbildningsnivå tycks ha en relativt liten betydelse för andelen med 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomst i gruppen övriga familjeband. 
Det är nästan bara de där uppgift om utbildningsnivå saknas som sticker 
ut med en lägre andel förvärvsarbetande. I denna grupp är det dock 
närmare hälften som helt saknar registrerad inkomst.  

Liksom för flyktingar och deras anhöriga är andelen förvärvsarbetande 
högre och andelen med ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomst 
lägre i Stockholmsområdet än i övriga delar av landet, men i övrigt finns 
inga tydliga regionala skillnader. 
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Arbete och inkomst bland de med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla
Anknytningen till arbetsmarknaden för de som har arbete som huvud-
saklig inkomstkälla följer samma mönster som för flyktingar och deras 
anhöriga, trots att andelen förvärvsarbetande är högre i gruppen övriga 
anhöriga. Av invandrade 2002–2004 har en tredjedel av kvinnorna och 
drygt hälften av männen förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla 
året efter invandringen. Av dessa är nära 50 procent av kvinnorna och 60 
procent av männen helårsanställda. Efter nio år har andelen förvärvs-
arbetande ökat till drygt 60 procent för kvinnorna och omkring 75 pro-
cent för männen och andelen helårsanställda har ökat till 80 respektive 75 
procent. Andelen företagare och kombinatörer ökar från mindre än 5 pro-
cent året efter invandringen till 11 procent för kvinnorna och 18 procent 
för männen efter nio år. 

Medianinkomsten från arbete bland helårsanställda var, uppräknat till 
2013 års penningvärde, 105 000 kronor för kvinnor och 137 000 kronor för 
män året efter invandringen. Från och med tre år efter invandringen är 
medianinkomsten i stort sett densamma som för flyktingar och deras 
anhöriga (jämför diagram 2.10). 

Sysselsättning bland de som inte har förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla
Av de som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är det 
liksom för flyktingar och deras anhöriga en stor andel som studerar de 
första åren efter invandringen. Även i denna grupp är det många som 
läser SFI. En längre tid efter invandringen är det vanligast att varken ha 
inkomst från förvärvsarbete eller studier för gruppen som inte har 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla. Eftersom andelen förvär-
vsarbetande ökar med tiden minskar gruppen som inte har förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla med tiden. Ett år efter invand-
ringen tillhör 67 procent av kvinnorna och 47 procent av männen invand-
rade 2002–2004 denna grupp medan de nio år efter invandringen utgör 
38 respektive 26 procent av de invandrade med övriga familjeskäl. 
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Diagram 2.13
Arbete och studier för övriga anhöriga invandrade 2002–2004 som 
inte har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla efter år efter 
invandring

Kvinnor Män
Procent Procent

 
År efter invandring År efter invandring

 

Arbete som grund för bosättning
Antalet som invandrade med arbete som grund för bosättning var litet i 
början av 2000-talet och eftersom utvandringen är stor i denna grupp 
minskar också antalet kraftigt över tid. För att få mer stabila resultat har 
här åren 2002–2004 slagits samman. Andelen med förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomst är drygt 60 procent för kvinnorna och nära 70 
procent för männen de första åren efter invandringen. Efter nio år är 
andelen omkring 80 procent för både kvinnor och män. Jämfört med 
övriga grupper av grund för bosättning är andelen förvärvsarbetande 
hög, men eftersom dessa personer har fått uppehållstillstånd av arbets-
marknadsskäl kunde man ha väntat sig en ännu högre andel. Att det de 
första åren efter invandringen ändå är omkring 30 procent som inte 
förvärvsarbetar kan troligtvis delvis förklaras av att det finns personer 
folkbokförda i Sverige som inte längre bor i landet. Som visats tidigare är 
arbetskraftsinvandrarna en rörlig grupp och det är en stor andel som 
utvandrar. Om en del av de som utvandrar inte anmäler detta har det en 
större påverkan på statistiken för grupper med en stor andel utvandrare.  
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Diagram 2.14
Huvudsaklig inkomstkälla för personer med arbete som grund för 
bosättning invandrade 2002–2004 efter år efter invandring
Procent Kvinnor

År efter invandring

Procent Män

År efter invandring

Något som tyder på att en betydande andel av arbetskraftsinvandrarna 
kan vara personer som inte längre befinner sig i landet är att de flesta 
som inte har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete helt saknar 
registrerad inkomst. De flesta återfinns inte heller i studier. Andra 
möjliga förklaringar till att helt sakna uppgift om inkomst i registren kan 
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Diagram 2.14
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vara svartarbete, arbete i annat land (förutom Norge och Danmark där vi 
har uppgift om gränspendling) eller att man är försörjd av en partner. 
Det är svårt att veta omfattningen av alla dessa alternativ. Skatteverket 
har gjort undersökningar för att beräkna omfattningen av svartarbete och 
enligt dessa utgör dolda löneinkomster cirka 10 procent av den totala 
förvärvsinkomsten3. 

Andelen förvärvsarbetande är högre för invandrade de senaste åren, efter 
att antalet arbetskraftsinvandrare ökat på grund av generösare regler. Av 
de som invandrade 2009–2012 var omkring 75 procent av kvinnorna och 
nära 85 procent av männen var förvärvsarbetande ett år efter invand-
ringen. 

Studier som grund för bosättning
Drygt 30 procent av kvinnorna och nära 50 procent av männen som 
invandrat med studier som grund för bosättning år 2002–2004 har 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla året efter invandring. Av 
de som inte förvärvsarbetar har de allra flesta ingen registrerad inkomst, 
5–10 procent har studieinkomster som huvudsaklig inkomstkälla. Att de 
som kommit som studenter sällan har studiemedel som huvudsaklig 
inkomstkälla kan förklaras av att de kan ha studiemedel från sitt hem-
land, en inkomst som inte registreras i Sverige. Omkring tre av fyra är 
dock inskrivna i studier höstterminen ett år efter invandringen. Liksom 
de som invandrat med arbete som grund för bosättning är studenter en 
grupp där en stor andel utvandrar. Ett par år efter invandringen är de 
flesta som saknar inkomst inte heller inskrivna i studier och det är möjligt 
att de inte längre befinner sig i Sverige. 

 

                                                           
3 Skatteverket (2006) Svartjobb och svartköp i Sverige. Del 1: Undersökningsresultat. 
Rapport 2006:4 
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Diagram 2.15
Huvudsaklig inkomstkälla för personer med studier som grund för 
bosättning invandrade 2002–2004 efter år efter invandring
Procent Kvinnor
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Diagram 2.15
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Medborgare i EU/EES
Medborgare i EU/EES har rätt att bosätta sig i Sverige utan uppehållstill-
stånd, vilket innebär att grund för bosättning ofta saknas för denna 
grupp. De kan ha invandrat av arbetsmarknadsskäl, för att studera eller 
för att bilda familj. 

I diagram 2.16 visas fördelningen av huvudsaklig inkomstkälla för 
EU/EES-medborgare som invandrade 2002 efter tid i Sverige. Andelen 
förvärvsarbetande är omkring 60 procent för kvinnor och cirka 65 
procent för män de första åren efter invandringen. Med tiden ökar 
andelen och når cirka 75 respektive 80 procent efter 11 år i Sverige. De 
flesta som inte är förvärvsarbetande har ingen registrerad inkomst i 
Sverige. Det gäller män i högre grad än kvinnor. Mellan 5 och 10 procent 
av kvinnorna har inkomst för vård av barn som huvudsaklig inkomst-
källa. Andelen är som högst vid 3–5 år efter invandringen. 

Liksom för invandrade med arbete eller studier som grund för bosättning 
är det en relativt stor andel som saknar registrerad inkomst. Även här är 
det möjligt att en del av personerna utan inkomst inte längre befinner sig 
i landet, även om de är folkbokförda. 

Som visats tidigare har gruppen medborgare i EU/EES förändrats efter 
att EU utvidgades, framförallt vid utvidgningen 2004. Innan EU-utvidgn-
ingen var det en högre andel av denna grupp som hade eftergymnasial 
utbildning. Fördelningen efter huvudsaklig inkomstkälla är dock i stort 
sett densamma för olika invandringskohorter och det är också små 
regionala skillnader. När det gäller utbildningsnivå är andelen förvärvs-
arbetande högre bland personer med minst gymnasial utbildning jämfört 
med personer med förgymnasial eller okänd utbildningsnivå. Liksom i 
övriga grupper är andelen förvärvsarbetande lägst och andelen utan 
inkomst högst för de där uppgift om utbildningsnivå saknas.  
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Diagram 2.16
Huvudsaklig inkomstkälla för medborgare i EU/EES som invandrade 
2002 efter år efter invandring
Procent Kvinnor
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Diagram 2.16
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Arbete och inkomst bland de med förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla
Av de som invandrade 2002–2004 som medborgare i EU/EES hade 60 
procent av kvinnorna och 68 procent av männen förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla året efter invandringen. Andelen är ungefär 10 
procentenheter högre nio år efter invandringen. Av de med förvärvs-
arbete som huvudsaklig inkomstkälla var 67 procent av kvinnorna och 73 
procent av männen helårsanställda året efter invandringen. Bland 
kvinnorna ökar andelen helårsanställda till närmare 80 procent efter nio 
år medan andelen helårsanställda är i stort sett oförändrat bland männen. 
Andelen anställda en del av året minskar dock med tiden även för 
männen och andelen företagare och kombinatörer ökar. Efter nio år i 
Sverige har andelen företagare eller kombinatörer av de förvärvs-
arbetande männen ökat från 6 till 22 procent. Även bland kvinnorna är 
andelen företagare högre efter nio år i Sverige, 15 procent jämfört med 5 
procent året efter invandringen. 

De som invandrat som medborgare i EU/EES har högre inkomst från 
förvärvsarbete än övriga familjeinvandrare och flyktingar och deras 
anhöriga. Medianinkomsten bland helårsanställda var, uppräknat till 
2013 års penningvärde, 215 000 kronor för kvinnor och 262 000 kronor för 
män året efter invandringen. Efter nio år var medianinkomsten 276 000 
för kvinnor och 352 000 för män. 

Sysselsättning bland de som inte har förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla
Andelen med annat än förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla 
minskar från 40 till 28 procent för kvinnor och från 32 till 21 procent för 
män invandrade 2002–2004 som medborgare i EU/EES. De flesta 
medborgare i EU/EES som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig 
inkomstkälla har varken uppgift om arbetsinkomst eller deltagande i 
studier. För kvinnorna gäller det omkring 60 procent av de som inte har 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla och för männen omkring 
80 procent. Andelen är något lägre det första året efter invandringen. Då 
var cirka 40 procent av kvinnorna och drygt 25 procent av männen 
inskrivna i studier. För dessa var framförallt SFI-studier vanligt, men en 
fjärdedel av de studerande kvinnorna och en tredjedel av de studerande 
männen var inskrivna på högskola eller universitet under höstterminen. 

 



Etablering på arbetsmarknaden Etablering och karriärvägar för utrikes födda 

44  

Diagram 2.17
Arbete och studier för medborgare i EU/EES invandrade 2002–2004 
som inte har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla efter år 
efter invandring
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Diagram 2.17
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Karriär på arbetsmarknaden
I detta kapitel studeras endast de utrikes födda som invandrade till Sverige i 
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och som förvärvsarbetade tre år 
efter invandring. Yrkets utbildningskrav följs upp för att studera om de byter till 
ett yrke med högre utbildningskrav, om de avancerat yrkesmässigt. 

I det föregående kapitlet beskrivs hur stor andel som arbetar av de som 
invandrat olika år och vad de som inte arbetar har som huvudsaklig 
inkomstkälla. Detta kapitel fokuserar istället endast på de som förhåll-
andevis kort tid efter invandringen var förvärvsarbetande. Två grupper, 
eller invandringskohorter, följs upp: de som invandrade under åren 
1998–1999 samt 2003–2004 och som förvärvsarbetade tre år efter invand-
ring. Dessa personer följs även upp efter sex respektive nio år för att se 
om de då förvärvsarbetar. Vid dessa tillfällen (tre, sex och nio år efter in-
vandring) studeras yrkets utbildningskrav för de som är förvärvsarbet-
ande. I figur 1 i Tabell- och figurbilaga framgår hur personer följs upp tre, 
sex och nio år efter invandring efter yrkets utbildningskrav. Yrkets 
utbildningskrav har hämtats från yrkesuppgift i Yrkesregistret. I Yrkes-
registret delas alla yrken in i tio yrkesområden. Dessa delas i sin tur 
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dessa utgör av samtliga invandrade. Sedan presenteras hur stor andel 
som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav mellan tre och sex år i 
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Sverige samt den totala andelen efter nio år i Sverige uppdelat på olika 
bakgrundsfaktorer. Bakgrundsfaktorerna är exempelvis grund för 
bosättning, ålder och utbildningsnivå. Alla tabeller och diagram 
redovisas efter kön och invandringsår. 

I en avslutande del av kapitlet görs en multivariat analys för att bättre 
förstå sambandet mellan demografiska och sociala faktorer och möjlig-
heten att byta till ett yrke med högre utbildningskrav. Det görs genom en 
logistisk regression av de faktorer som studerats tidigare i kapitlet. Gen-
om att analysera olika demografiska och sociala förhållanden samtidigt 
blir det möjligt att se vilka faktorer som har störst betydelse på möjlig-
heten att göra yrkesmässig karriär och hur mycket av skillnaderna som 
kan förklaras av olika sammansättningar på grupper som invandrat. 

Förvärvsarbetande 3 år efter invandring
År 1998–1999 var det totalt 41 700 personer mellan 20 och 55 år som in-
vandrade till Sverige för första gången och som inte var födda i Sverige 
eller var svenska medborgare sedan tidigare. Motsvarande antal för åren 
2003–2004 var 60 624 personer. Tabell 3.1 visar andelen förvärvsarbet-
ande, ej förvärvsarbetande samt utvandrade tre år efter invandring av de 
som invandrade de aktuella åren.  

Tabell 3.1
Antal och andel förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande samt 
utvandrade tre år efter invandring av personer med utländskt 
medborgarskap som invandrade till Sverige 1998–1999 och
2003–2004 i åldern 20–55 år

Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Utvandrat
Totalt 

invandrat

Antal

Andel av 
kvar i 
landet Antal

Andel av 
kvar i 
landet Antal

Andel 
av 

totalen Antal

1998-1999
Kvinnor 6 600 36 12 000 64 3 200 15 21 800
Män 8 100 50 8 200 50 3 600 18 19 900
Totalt 14 700 42 20 200 58 6 800 16 41 700

2003-2004
Kvinnor 9 500 36 16 700 64 4 900 16 31 000
Män 11 400 50 11 400 50 6 800 23 29 600
Totalt 20 900 43 28 100 57 11 700 19 60 600
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Som redan beskrivits i bakgrundskapitlet är det är en större andel av 
männen som utvandrar. Av de som invandrade 1998–1999 hade 18 pro-
cent av männen och 15 procent av kvinnorna utvandrat tre år efter 
invandringen. För de som invandrade 2003–2004 hade 23 procent av 
männen och 16 procent av kvinnorna utvandrat tre år senare. Det är 
störst andel som utvandrar av de som kommer till Sverige från ett annat 
EU/EES-land samt av de som får uppehållstillstånd för arbete eller 
studier. De som i minst utsträckning utvandrar kort tid efter invandring 
är de som kommer till Sverige som flyktingar, deras anhöriga samt övrig 
familjeinvandring. Av flyktingar och deras anhöriga är de allra flesta 
kvar i landet, då endast några få procent har utvandrat efter tre år i 
Sverige. Även de som kommer som familjeinvandrare är till stor del kvar 
i Sverige tre år efter invandring. 

Av de som är kvar i Sverige tre år efter invandring är det 50 procent av 
männen och 36 procent av kvinnorna som var förvärvsarbetande, det 
gäller både de som invandrade 1998–1999 och 2003–2004. De som till 
störst del är förvärvsarbetande är de som kommer från ett EU/EES-land 
samt de som invandrat med arbete som grund för bosättning. I båda 
dessa grupper förvärvsarbetade exempelvis omkring 60 procent av 
männen som invandrade 1998–1999.  

Andelen förvärvsarbetande tre år efter invandring är lägst bland de som 
kommit som flyktingar eller som deras anhöriga samt bland de som 
kommit som studenter. För män är omkring 40 procent av flyktingarna 
och deras anhöriga förvärvsarbetande i båda invandringskohorterna. 
Bland kvinnorna är det en lägre andel, 23 procent av de som invandrade 
1998–1999 och 18 procent av de som invandrade 2003–2004.  

I tabell 3.1 redovisas de totala antalen, motsvarande tabell uppdelad efter 
grund för bosättning finns i tabell T.9 i tabellbilagan.  

Sex och nio år efter invandring
Av de som var förvärvsarbetande tre år efter invandring var de flesta det 
även sex respektive nio år efter invandring, se tabell 3.2. Ungefär 75 
procent var förvärvsarbetande även sex år efter invandring. Av de som 
inte var det hade en del utvandrat medan en del var kvar i landet men ej 
förvärvsarbetande. Även nio år efter invandring är mellan 72–75 procent 
förvärvsarbetande. En del av de som inte var förvärvsarbetande tre år 
tidigare är nu åter förvärvsarbetande.  
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Omkring 65 procent av de som var förvärvsarbetande tre år efter 
invandring var det både sex och nio år efter invandring. Det gäller för 
båda invandringskohorterna och båda könen. Av de som förvärvs-
arbetade tre år efter invandring är det bland männen, nio år efter 
invandring, ungefär lika stor andel som utvandrat som är kvar i landet 
men ej förvärvsarbetar. Bland kvinnorna är det istället en större andel 
som är kvar i landet men inte förvärvsarbetar.  

Tabell 3.2
Antal och andel förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande samt 
utvandrade sex och nio år efter invandring av personer som var
förvärvsarbetande tre år efter invandring

Nio år efter invandring

Kön/ Invan-
dringsår Sex år efter invandring

Förvär-
vsarb.

Ej 
förvär-
vsarb.

Ut-
vand-

rat Summa
Antal 
totalt

Kvinnor
1998-1999 Förvärvsarbetande 63 7 3 74 4 800

Ej förvärvsarbetande 9 9 2 20 1 300
Utvandrat 0 0 6 6 400
Summa 73 16 11 100 6 600

2003-2004 Förvärvsarbetande 65 7 3 75 7 100
Ej förvärvsarbetande 9 9 1 19 1 800
Utvandrat 0 0 5 5 500
Summa 75 16 9 100 9 400

Män
1998-1999 Förvärvsarbetande 64 7 4 74 6 000

Ej förvärvsarbetande 8 7 2 18 1 400
Utvandrat 0 0 8 8 700
Summa 72 13 15 100 8 100

2003-2004 Förvärvsarbetande 65 7 3 75 8 500
Ej förvärvsarbetande 7 8 2 17 2 000
Utvandrat 0 0 7 7 800
Summa 73 14 13 100 11 300
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Fördelning efter yrkets utbildningskrav
I tabell 3.3 redovisas förvärvsarbetande personer efter yrkets utbildnings-
krav tre, sex och nio år efter invandring. Den minsta gruppen utgörs av 
de som har ett yrke som kräver kortare högskoleutbildning. Den största 
gruppen, för båda könen och båda invandringskohorterna, utgörs av de 
som har ett arbete där det krävs gymnasiekompetens.  

Tabell 3.3
Andel personer efter yrkets utbildningskrav av totala antalet förvärvs-
arbetande respektive år
Kön/ 
Invandringsår Yrkets utbildningskrav Tre år efter 

invandring
Sex år efter 
invandring

Nio år efter 
invandring

Kvinnor
1998-1999 Utbildningskrav saknas 21 20 19

Gymnasiekompetens 38 43 45
Kortare högskoleutbildning 10 12 13
Längre högskoleutbildning 18 20 21
Uppgift om yrke saknas 14 4 2

Summa 100 100 100

2003-2004 Utbildningskrav saknas 22 23 22
Gymnasiekompetens 32 39 40
Kortare högskoleutbildning 8 11 13
Längre högskoleutbildning 16 19 21
Uppgift om yrke saknas 22 8 4

Summa 100 100 100

Män
1998-1999 Utbildningskrav saknas 16 16 14

Gymnasiekompetens 37 46 49
Kortare högskoleutbildning 8 9 8
Längre högskoleutbildning 23 24 24
Uppgift om yrke saknas 16 5 4

Summa 100 100 100

2003-2004 Utbildningskrav saknas 17 16 15
Gymnasiekompetens 36 48 51
Kortare högskoleutbildning 5 7 8
Längre högskoleutbildning 17 20 21
Uppgift om yrke saknas 25 9 6

Summa 100 100 100
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De med ett yrke där det normalt krävs en längre högskoleutbildning är 
inte med i de kommande beräkningarna i detta kapitel eftersom de redan 
har ett yrke med det högsta utbildningskravet och därmed inte kan byta 
till ett yrke med högre utbildningskrav. Detta gäller mellan 14–23 procent 
av personerna som förvärvsarbetade. 

För de där uppgift om yrke tre år efter invandring saknas, saknas också 
uppgift om yrkets utbildningskrav. Det kan bero på att de är egenföre-
tagare, att arbetsplatsen inte rapporterat in yrkesuppgift eller att de inte 
har en uppdaterad yrkesuppgift mellan år tre och sex eller år sex och nio 
i Sverige. Mindre företag behöver inte rapportera in yrkesuppgift för alla 
anställda varje år men med årens gång kommer fler yrkesuppgifter in 
och denna grupp minskar. Nio år efter invandring saknades yrkesuppgift 
endast för några procent av de som fortfarande var förvärvsarbetande. 
För dessa har inkomstökningen mellan de olika åren styrt om de klassats 
som att de avancerat yrkesmässigt. För att bestämma vilken inkomst-
ökning som krävs för att klassas som att ha bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav har inkomstökningen bland de med en uppdaterad 
yrkesuppgift använts som utgångspunkt. Läs mer i Fakta om statistiken. 

Bytt till ett yrke med högre utbildningskrav
Genom uppgift om yrkets utbildningskrav går det att följa upp om en 
förvärvsarbetande person senare har bytt till ett yrke med lägre, samma 
eller högre utbildningskrav. I tabell 3.4 visas antalet och andelen som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring och som har ett yrke med lägre, 
högre eller samma utbildningskrav efter sex och nio år i Sverige. 

Både efter sex och nio år i Sverige har de flesta ett yrke med samma 
utbildningskrav som de hade tre år efter invandring. Efter nio år gäller 
detta omkring 60 procent av de som fortfarande förvärvsarbetade. Det är 
samtidigt en betydande del som bytt till ett yrke med högre utbildnings-
krav, omkring 30 procent efter nio år i Sverige. Omkring 10 procent har 
efter nio år i Sverige ett yrke med lägre utbildningskrav än vad de hade 
efter tre år.  
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Tabell 3.4
Antal och andel med ett yrke med högre, lägre eller samma 
utbildningskrav sex och nio år efter invandring jämfört med tre år 
efter invandring av totala antalet förvärvsarbetande respektive år

Arbete med…
…lägre 

utbildningskrav
…samma 

utbildningskrav
…högre 

utbildningskrav
Total 

förvärvsarbetande
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Mellan år tre och sex
Kvinnor
1998-1999 400 9 2 800 70 800 21 4 000 100
2003-2004 500 8 4 000 67 1 400 24 6 000 100

Män
1998-1999 500 10 3 100 67 1 100 23 4 700 100
2003-2004 700 10 4 500 63 1 900 27 7 100 100

Mellan år tre och nio
Kvinnor
1998-1999 300 9 2 100 63 1 000 28 3 400 100
2003-2004 400 8 3 200 61 1 600 31 5 200 100

Män
1998-1999 400 9 2 500 60 1 200 31 4 100 100
2003-2004 600 10 3 500 57 2 000 33 6 200 100

Skillnader mellan invandringsår och kön
I diagram 3.1 nedan redovisas andelen som bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav uppdelat på män och kvinnor samt invandringsår. Den 
nedre stapeln är andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav 
mellan år tre och sex, av de som var förvärvsarbetande båda åren och 
som inte hade ett yrke med krav på lång eftergymnasial utbildning efter 
tre år i Sverige. Den övre stapeln visar den ytterligare andelen som bytt 
yrke till ett med högre utbildningskrav mellan sex och nio år efter in-
vandring. Totalen visar således andelen som avancerat yrkesmässigt 
mellan tre och nio år efter invandring och som var förvärvsarbetande nio 
år efter invandring. 
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Diagram 3.1
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön och 
invandringsår
Procent

 

Det är en något större andel av de som invandrade 2003–2004 som bytt 
till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med de som invandrade 
1998–1999. I båda invandringskohorterna är det även en större andel män 
än kvinnor som avancerat yrkesmässigt. Men skillnaderna både mellan 
kohorterna och mellan könen är ganska små. 

Som framgår av diagram 3.1 är det en större andel som bytt till ett yrke 
med högre utbildningskrav mellan tre och sex år efter invandring jämfört 
med sex och nio år efter invandring. 

Ålder vid invandring
Andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav efter nio år i 
Sverige är högre bland de som var yngre när de invandrade och avtar 
sedan ju äldre de är vid invandring. Det gäller för båda invandrings-
kohorterna och för såväl kvinnor som män.  
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Diagram 3.2
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och ålder vid invandring
Procent

 

Skillnaden mellan åldersgrupperna är som störst för kvinnorna som 
invandrade under åren 2003–2004. Bland de som var 20–24 när de 
invandrade hade 36 procent ett yrke med högre utbildningskrav nio år 
efter invandring jämfört med vad de hade efter tre år. De kvinnor som 
invandrade samma år men var mellan 40–49 år hade 24 procent ett yrke 
med högre utbildningskrav nio år senare, en skillnad mellan ålders-
grupperna på 12 procentenheter.  
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Bland männen som invandrade 1998–1999 finns knappt några skillnader 
mellan de olika åldersgrupperna i andelen som avancerat yrkesmässigt 
mellan år tre och sex, andelarna varierar mellan 22–24 procent. Däremot 
är det färre av de äldre som hade bytt till ett yrke med högre utbildnings-
krav mellan sex och nio år i Sverige. Bland de som invandrat som yngre 
är det därmed en större andel som hade ett yrke med högre utbildnings-
krav efter nio år i Sverige, än vad det är för de äldre.  

Typ av kommun tre år efter invandring
I diagram 3.3 visas andelen som bytt till ett yrke med högre utbildnings-
krav uppdelat på vilken typ av kommun de bodde i tre år efter invand-
ring. Generellt är det en större andel som bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav av de som då bodde i någon av storstäderna, drygt 30 
procent bland både männen och kvinnorna i båda invandringskohort-
erna. Det är lägst andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav 
bland de som bodde i övriga kommuner.  

För män är det mycket liten skillnad mellan grupperna storstäder och 
större städer för andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav 
mellan tre och sex år efter invandring. Det är däremot en större andel av 
de som tre år efter invandring bodde i storstäder som gjort karriär totalt 
efter nio år. För kvinnor är det en större andel av de i storstäderna som 
bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, både efter sex och nio år.  

När uppdelning görs efter de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och 
Malmö och deras förorter separat finns inga stora skillnader mellan 
städerna. För män har de boende i Göteborgsområdet något lägre andel 
som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, jämfört med Stockholm 
och Malmö. För kvinnor är skillnaderna mellan städerna mycket små.  
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och Malmö. För kvinnor är skillnaderna mellan städerna mycket små.  
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Diagram 3.3
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och typ av kommun tre år efter invandring
Procent
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I diagram 3.4 redovisas andelen som bytt till ett yrke med högre utbild-
ningskrav uppdelat efter invandringsår, kön och grund för bosättning. 
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år efter invandring har drygt 30 procent av dem ett yrke med högre 
utbildningskrav än vad de hade tre år efter invandring. Av de kvinnor 
som kom till Sverige av familjeskäl är det några procentenheter färre som 
har avancerat yrkesmässigt. Ytterligare något lägre andel av kvinnorna 
som kom som flyktingar eller anhörig till en flykting har bytt till ett yrke 
med högre utbildningskrav mellan tre och nio år i Sverige, omkring 25 
procent. Detta gäller då de som var förvärvsarbetande både efter tre och 
nio år i Sverige, vilket skiljer mycket mellan grupperna.  

Diagram 3.4
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och grund för bosättning
Procent
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med högre utbildningskrav mellan tre och nio år i Sverige, omkring 25 
procent. Detta gäller då de som var förvärvsarbetande både efter tre och 
nio år i Sverige, vilket skiljer mycket mellan grupperna.  

Diagram 3.4
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och grund för bosättning
Procent

 

0

10

20

30

40

50

60

EU/EES Övriga
familjeband

Flyktingar+
anhöriga

EU/EES Övriga
familjeband

Flyktingar+
anhöriga

1998-1999 2003-2004

Män

Andel som bytt till yrke med högre utbildningskrav mellan år 6 och 9
Andel som bytt till yrke med högre utbildningskrav mellan år 3 och 6

0

10

20

30

40

50

60

EU/EES Övriga
familjeband

Flyktingar+
anhöriga

EU/EES Övriga
familjeband

Flyktingar+
anhöriga

1998-1999 2003-2004

Kvinnor

Andel som bytt till yrke med högre utbildningskrav mellan år 6 och 9
Andel som bytt till yrke med högre utbildningskrav mellan år 3 och 6

Etablering och karriärvägar för utrikes födda Karriär på arbetsmarknaden 

 57 

Bland männen har de som invandrade under åren 1998–1999 ett liknade 
mönster med störst andel som bytt till ett yrke med högre utbildnings-
krav bland invandrade från EU/EES-länder, något lägre för gruppen 
övriga familjeinvandrare och ytterligare något lägre för flyktingar och 
deras anhöriga. Bland männen som invandrade 2003–2004 syns ett annat 
mönster, se diagram 3.4. Bland dem är det familjeinvandrarna som till 
störst andel bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, 30 procent efter 
nio år. Av de från EU/EES-länder samt flyktingar och deras anhöriga är 
det 30 procent som avancerat yrkesmässigt efter nio år.  

Som beskrivits i början av detta kapitel är det stora skillnader i andelen 
förvärvsarbetande efter grund för bosättning. Diagram 3.4 visar dock att 
skillnaderna är mindre när det gäller möjligheten att avancera yrkes-
mässigt för de som redan är förvärvsarbetande tre år efter invandring. 

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
När andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav jämförs 
efter vilket utbildningskrav deras yrke hade tre år efter invandring syns 
stora skillnader. De som då hade ett yrke där det normalt krävs gymn-
asiekompetens har i minst utsträckning bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav. Det gäller för båda invandringskohorterna och båda 
könen. Bland dem är det mellan 15 och 20 procent som bytt till ett yrke 
med högre utbildningskrav nio år efter invandring, se diagram 3.5. 

För de där uppgift om yrke tre år efter invandring saknas, saknas också 
uppgift om yrkets utbildningskrav. Att yrkesuppgift saknas kan bero på 
att de är egenföretagare eller att de arbetar på en mindre arbetsplats som 
inte rapporterar in yrke för alla anställda varje år. För dessa har inkomst-
ökningen mellan de olika åren styrt om de klassats som att de avancerat 
yrkesmässigt. Bland kvinnorna är denna grupp de som i störst utsträck-
ning har bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, drygt 50 procent. 
Även för männen är det omkring hälften i denna grupp som nio år efter 
invandring har ett yrke med högre utbildningskrav än vad de hade tre år 
efter invandring. 

För männen är det dock ungefär samma andel som bytt av de som tre år 
efter invandring hade ett yrke utan utbildningskrav. Denna grupp har 
däremot en lägre andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav 
mellan år tre och sex och en större andel som avancerat yrkesmässigt 
mellan år sex och nio, jämfört med de som saknar uppgift om yrke. 
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Även i diagram 3.6 redovisas andelen som bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav uppdelat efter yrkets utbildningskrav tre år efter invand-
ring men då också uppdelat efter grund för bosättning. Bland män som 
invandrade i början av 2000–talet och tre år efter invandring hade ett 
yrke utan utbildningskrav var det inga skillnader i andelen som avan-
cerat yrkesmässigt mellan de olika grupperna av grund för bosättning. I 
alla grupperna var det knappt hälften av dem som bytt till ett yrke med 
högre utbildningskrav. 

Bland flyktingar och deras anhöriga är det för få som tre år efter invand-
ring hade ett yrke som normalt kräver kortare högskoleutbildning för att 
kunna redovisas.  
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Diagram 3.5
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Procent

 
1 = Utbildningskrav saknas
2 = Gymnasiekompetens
3 = Kortare högskoleutbildning (högst ca tre år)
0 = Uppgift om yrke saknas 
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Diagram 3.6
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav efter nio år i 
Sverige av de som förvärvsarbetade tre år efter invandring. 
Uppdelat på kön, invandringsår, grund för bosättning och yrkets 
utbildningskrav tre år efter invandring
Procent

 

I gruppen flyktingar och deras anhöriga är det för få personer som tre år efter invandring 
hade ett yrke som normalt kräver kortare högskoleutbildning för att kunna redovisas. 
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Diagram 3.6
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav efter nio år i 
Sverige av de som förvärvsarbetade tre år efter invandring. 
Uppdelat på kön, invandringsår, grund för bosättning och yrkets 
utbildningskrav tre år efter invandring
Procent
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Utbildningsnivå
I diagram 3.7 redovisas andelen som bytt till ett arbete med högre utbild-
ningskrav uppdelat efter vilken utbildningsnivå de hade tre år efter 
invandring. Det finns skillnader mellan utbildningsgrupperna, de med 
någon eftergymnasial utbildning har i större grad gjort karriär jämfört 
med de som har förgymnasial eller gymnasial utbildning.  

För några utbildningsgrupper finns knappt några skillnader mellan kön-
en. Bland de med någon typ av eftergymnasial utbildning är skillnaderna 
mellan könen mycket små, det gäller både bland de som invandrade i 
slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Större skillnader är det 
bland de med förgymnasial, gymnasial utbildning eller de som saknade 
uppgift om utbildningsnivå. För de med förgymnasial utbildningsnivå 
skiljer det exempelvis 7–8 procentenheter mellan könen. Att en del pers-
oner saknar uppgift om utbildningsnivå beror på att de inte har en sven-
sk utbildning eller har rapporterat in vad de har för utländsk utbildning.  

Förhållandevis få personer av de som var förvärvsarbetande tre år efter 
invandring och ingår i denna analys har höjt sin utbildningsnivå mellan 
tre och nio år i Sverige. Av de som ändå gjort det har en större andel 
också bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. Av kvinnor som 
invandrade åren 2003–2004 hade till exempel drygt 40 procent av de som 
höjt utbildningsnivån också bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. 
Av de som hade samma utbildningsnivå tre och nio år efter invandring 
var det 30 procent som avancerat yrkesmässigt.  

I diagram 3.8 redovisas andelen som bytt till ett yrke med högre utbild-
ningskrav men då även efter grund för bosättning. För de flesta grupper 
är det samma mönster som när ingen uppdelning görs, en större andel av 
de med eftergymnasial utbildning har bytt till ett arbete med högre 
utbildningskrav jämfört med de med lägre utbildningsnivå. Bland män 
som kommit som flyktingar eller deras anhöriga är skillnaderna mellan 
olika utbildningsnivåer däremot liten. Av de som invandrade under åren 
2003–2004 var det en något större andel av de med förgymnasial utbild-
ning som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med de 
som hade eftergymnasial utbildning.  



Karriär på arbetsmarknaden Etablering och karriärvägar för utrikes födda 

62  

Diagram 3.7
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och utbildningsnivå tre år efter invandring
Procent

 
1 = Förgymnasial utbildning
2 = Gymnasial utbildning
3 = Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år
4 = Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
0 = Uppgift saknas
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Diagram 3.7
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav av de som 
förvärvsarbetade tre år efter invandring. Uppdelat på kön, 
invandringsår och utbildningsnivå tre år efter invandring
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Diagram 3.8
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav efter nio år i 
Sverige av de som förvärvsarbetade tre år efter invandring. 
Uppdelat på kön, invandringsår, grund för bosättning och 
utbildningsnivå tre år efter invandring
Procent
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Yrkets utbildningskrav jämfört med utbildningsnivå
I tabell 3.5 presenteras andelen som har ett yrke med högre utbildnings-
krav nio år efter invandring jämfört med vad de hade tre år efter invand-
ring uppdelat efter yrkets utbildningskrav och personernas utbildnings-
nivå. Bland de som tre år efter invandring hade en utbildningsnivå som 
var högre än yrkets utbildningskrav, exempelvis eftergymnasial utbild-
ning men ett yrke som vanligtvis kräver gymnasiekompetens, är det en 
större andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med 
de som har en utbildningsnivå som motsvarar eller är lägre än yrkets 
utbildningskrav. Det gäller mellan år tre och år nio efter invandring. Av 
kvinnor med gymnasieutbildning som invandrade 2003–2004 och tre år 
senare hade ett yrke där det normalt krävs gymnasiekompetens var det 
till exempel 10 procent som hade bytt till ett yrke med högre utbildnings-
krav sex år senare. Bland de som istället hade en eftergymnasial utbild-
ning tre år efter invandring var det nästan 30 procent som avancerat 
yrkesmässigt.  

Tabell 3.5
Andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav nio år efter 
invandring av de som förvärvsarbetade tre år efter invandring. 
Uppdelat efter kön, invandringsår, yrkets utbildningskrav tre år efter 
invandring och utbildningsnivå tre år efter invandring

Utbildningsnivå tre år efter invandring 
jämfört med yrkets utbildningskrav

Kön/ Invandringsår
Yrkets utbildningskrav tre år 
efter invandring Lägre Samma Högre

Kvinnor
1998-1999 Utbildningskrav saknas - 27 44

Gymnasiekompetens 5 13 27
Kortare högskoleutbildning 12 20 30

2003-2004 Utbildningskrav saknas - 23 37
Gymnasiekompetens 6 10 29
Kortare högskoleutbildning 22 19 28

Män
1998-1999 Utbildningskrav saknas - 43 53

Gymnasiekompetens 11 11 20
Kortare högskoleutbildning 33 32 45

2003-2004 Utbildningskrav saknas - 45 51
Gymnasiekompetens 16 14 24
Kortare högskoleutbildning 22 24 39
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I tabell 3.6 redovisas fördelningen av de som invandrade år 2003–2004 
och var förvärvsarbetande både tre och nio år efter invandring efter 
yrkets utbildningskrav de två åren. Av de med förgymnasial eller 
gymnasial utbildning var det 28 procent som hade ett yrke utan utbild-
ningskrav både tre och nio år efter invandring. Det är däremot fler som 
hade ett yrke där det krävs gymnasiekompetens nio år efter invandring 
jämfört med tre år efter invandring. Nio år efter invandring är det 4 
procent som har ett yrke där det krävs kortare högskoleutbildning och 2 
procent ett yrke där det krävs längre högskoleutbildning. Som nämnts 
tidigare ingår inte de personer som tre år efter invandring hade ett yrke 
där det krävs längre högskoleutbildning i denna studie.  

Av de med eftergymnasial utbildning tre år efter invandring var det fler 
som hade ett yrke där det normalt krävs en högskoleutbildning. Tre år 
efter invandring var det 14 procent som hade ett arbete med krav på 
kortare högskoleutbildning och nio år efter invandring var det 17 pro-
cent. Det var även 15 procent som då hade ett arbete med krav på längre 
högskoleutbildning. Totalt var det således ungefär en tredjedel av de 
med eftergymnasial utbildning som nio år efter invandring hade ett 
arbete som kräver högskoleutbildning. Den största gruppen, oavsett 
utbildningsnivå, hade nio år efter invandring ett arbete där det normalt 
krävs gymnasiekompetens. Det är då av de som var förvärvsarbetande 
tre år efter invandring men då inte hade ett arbete som med krav på 
längre högskoleutbildning. 
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Tabell 3.6
Fördelning efter yrkets utbildningskrav av förvärvsarbetande tre och 
nio år efter invandring. Personer som invandrade 2003–2004 efter 
utbildningsnivå tre år efter invandring

Yrkets utbildningskrav nio år efter invandring
Utbildningsnivå tre år 
efter invandring / 
Yrkets utbildningskrav 
tre år efter invandring

Utb-
krav

saknas
Gymnasie-
kompetens

Kortare 
hög-

skoleutb.

Längre 
hög-

skoleutb.

Uppgift 
om 

yrke 
saknas Summa

Antal 
totalt

Förgymnasial/gymnasial utbildning
Utb-krav saknas 19 8 * * 0 28 1 800
Gymnasiekompetens 3 39 2 1 0 44 2 800
Kortare högskoleutb. * * 1 * 0 2 100
Uppg. om yrke saknas 5 13 * 1 6 26 1 600

Summa 28 60 4 2 6 100 6 300

Eftergymnasial utbildning
Utb-krav saknas 10 6 1 1 0 18 1 100
Gymnasiekompetens 2 31 5 5 0 42 2 500
Kortare högskoleutb. * 1 8 4 0 14 800
Uppg. om yrke saknas 3 10 3 5 5 26 1 500

Summa 15 48 17 15 5 100 6 000

* = för få personer för att kunna redovisas.
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Samband mellan olika faktorer
Att olika demografiska och sociala faktorer har inverkan på hur vanligt 
det är att byta till ett yrke med högre utbildningskrav har tidigare visats i 
detta kapitel. I det här avsnittet görs fördjupade analyser för att bättre 
förstå skillnaderna mellan olika grupper. 

För att se sambandet mellan demografiska och sociala faktorer och 
möjligheten att göra karriär yrkesmässigt görs en multivariat analys. I 
sådana analyser kan en eller flera faktorer som är av relevans för det som 
studeras ingå samtidigt. Genom att lägga samman hur fördelningen av 
dessa faktorer skiljer sig åt mellan grupper blir det möjligt att se hur 
mycket av skillnaderna som kan förklaras av olika sammansättning i 
grupperna och vad som karaktäriserar de som bytt till ett yrke med högre 
utbildningskrav mellan tre och nio år efter invandring till Sverige. Om de 
som invandrade ett år har högre utbildningsnivå, en grupp som i högre 
utsträckning byter till ett yrke med högre utbildningskrav, än de som 
invandrade ett senare år tar multivariat analys hänsyn till det och beräk-
nar skillnaden mellan åren om de invandrades utbildningsnivå varit 
densamma.  

Den metod som används är logistisk regression. Den logistiska modellen 
är användbar när utfallsvariabeln enbart kan anta två värden. I detta fall 
rör det sig om att personen antingen bytt till ett yrke med högre utbildn-
ingskrav nio år efter invandring eller har ett yrke med samma (eller 
lägre) utbildningskrav som tre år efter invandringen. De faktorer som 
används är samma som studerats tidigare i detta kapitel, invandringsår, 
kön, ålder vid invandring, typ av kommun, grund för bosättning, yrkets 
utbilningskrav tre år efter invandring, utbildningsnivå tre år efter inva-
ndring samt eventuell höjd utbildningsnivå mellan år tre och år nio. En 
mer utförlig beskrivning av metod, datamaterial och de olika faktorerna 
finns i kapitlet Fakta om statistiken.  

Resultaten presenteras i form av oddskvoter. Jämförelsegruppen har 
oddskvoten 1. En oddskvot över 1 innebär att det är vanligare att ha bytt 
till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med referenskategorin. 
Det omvända gäller för en oddskvot under 1. En oddskvot på exempelvis 
1,5 innebär att det är 50 procent vanligare att ha bytt till ett yrke med 
högre utbildningskrav jämfört med referenskategorin.  

I tabell 3.7 visas de fyra olika modeller som här studeras. I grundmodell-
en, modell 1, studeras varje variabel separat. Resultaten från den första 
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modellen visar på liknande mönster som presenterats tidigare i kapitlet 
när andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav studerats. 
Bland annat har de som invandrade 2003–2004 större sannolikhet att ha 
bytt till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med de som invand-
rade 1998–1999, män har större sannolikhet till ett sådant yrkesbyte än 
kvinnor och de med eftergymnasial utbildning har större sannolikhet än 
de med förgymnasial eller gymnasial utbildning.  

I nästa modell, modell 2, inkluderas invandringsår och de demografiska 
faktorerna kön, ålder vid invandring och typ av kommun tre år efter 
invandring samtidigt. För alla dessa faktorer är skillnaderna mellan 
modell 1 och modell 2 mycket små. Det innebär till exempel att fördel-
ningen mellan åldersgrupperna och vilken typ av kommun de bodde i tre 
år efter invandring inte skiljer sig mellan de som invandrade 1998–1999 
och 2003–2004.  

I den tredje modellen inkluderas även grund för bosättning och yrkets 
utbilningskrav tre år efter invandring. De signifikanta skillnaderna 
mellan invandringsåren, att de som invandrade 2003–2004 i högre 
utsträckning bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, har då 
försvunnit. Det innebär att de skillnader som finns mellan åren när 
andelen som gjort karriär yrkesmässigt studeras kan förklaras av 
skillnader i fördelningen av de invandrades grund för bosättning samt 
utbildningskravet på yrket de hade tre år efter invandring. Exempelvis 
var de som invandrade 2003–2004 och som var förvärvsarbetande tre år 
efter invandring i högre grad från EU/EES-länder jämfört med 1998–
1999, en grupp där fler bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. Att 
en större andel är från EU/EES-länder har till stor del att göra med EU-
utvidgningen år 2004. 

I den sista modellen, modell 4, inkluderas även utbildningsnivå tre år 
efter invandring samt om de höjt utbildningsnivån mellan 3 och 9 år i 
Sverige. Inte heller i denna modell finns några signifikanta skillnader 
mellan invandringsåren. Skillnaderna har däremot blivit större mellan 
kvinnor och män. Det innebär att när utbildningsnivå och om de höjt 
utbildningsnivån ingår i modellen har kvinnor än lägre sannolikhet att 
byta till ett yrke med högre utbildningskrav. Det kan bero på att en större 
andel av kvinnorna än av männen som förvärvsarbetade hade efter-
gymnasial utbildning. Personer med eftergymnasial utbildning har i 
större utsträckning bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. Om en 
lika stor andel män som kvinnor hade haft eftergymnasial utbildning 
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hade skillnaderna mellan könen, vad gäller andelen som byter till ett 
yrke med högre utbildningskrav, varit större.  

I modell 1 fanns inga signifikanta skillnader mellan de med förgymnasial 
eller gymnasial utbilningsnivå. Detta kan bland annat bero på att de med 
förgymnasial utbildning i större utsträckning började arbeta i ett yrke 
utan utbildningskrav medan de med gymnasial utbildningsnivå oftare 
börjat på ett arbete med krav på gymnasial utbildning. För de som redan 
från början arbetat i ett yrke med krav på gymnasial utbildning är det en 
lägre andel som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. I modell 4, 
när både demografiska och sociala faktorer inkluderats, har de med 
förgymnasial utbildning signifikant lägre sannolikhet att byta till ett yrke 
med högre utbildningskrav. Om de med förgymnasial utbildningsnivå 
och de med gymnasial utbildningsnivå i lika stor utsträckning hade 
kommit in på ett yrke utan utbildningskrav hade alltså andelen som gjort 
karriär varit lägre för de med förgymnasial utbildningsnivå. 

De regionala skillnaderna, där de som bor i storstäder i störst utsträck-
ning bytt till ett yrke med högre utbildningskrav, minskar i modell 4. Det 
finns dock fortfarande signifikanta skillnader mellan storstäder, större 
städer och övriga kommuner. Det innebär att skillnaderna mellan typ av 
kommun till viss del förklaras av att det är olika fördelning av personer 
som flyttat dit, exempelvis fler högutbildade till storstäderna. Eftersom 
signifikanta skillnader kvarstår innebär det att det även finns andra 
faktorer som förklarar skillnaden mellan olika regioner utöver de som 
studeras här.  
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Tabell 3.7
Byte till ett yrke med högre utbildningskrav mellan år tre och nio 
efter invandring. Oddskvoter

Oddskvoter

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Invandringsår
1998-1999 (REF) 1 1 1 1
2003-2004 1,13* 1,15* 0,98 0,98

Kön
Kvinnor 0,91* 0,93* 0,90* 0,84*
Män (REF) 1 1 1 1

Ålder vid invandring
20-24 år (REF) 1 1 1 1
25-29 år 0,95 0,94 0,93 0,91*
30-39 år 0,80* 0,81* 0,78* 0,76*
40-55 år 0,57* 0,59* 0,50* 0,49*

Typ av kommun tre år efter invandring
Storstäder och förorter (REF) 1 1 1 1
Större städer 0,84* 0,85* 0,91* 0,92*
Övriga kommuntyper 0,64* 0,65* 0,74* 0,79*

Grund för bosättning
EU/EES (REF) 1 1 1
Övriga familjeband 0,97 0,79* 0,84*
Flyktingar och deras anhöriga 0,79* 0,75* 0,81*
Arbete, studier och övriga 1,78* 1,34* 1,18*

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Utbildningskrav saknas 1,59* 1,96* 2,55*
Gymnasiekompetens 0,49* 0,57* 0,66*
Kortare högskoleutb. (REF) 1 1 1
Uppgift om yrke saknas 2,17* 2,54* 3,06*

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Förgymnasial 1,00 0,78*
Gymnasial (REF) 1 1
Eftergymnasial, mindre än 3 år 1,39* 1,34*
Eftergymnasial, 3 år eller mer 1,63* 1,79*
Uppgift saknas 1,24* 1,12

Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9
Nej (REF) 1 1
Ja 1,76* 2,38*

 *=p<0,05
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Avslutande kommentarer
I denna rapport har utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden 
studerats. De som var förvärvsarbetande tre år efter att de invandrat följs 
sedan upp sex och nio år efter invandringen för att studera hur stor andel 
som har bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. 

När det gäller etablering på arbetsmarknaden framgår att flyktingar och 
deras anhöriga har en lägre andel förvärvsarbetande än övriga grupper 
och de första åren efter invandringen har en majoritet ekonomiskt 
bistånd som huvudsaklig inkomstkälla. Med tiden ökar andelen 
förvärvsarbetande medan andelen med ekonomiskt bistånd som 
huvudsaklig inkomstkälla minskar. Genom att även studera vad de som 
inte förvärvsarbetar får sin inkomst ifrån ges en utförligare bild av 
etableringen på arbetsmarknaden. Fördelningen av olika inkomstkällor 
ger en förklaring till skillnader mellan grupper, exempelvis kvinnor och 
män. Andelen förvärvsarbetande är lägre bland kvinnor än bland män, 
men skillnaden är mindre efter en längre tid i Sverige. För män som 
invandrade 2002 ökar andelen förvärvsarbetande tydligt de första åren, 
men är relativt stabil efter sex år i landet. För kvinnor ökar andelen 
förvärvsarbetande kontinuerligt under den elvaårsperiod som de följs. 
En relativt stor andel av kvinnorna har vård av barn som huvudsaklig 
inkomstkälla några år efter invandringen, vilket tycks försena deras 
inträde på arbetsmarknaden. Detta är särskilt tydligt för de kvinnor som 
var yngre än 35 år vid invandringen.  

Gruppen övriga familjeband har vissa likheter med flyktingar och deras 
anhöriga. Andelen förvärvsarbetande är högre men även i denna grupp 
är det en betydande andel av kvinnorna som har vård av barn som 
huvudsaklig inkomstkälla några år efter invandringen. Fördelningen 
efter huvudsaklig inkomstkälla för medborgare i EU/EES och de som 
invandrat med arbete eller studier som grund för bosättning skiljer sig åt 
från flyktingar, deras anhöriga och övriga anhöriga på så sätt att det i 
dessa grupper är relativt vanligt att helt sakna registrerad inkomst. 
Utvandringen är betydligt högre i dessa grupper än bland flyktingar, 
deras anhöriga och övriga anhöriga och det är möjligt att en betydande 
del av de folkbokförda inte längre befinner sig i Sverige, arbetar i ett 
annat land eller har en svart arbetsinkomst. Detta gör att resultaten för 
dessa grupper är mer svårtolkade och det är möjligt att andelen förvärvs-
arbetande är högre än vad statistiken visar. 
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När karriär på arbetsmarknaden studeras liknar resultaten till viss del de 
om etableringen på arbetsmarknaden. Exempelvis kommer de som var 
yngre vid invandringen både in på arbetsmarknaden i större utsträck-
ning och de förvärvsarbetande byter också oftare till ett yrke med högre 
utbildningskrav än de som var äldre när de invandrade. När det gäller 
olika grupper av grund för bosättning är det stora skillnader i andelen 
förvärvsarbetande tre år efter invandringen, men det är mindre skill-
nader i andelen som byter till ett yrke med högre utbildningskrav. Det 
kan eventuellt förklaras av att flyktingar och deras anhöriga har yrken 
med lägre utbildningskrav tre år efter invandringen, en grupp som i 
större utsträckning byter till ett yrke med högre utbildningskrav. Efter-
som andelen förvärvsarbetande är låg en kort tid efter invandringen för 
flyktingar och deras anhöriga kan det dock vara en selekterad grupp som 
studeras här och de behöver inte nödvändigtvis representera hela 
gruppen. 

Andelen förvärvsarbetande är högre för de med minst gymnasial utbild-
ningsnivå jämfört med de med lägre utbildningsnivå, men skillnaderna 
är relativt små, särskilt för män. För män som invandrade som flyktingar 
eller anhöriga till flyktingar var exempelvis 35 procent av de med för-
gymnasial utbildning förvärvsarbetande tre år efter invandringen jämfört 
med omkring 40 procent för de med en eftergymnasial utbildning. Det är 
också små skillnader mellan män med olika utbildningsnivåer vad gäller 
andelen som bytt till ett yrke med högre utbildningskrav. Det gäller 
oavsett grund för bosättning men i synnerhet för de som invandrat som 
flyktingar och anhöriga till flyktingar. 

De regionala skillnaderna är olika vad gäller etablering och karriär. 
Andelen förvärvsarbetande är betydligt högre i Stockholmsregionen 
jämfört med övriga delar av landet. Detta gäller i första hand flyktingar 
och deras anhöriga men till viss del även för andra grupper. När 
benägenheten att byta till ett yrke med högre kvalifikationsnivå studeras 
är det istället gruppen övriga kommuner, det vill säga kommuner 
utanför storstäder, större städer och deras förorter, som sticker ut med 
lägre andelar. Yrkesstrukturen skiljer sig åt i olika delar av landet, vilket 
kan vara en delförklaring till detta. I framtida studier skulle betydelsen 
av inrikes omflyttning kunna studeras för att få ytterligare kunskap om 
regionala skillnader vad gäller arbetsmarknaden för nyligen invandrade. 
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Fakta om statistiken
Detta omfattar statistiken
I denna rapport beskrivs etablering och karriär på arbetsmarknaden för 
invandrade olika år under perioden 1998–2012. I populationen ingår 
utrikes födda som invandrat för första gången under perioden. De ska 
också ha ett utländskt medborgarskap vid invandringen. När invandrade 
följs över tid ingår individer som fortfarande är folkbokförda i Sverige 31 
december respektive år. Antalet personer som ingår i populationen mins-
kar med tid i Sverige, framförallt på grund av utvandring men ett mindre 
antal personer avlider också under perioden. 

Definitioner och förklaringar

Grund för bosättning
Grupperingen efter grund för bosättning bygger dels på medborgarskap 
vid invandringen och dels på uppgift om grund för bosättning. Uppgift-
erna har hämtats från SCB:s databas för integrationsstudier, STATIV. 
Medborgare i EU/EES utgör en grupp och medborgare i länder utanför 
EU/EES har delats in i fem grupper: 

Medborgare i EU/EES 
Medborgare i EU/EES behöver inte uppehållstillstånd för att flytta till 
Sverige och därför saknas ofta uppgift om grund för bosättning för dem. 
Här redovisas därför medborgare i EU/EES som en grupp oavsett om 
grund för bosättning finns tillgänglig eller inte. I gruppen ingår personer 
som vid invandringen var medborgare i ett land som vid invandringsåret 
tillhörde EU eller EES. Vilka länder som ingår har förändrats mellan åren. 
Åren 1998–2003 ingår Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 
Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Tyskland och Österrike. År 2004 utökades EU med tio nya 
medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovak-
ien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Bulgarien och Rumänien gick med i 
EU år 2007. Sedan 2013 ingår även Kroatien i EU, men inga medborgare i 
Kroatien igår i denna grupp eftersom endast invandrade till och med 
2012 studeras. 
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Flyktingar och deras anhöriga 
I gruppen ingår personer som fått uppehållstillstånd som konventions-
flyktingar, skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter. 
Till och med mars 2006 användes begreppet humanitära grunder istället 
för synnerligen ömmande omständigheter. Under perioden 15 november 
2005 till 31 mars 2006 gällde en tillfällig asyllag. Lagändringen ledde till 
att ett stort antal personer, främst med asylskäl eller anhörigskäl som 
grund för bosättning, beviljades uppehållstillstånd under en begränsad 
period. Som anhörig till flykting räknas personer som ansökt och fått 
uppehållstillstånd inom två år efter att anknytningspersonen fått uppe-
hållstillstånd. Denna tidsgräns ändrades 2014 och är nu sex år. 

Övriga familjeband 
I denna grupp ingår alla anhöriginvandrare som inte invandrat som 
anhörig till flykting inom två år efter att denne fått uppehållstillstånd. I 
gruppen ingår alltså såväl anhöriga till personer födda i Sverige och pers-
oner födda utomlands med olika grund för bosättning. 

Arbete 
Personer som fått uppehållstillstånd på grund av arbete ingår i denna 
grupp. Reglerna för arbetskraftsinvandring har förändrats under peri-
oden 1998–2012. År 2008 öppnades arbetsmarknaden för dem som hade 
ett erbjudande om arbete i Sverige och kunde försörja sig själva, vilket 
ökade arbetskraftsinvandringen. Utbytet av arbetskraft har också under-
lättats av att socialförsäkringsavtal har tecknats mellan ett flertal länder, 
till exempel USA, Turkiet och Indien. 

Studier 
I gruppen ingår personer som fått uppehållstillstånd på grund av studier 
på högskola, folkhögskola och gymnasium. I de flesta fall rör det sig om 
högskolestudier. År 2011 infördes studieavgifter för personer som inte 
har uppehållstillstånd i Sverige och med medborgarskap utanför EU, EES 
eller Schweiz. Detta ledde till en minskad invandring av studenter. 

Övriga och uppgift saknas 
I denna grupp ingår exempelvis personer som är medborgare i ett land 
utanför EU/EES, men som bott inom EU/EES under en längre tid och 
därför har rättigheter som liknar de som EU-medborgare har. 
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Typ av kommun
Uppgift om kommun har hämtats från SCB:s Register över totalbefolk-
ningen och avser folkbokföringskommun den 31 december respektive år. 
Indelningen efter typ av kommun baseras på den indelning av landets 
kommuner som gjorts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) år 
2011. Där delas kommunerna in i tio grupper efter vissa strukturella 
egenskaper hos kommunerna som bland annat befolkningsstorlek, pend-
lingsmönster och näringslivsstruktur. I denna rapport har dessa tio 
grupper slagits samman till tre enligt tabellen nedan. I en del diagram 
särredovisas även de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Gruppering av SKL:s kommungruppsindelning
Indelning i denna rapport SKL:s kommungruppsindelning

Storstäder och deras förorter 1 Storstäder (3 kommuner)
2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner)

Större städer och deras 
förorter

3 Större städer (31 kommuner)
4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner)

Övriga kommuner 5 Pendlingskommuner (51 kommuner)
6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner)
7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner)
8 Glesbygdskommuner (20 kommuner)
9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner)
10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner)

Utbildningsnivå
Utbildningsnivå delas här in i förgymnasial utbildning, gymnasial utbild-
ning, eftergymnasial utbildning mindre än tre år och eftergymnasial 
utbildning tre år eller längre. Utöver dessa grupper finns också personer 
för vilka uppgift om utbildningsnivå saknas.  

Uppgift om utbildningsnivå saknas ofta vid invandringsåret, men täck-
ningen förbättras efter hand. Uppgift om utbildningsnivå hämtas från 
Utbildningsregistret. Det finns en mängd källor till detta register. Utbild-
ningar genomförda i Sverige rapporteras in till Utbildningsregistret 
genom administrativa register, men för nyligen invandrade personer är 
enkäten ”Utbildning i annat land än Sverige” en viktig källa. Enkäten 
genomförs årligen för invandrade under det senaste året. Utbildnings-
registret kompletteras också med uppgifter om personer som varit i 
kontakt med Arbetsförmedlingen. Andra viktiga källor för utrikes föddas 
utbildningsnivå är uppgifter om personer som läser SFI och utländska 
utbildningar som ekvivalerats av Högskoleverket. 
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Huvudsaklig inkomstkälla
För att studera etablering efter invandringen används uppgift om huvud-
saklig inkomstkälla från den registerbaserade aktivitetsstatistiken 
(RAKS). Uppgift om inkomster från olika källor används för att gruppera 
individer efter deras huvudsakliga inkomstkälla. Den inkomst som utgör 
störst andel av en individs totala inkomst räknas som individens huvud-
sakliga inkomstkälla. I RAKS redovisas huvudsaklig inkomstkälla i tio 
grupper som här har aggregerats till sex, vilket beskrivs i nedanstående 
tabell. 

Gruppering av huvudsaklig inkomstkälla från RAKS
Gruppering av huvudsaklig 
inkomstkälla i denna rapport Huvudsaklig inkomstkälla i RAKS

Förvärvsarbete Förvärvsarbete
Studier Studier

Vård av barn/anhörig Vård av barn/anhörig
Arbetslös Arbetslöshetsersättning

Ersättning från arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder

Ekonomiskt bistånd m.m. Ekonomiskt bistånd
Sjukpenning, arbetsskadeersättning och 
rehabiliteringsersättning
Sjuk- eller aktivitetsersättning
Åldersrelaterad pension

Saknar inkomst Saknar inkomst

Uppgifterna om huvudsaklig inkomstkälla har kompletterats med upp-
gifter om gränspendling. Med gränspendlare avses en person som är 
folkbokförd i en svensk kommun men som har sitt huvudsakliga arbete i 
Danmark eller Norge. Statistiken finansieras av Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen. För regioner på den svensk-finska gränsen saknas 
däremot ett etablerat statistiksamarbete. Kompletteringen med uppgifter 
om gränspendling har i princip enbart betydelse för gruppen medborg-
are i EU/EES där personer från Danmark och Norge ingår. Andelen med 
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är omkring 10 procent-
enheter högre för kvinnor och 15 procentenheter högre för män året efter 
invandringen när även uppgift om gränspendlare ingår. När inkomst för 
förvärvsarbetande beräknas är gränspendlare exkluderade eftersom 
dessa saknar uppgift om inkomst. 
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Yrkets utbildningskrav
Utifrån yrkesuppgift i Yrkesregistret studeras yrkets utbildningskrav för 
de som förvärvsarbetar. I Yrkesregistret delas alla yrken in i tio yrkes-
områden. Dessa delas sedan in i grupper efter yrkenas kvalifikationsnivå 
enligt ISCED 1976. I denna rapport grupperas kvalifikationsnivåerna i 
fyra nivåer enligt nedan. 

Yrkesområden i Yrkesregistret enligt SSYK och yrkenas 
kvalifikationsnivå enligt ISCED 1976

Yrkesområde enligt SSYK
Kvalifikations-
nivå enligt 
ISCED 1976

Indelning i denna rapport

1 Ledningsarbete - Längre högskoleutbildning (tre-
fyra år eller mer)

2 Arbete som kräver teoretisk 
specialkompetens

4 Längre högskoleutbildning (tre-
fyra år eller mer)

3 Arbete som kräver kortare 
högskoleutbildning

3 Kortare högskoleutbildning 
(högst tre år)

4 Kontors- och kundservicearbete 2 Gymnasiekompetens
5 Service-, omsorgs- och 

försäljningsarbete
2 Gymnasiekompetens

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske

2 Gymnasiekompetens

7 Hantverksarbete inom 
byggverksamhet och tillverkning

2 Gymnasiekompetens

8 Process- och 
maskinoperatörsarbete, 
transportarbete m.m.

2 Gymnasiekompetens

9 Arbete utan krav på särskild 
yrkesutbildning

1 Utbildningskrav saknas

0 Militärt arbete - Längre högskoleutbildning (tre-
fyra år eller mer)

 

De inom yrkesområde Ledningsarbete (chefer) och Militärt arbete är inte 
indelade efter någon kvalifikationsnivå ISCED 1976. I denna rapport har 
de grupperats i gruppen som med yrken där det normalt krävs längre 
högskoleutbildning.  

För en del personer saknas uppgift om yrke i Yrkesregisteret, för dessa 
saknas således också uppgift om yrkets utbildningskrav. Det kan bero på 
att de är egenföretagare, att arbetsplatsen inte rapporterat in yrkesupp-
gift eller att de inte har en uppdaterad yrkesuppgift mellan år tre och sex 
eller år sex och nio i Sverige. Denna grupp minskar med årens gång och 
var nio år efter invandring endast ett några procent av de som fortfar-
ande var förvärvsarbetande, se tabell 3.3 i kapitlet Karriär på arbetsmark-
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naden. För dessa personer har istället inkomsten avgjort om de efter sex 
och nio år i Sverige klassats som att ha ett yrke med lägre, samma eller 
högre utbildningskrav. Både lön från förvärvsarbete och inkomst från 
aktiv näringsverksamhet är med i beräkningarna. Som utgångspunkt för 
att bestämma vilken inkomstökning som krävs för att klassas som att ha 
avancerat yrkesmässigt har inkomstökningen bland de med en upp-
daterad yrkesuppgift använts. För att klassas som att ha ett yrke med: 

- högre utbildningskrav tre år senare ska de ha höjt summan av års-
lönen samt inkomst från näringsverksamhet med minst 30 procent 
samt ökat årsinkomsten med minst 50 000 kronor  

- lägre utbildningskrav tre år senare ska de ha minskat summan av 
årslönen samt inkomst från näringsverksamhet med minst 10 pro-
cent samt minskat årsinkomsten med minst 30 000 kronor  

Om inga av dessa kriterier uppfylls har de klassats som att ha ett yrke 
med samma utbildningskrav som tre år senare.  

Så görs statistiken

Analysmetod
För att undersöka hur möjligheten att göra karriär yrkesmässigt skiljer 
sig mellan olika grupper används logistisk regression. Den logistiska 
modellen är användbar när utfallsvariabeln enbart kan anta två värden. I 
detta fall rör det sig om att personen antingen bytt till ett yrke med högre 
utbilningskrav eller har ett yrke med samma (eller lägre) utbilningskrav 
nio år, jämfört med tre år efter invandring. De faktorer som kontrolleras 
för är invandringsår, kön, ålder vid invandring, typ av kommun, grund 
för bosättning, yrkets utbilningskrav tre år efter invandring, utbildnings-
nivå tre år efter invandring samt eventuell höjd utbildningsnivå mellan 
år 3 och år 9 i Sverige.  

Resultaten presenteras i form av oddskvoter. Jämförelsegruppen har 
oddskvoten 1. En oddskvot över 1 innebär att det är vanligare att ha bytt 
till ett yrke med högre utbildningskrav jämfört med referenskategorin. 
Det omvända gäller för en oddskvot under 1. 

 

Beskrivning av variabler
Följande faktorer ingår i analyserna: 
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• Invandringsår 
- 1998–1999 
- 2003–2004 

• Kön 
- Män 
- Kvinnor 

• Ålder vid invandring 
- 20-24 år 
- 25-29 år 
- 30-39 år 
- 40-55 år 

• Typ av kommun tre år efter invandring 
- Storstäder och förorter 
- Större städer 
- Övriga kommuntyper 

• Grund för bosättning 
- EU/EES 
- Övriga familjeband  
- Flyktingar och deras anhöriga 
- Övriga 

• Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring 
- Utbildningskrav saknas 
- Gymnasiekompetens 
- Kortare högskoleutbildning 
- Uppgift om yrke saknas 

• Utbildningsnivå tre år efter invandring 
- Förgymnasial  
- Gymnasial 
- Eftergymnasial, mindre än 3 år 
- Eftergymnasial, 3 år eller mer 
- Uppgift saknas 

• Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9 
- Nej 
- Ja 
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Tabell- och figurbilaga
Tabell T.1
Förstagångsinvandrare i åldrarna 20–55 år 1998–2012 efter grund 
för bosättning
Invandrings-
år

Medborgare 
i EU/EES

Flyktingar 
och 
deras 
anhöriga

Övriga 
familje-
band

Arbete Studier Övriga/
Uppgift 
saknas

Summa

1998 5 800 6 400 7 500 900 700 100 21 400
1999 6 200 4 700 7 600 900 700 100 20 300
2000 8 300 6 800 8 200 1 200 900 100 25 500
2001 9 000 6 100 9 000 1 300 1 100 100 26 500
2002 9 600 6 800 10 000 1 300 1 500 200 29 200

2003 9 300 5 900 11 500 1 200 2 100 200 30 200
2004 11 900 4 500 10 700 900 2 400 200 30 400
2005 13 100 5 500 11 000 900 3 300 200 34 000
2006 19 000 15 900 13 900 1 100 3 400 400 53 700
2007 23 400 12 900 13 800 1 400 4 400 300 56 300

2008 22 200 9 100 15 500 2 000 5 600 400 54 700
2009 19 400 8 600 16 800 3 200 7 200 700 55 900
2010 17 700 8 100 15 300 4 700 7 900 1 200 54 800
2011 18 400 8 500 13 900 5 900 2 400 1 300 50 300
2012 18 800 9 900 15 700 5 400 1 900 1 800 53 400
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Tabell- och figurbilaga
Tabell T.1
Förstagångsinvandrare i åldrarna 20–55 år 1998–2012 efter grund 
för bosättning
Invandrings-
år

Medborgare 
i EU/EES

Flyktingar 
och 
deras 
anhöriga

Övriga 
familje-
band

Arbete Studier Övriga/
Uppgift 
saknas

Summa

1998 5 800 6 400 7 500 900 700 100 21 400
1999 6 200 4 700 7 600 900 700 100 20 300
2000 8 300 6 800 8 200 1 200 900 100 25 500
2001 9 000 6 100 9 000 1 300 1 100 100 26 500
2002 9 600 6 800 10 000 1 300 1 500 200 29 200

2003 9 300 5 900 11 500 1 200 2 100 200 30 200
2004 11 900 4 500 10 700 900 2 400 200 30 400
2005 13 100 5 500 11 000 900 3 300 200 34 000
2006 19 000 15 900 13 900 1 100 3 400 400 53 700
2007 23 400 12 900 13 800 1 400 4 400 300 56 300

2008 22 200 9 100 15 500 2 000 5 600 400 54 700
2009 19 400 8 600 16 800 3 200 7 200 700 55 900
2010 17 700 8 100 15 300 4 700 7 900 1 200 54 800
2011 18 400 8 500 13 900 5 900 2 400 1 300 50 300
2012 18 800 9 900 15 700 5 400 1 900 1 800 53 400
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Tabell T.2
Antal invandrade som flyktingar och deras anhöriga fördelade efter 
invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 000 2 800 2 300 2 500 6 100 5 000 4 900 4 900 4 000 4 300 4 700
1 3 000 2 800 2 300 2 500 6 000 5 000 4 800 4 900 4 000 4 300 4 700
2 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 900 3 900 4 200
3 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 800 3 900
4 2 900 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 700 4 800

5 2 900 2 700 2 200 2 400 5 800 4 800 4 700
6 2 900 2 700 2 200 2 400 5 700 4 700
7 2 900 2 700 2 100 2 400 5 700
8 2 800 2 600 2 100 2 400
9 2 800 2 600 2 100

10 2 800 2 600
11 2 700

Män
0 3 700 3 000 2 200 2 900 9 700 7 800 4 100 3 600 4 000 4 200 5 100
1 3 700 3 000 2 200 2 900 9 600 7 800 4 100 3 600 4 000 4 100 5 100
2 3 700 3 000 2 100 2 900 9 400 7 700 4 100 3 600 4 000 4 000
3 3 700 2 900 2 100 2 900 9 300 7 700 4 000 3 500 4 000
4 3 600 2 900 2 100 2 800 9 200 7 600 4 000 3 500

5 3 600 2 800 2 100 2 800 9 100 7 500 3 900
6 3 500 2 800 2 000 2 800 8 900 7 400
7 3 500 2 700 2 000 2 700 8 700
8 3 400 2 700 2 000 2 700
9 3 400 2 700 1 900

10 3 300 2 600
11 3 300
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Tabell T.2
Antal invandrade som flyktingar och deras anhöriga fördelade efter 
invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 000 2 800 2 300 2 500 6 100 5 000 4 900 4 900 4 000 4 300 4 700
1 3 000 2 800 2 300 2 500 6 000 5 000 4 800 4 900 4 000 4 300 4 700
2 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 900 3 900 4 200
3 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 800 3 900
4 2 900 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 700 4 800

5 2 900 2 700 2 200 2 400 5 800 4 800 4 700
6 2 900 2 700 2 200 2 400 5 700 4 700
7 2 900 2 700 2 100 2 400 5 700
8 2 800 2 600 2 100 2 400
9 2 800 2 600 2 100

10 2 800 2 600
11 2 700

Män
0 3 700 3 000 2 200 2 900 9 700 7 800 4 100 3 600 4 000 4 200 5 100
1 3 700 3 000 2 200 2 900 9 600 7 800 4 100 3 600 4 000 4 100 5 100
2 3 700 3 000 2 100 2 900 9 400 7 700 4 100 3 600 4 000 4 000
3 3 700 2 900 2 100 2 900 9 300 7 700 4 000 3 500 4 000
4 3 600 2 900 2 100 2 800 9 200 7 600 4 000 3 500

5 3 600 2 800 2 100 2 800 9 100 7 500 3 900
6 3 500 2 800 2 000 2 800 8 900 7 400
7 3 500 2 700 2 000 2 700 8 700
8 3 400 2 700 2 000 2 700
9 3 400 2 700 1 900

10 3 300 2 600
11 3 300
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Tabell T.2
Antal invandrade som flyktingar och deras anhöriga fördelade efter 
invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 000 2 800 2 300 2 500 6 100 5 000 4 900 4 900 4 000 4 300 4 700
1 3 000 2 800 2 300 2 500 6 000 5 000 4 800 4 900 4 000 4 300 4 700
2 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 900 3 900 4 200
3 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 800 3 900
4 2 900 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 700 4 800

5 2 900 2 700 2 200 2 400 5 800 4 800 4 700
6 2 900 2 700 2 200 2 400 5 700 4 700
7 2 900 2 700 2 100 2 400 5 700
8 2 800 2 600 2 100 2 400
9 2 800 2 600 2 100

10 2 800 2 600
11 2 700

Män
0 3 700 3 000 2 200 2 900 9 700 7 800 4 100 3 600 4 000 4 200 5 100
1 3 700 3 000 2 200 2 900 9 600 7 800 4 100 3 600 4 000 4 100 5 100
2 3 700 3 000 2 100 2 900 9 400 7 700 4 100 3 600 4 000 4 000
3 3 700 2 900 2 100 2 900 9 300 7 700 4 000 3 500 4 000
4 3 600 2 900 2 100 2 800 9 200 7 600 4 000 3 500

5 3 600 2 800 2 100 2 800 9 100 7 500 3 900
6 3 500 2 800 2 000 2 800 8 900 7 400
7 3 500 2 700 2 000 2 700 8 700
8 3 400 2 700 2 000 2 700
9 3 400 2 700 1 900

10 3 300 2 600
11 3 300
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Tabell T.3
Huvudsaklig inkomstkälla 9 år efter invandringen för flyktingar och 
deras anhöriga invandrade 2002-2004 efter utbildningsnivå
Utbildnings-
nivå 9 år efter 
invandringen

För-
värvs-
arbete

Studier Vård av 
barn/
anhörig

Arbets-
lös

Ekonomi
skt 
bistånd 
mm

Saknar 
in-
komst

Summa Antal

Kvinnor
Förgymnasial 27 5 11 9 44 4 100 2 500
Gymnasial 56 7 7 8 19 3 100 2 300
Eftergymnasial 
mindre än 3 år

50 10 6 9 21 4 100 900

Eftergymnasial 
3 år eller mer

63 7 5 6 16 3 100 1 400

Uppgift saknas 11 2 12 4 67 5 100 400

Män
Förgymnasial 52 1 1 13 27 5 100 2 400
Gymnasial 65 1 1 11 18 4 100 2 600
Eftergymnasial 
mindre än 3 år

61 3 2 11 19 4 100 1 200

Eftergymnasial 
3 år eller mer

67 2 1 8 16 5 100 1 700

Uppgift saknas 37 2 1 6 43 12 100 100
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Tabell T.2
Antal invandrade som flyktingar och deras anhöriga fördelade efter 
invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 000 2 800 2 300 2 500 6 100 5 000 4 900 4 900 4 000 4 300 4 700
1 3 000 2 800 2 300 2 500 6 000 5 000 4 800 4 900 4 000 4 300 4 700
2 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 900 3 900 4 200
3 3 000 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 800 4 800 3 900
4 2 900 2 800 2 200 2 500 5 900 4 900 4 700 4 800

5 2 900 2 700 2 200 2 400 5 800 4 800 4 700
6 2 900 2 700 2 200 2 400 5 700 4 700
7 2 900 2 700 2 100 2 400 5 700
8 2 800 2 600 2 100 2 400
9 2 800 2 600 2 100

10 2 800 2 600
11 2 700

Män
0 3 700 3 000 2 200 2 900 9 700 7 800 4 100 3 600 4 000 4 200 5 100
1 3 700 3 000 2 200 2 900 9 600 7 800 4 100 3 600 4 000 4 100 5 100
2 3 700 3 000 2 100 2 900 9 400 7 700 4 100 3 600 4 000 4 000
3 3 700 2 900 2 100 2 900 9 300 7 700 4 000 3 500 4 000
4 3 600 2 900 2 100 2 800 9 200 7 600 4 000 3 500

5 3 600 2 800 2 100 2 800 9 100 7 500 3 900
6 3 500 2 800 2 000 2 800 8 900 7 400
7 3 500 2 700 2 000 2 700 8 700
8 3 400 2 700 2 000 2 700
9 3 400 2 700 1 900

10 3 300 2 600
11 3 300
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Tabell T.3
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mindre än 3 år

61 3 2 11 19 4 100 1 200
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Tabell T.4
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla för 
flyktingar och deras anhöriga i storstadsområdena efter 
invandringsår och tid i Sverige

Kvinnor Män

År efter 
invandringen

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Invandringsår 2002-2004
1 12 6 4 29 14 10
2 16 9 6 37 20 18
3 21 15 10 45 33 27
4 31 18 15 55 41 39
5 37 21 20 61 48 48
6 39 25 22 62 49 48
7 43 27 25 63 52 49
8 47 32 26 65 54 48
9 50 37 31 66 59 51

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 300 600 600 1 700 600 600

Totalt antal 9 år 
efter invandringen

1 600 700 600 1 900 700 600

Invandringsår 2005-2007
1 17 6 3 40 18 16
2 26 12 7 54 28 24
3 32 16 10 58 33 29
4 36 20 12 61 38 31
5 40 24 15 64 46 36
6 44 29 18 66 50 39

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

2 600 1 000 700 4 200 1 700 1 100

Totalt antal 6 år 
efter invandringen

2 800 1 100 700 4 300 1 800 1 200

Invandringsår 2008-2010
1 15 5 4 34 14 16
2 26 9 7 49 23 21
3 31 8 5 54 27 25

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 900 1 000 600 1 700 900 500

Totalt antal 3 år 
efter invandringen

2 000 1 100 700 1 800 1 000 600
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Tabell T.4
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla för 
flyktingar och deras anhöriga i storstadsområdena efter 
invandringsår och tid i Sverige

Kvinnor Män

År efter 
invandringen

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Invandringsår 2002-2004
1 12 6 4 29 14 10
2 16 9 6 37 20 18
3 21 15 10 45 33 27
4 31 18 15 55 41 39
5 37 21 20 61 48 48
6 39 25 22 62 49 48
7 43 27 25 63 52 49
8 47 32 26 65 54 48
9 50 37 31 66 59 51

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 300 600 600 1 700 600 600

Totalt antal 9 år 
efter invandringen

1 600 700 600 1 900 700 600

Invandringsår 2005-2007
1 17 6 3 40 18 16
2 26 12 7 54 28 24
3 32 16 10 58 33 29
4 36 20 12 61 38 31
5 40 24 15 64 46 36
6 44 29 18 66 50 39

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

2 600 1 000 700 4 200 1 700 1 100

Totalt antal 6 år 
efter invandringen

2 800 1 100 700 4 300 1 800 1 200

Invandringsår 2008-2010
1 15 5 4 34 14 16
2 26 9 7 49 23 21
3 31 8 5 54 27 25

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 900 1 000 600 1 700 900 500

Totalt antal 3 år 
efter invandringen

2 000 1 100 700 1 800 1 000 600
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Tabell T.4
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla för 
flyktingar och deras anhöriga i storstadsområdena efter 
invandringsår och tid i Sverige

Kvinnor Män

År efter 
invandringen

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Invandringsår 2002-2004
1 12 6 4 29 14 10
2 16 9 6 37 20 18
3 21 15 10 45 33 27
4 31 18 15 55 41 39
5 37 21 20 61 48 48
6 39 25 22 62 49 48
7 43 27 25 63 52 49
8 47 32 26 65 54 48
9 50 37 31 66 59 51

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 300 600 600 1 700 600 600

Totalt antal 9 år 
efter invandringen

1 600 700 600 1 900 700 600

Invandringsår 2005-2007
1 17 6 3 40 18 16
2 26 12 7 54 28 24
3 32 16 10 58 33 29
4 36 20 12 61 38 31
5 40 24 15 64 46 36
6 44 29 18 66 50 39

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

2 600 1 000 700 4 200 1 700 1 100

Totalt antal 6 år 
efter invandringen

2 800 1 100 700 4 300 1 800 1 200

Invandringsår 2008-2010
1 15 5 4 34 14 16
2 26 9 7 49 23 21
3 31 8 5 54 27 25

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 900 1 000 600 1 700 900 500

Totalt antal 3 år 
efter invandringen

2 000 1 100 700 1 800 1 000 600
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Tabell T.5
Antal invandrade som övriga anhöriga fördelade efter invandringsår 
och år efter invandring
År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 6 700 7 600 6 800 6 900 8 700 8 500 9 800 10 300 9 500 8 700 10 000
1 6 500 7 400 6 700 6 700 8 500 8 300 9 600 10 000 9 300 8 500 9 700
2 6 300 7 200 6 400 6 500 8 200 8 000 9 300 9 700 9 000 8 300
3 6 100 7 000 6 200 6 400 8 100 7 800 9 000 9 500 8 700
4 5 900 6 800 6 100 6 200 7 900 7 600 8 800 9 300

5 5 700 6 700 6 000 6 100 7 700 7 400 8 600
6 5 600 6 600 5 900 6 000 7 500 7 200
7 5 600 6 500 5 800 5 800 7 400
8 5 500 6 400 5 700 5 700
9 5 400 6 300 5 600

10 5 300 6 200
11 5 200

Män
0 3 200 3 900 3 800 4 000 5 100 5 300 5 600 6 400 5 800 5 100 5 600
1 3 200 3 800 3 700 3 900 5 000 5 100 5 500 6 300 5 600 5 000 5 500
2 3 000 3 700 3 500 3 800 4 900 5 000 5 300 6 100 5 500 4 900
3 3 000 3 500 3 400 3 700 4 800 4 900 5 200 5 900 5 300
4 2 800 3 400 3 300 3 600 4 700 4 800 5 000 5 700

5 2 700 3 300 3 300 3 600 4 500 4 600 4 900
6 2 700 3 300 3 200 3 400 4 400 4 500
7 2 600 3 200 3 100 3 400 4 300
8 2 600 3 100 3 100 3 300
9 2 500 3 000 3 000

10 2 500 3 000
11 2 400
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Tabell T.4
Andel med förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla för 
flyktingar och deras anhöriga i storstadsområdena efter 
invandringsår och tid i Sverige

Kvinnor Män

År efter 
invandringen

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Stockholm 
med 
förorter

Göteborg 
med 
förorter

Malmö 
med 
förorter

Invandringsår 2002-2004
1 12 6 4 29 14 10
2 16 9 6 37 20 18
3 21 15 10 45 33 27
4 31 18 15 55 41 39
5 37 21 20 61 48 48
6 39 25 22 62 49 48
7 43 27 25 63 52 49
8 47 32 26 65 54 48
9 50 37 31 66 59 51

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 300 600 600 1 700 600 600

Totalt antal 9 år 
efter invandringen

1 600 700 600 1 900 700 600

Invandringsår 2005-2007
1 17 6 3 40 18 16
2 26 12 7 54 28 24
3 32 16 10 58 33 29
4 36 20 12 61 38 31
5 40 24 15 64 46 36
6 44 29 18 66 50 39

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

2 600 1 000 700 4 200 1 700 1 100

Totalt antal 6 år 
efter invandringen

2 800 1 100 700 4 300 1 800 1 200

Invandringsår 2008-2010
1 15 5 4 34 14 16
2 26 9 7 49 23 21
3 31 8 5 54 27 25

Totalt antal 1 år 
efter invandringen

1 900 1 000 600 1 700 900 500

Totalt antal 3 år 
efter invandringen

2 000 1 100 700 1 800 1 000 600
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Tabell T.5
Antal invandrade som övriga anhöriga fördelade efter invandringsår 
och år efter invandring
År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 6 700 7 600 6 800 6 900 8 700 8 500 9 800 10 300 9 500 8 700 10 000
1 6 500 7 400 6 700 6 700 8 500 8 300 9 600 10 000 9 300 8 500 9 700
2 6 300 7 200 6 400 6 500 8 200 8 000 9 300 9 700 9 000 8 300
3 6 100 7 000 6 200 6 400 8 100 7 800 9 000 9 500 8 700
4 5 900 6 800 6 100 6 200 7 900 7 600 8 800 9 300

5 5 700 6 700 6 000 6 100 7 700 7 400 8 600
6 5 600 6 600 5 900 6 000 7 500 7 200
7 5 600 6 500 5 800 5 800 7 400
8 5 500 6 400 5 700 5 700
9 5 400 6 300 5 600

10 5 300 6 200
11 5 200

Män
0 3 200 3 900 3 800 4 000 5 100 5 300 5 600 6 400 5 800 5 100 5 600
1 3 200 3 800 3 700 3 900 5 000 5 100 5 500 6 300 5 600 5 000 5 500
2 3 000 3 700 3 500 3 800 4 900 5 000 5 300 6 100 5 500 4 900
3 3 000 3 500 3 400 3 700 4 800 4 900 5 200 5 900 5 300
4 2 800 3 400 3 300 3 600 4 700 4 800 5 000 5 700

5 2 700 3 300 3 300 3 600 4 500 4 600 4 900
6 2 700 3 300 3 200 3 400 4 400 4 500
7 2 600 3 200 3 100 3 400 4 300
8 2 600 3 100 3 100 3 300
9 2 500 3 000 3 000

10 2 500 3 000
11 2 400
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Tabell T.6
Antal invandrade med arbete som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 400 400 200 200 300 400 400 700 1 000 1 400 1 200
1 300 300 200 200 200 300 400 700 900 1 300 1 200
2 300 300 200 200 200 300 300 600 900 1 200
3 300 300 100 100 200 300 300 600 800
4 200 200 100 100 200 200 300 500

5 200 200 100 100 200 200 300
6 200 200 100 100 100 200
7 200 200 100 100 100
8 200 200 100 100
9 200 200 100

10 200 200
11 200

Män
0 900 800 600 700 900 1 100 1 500 2 400 3 700 4 500 4 100
1 800 700 500 600 700 900 1 300 2 200 3 500 4 300 3 800
2 600 600 400 500 600 800 1 100 2 000 3 200 4 000
3 500 500 300 400 500 700 1 000 1 800 3 000
4 400 400 300 300 400 600 800 1 700

5 400 400 200 300 400 500 700
6 300 300 200 200 300 500
7 300 300 200 200 300
8 300 300 200 200
9 300 300 200

10 300 300
11 300
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Tabell T.6
Antal invandrade med arbete som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 400 400 200 200 300 400 400 700 1 000 1 400 1 200
1 300 300 200 200 200 300 400 700 900 1 300 1 200
2 300 300 200 200 200 300 300 600 900 1 200
3 300 300 100 100 200 300 300 600 800
4 200 200 100 100 200 200 300 500

5 200 200 100 100 200 200 300
6 200 200 100 100 100 200
7 200 200 100 100 100
8 200 200 100 100
9 200 200 100

10 200 200
11 200

Män
0 900 800 600 700 900 1 100 1 500 2 400 3 700 4 500 4 100
1 800 700 500 600 700 900 1 300 2 200 3 500 4 300 3 800
2 600 600 400 500 600 800 1 100 2 000 3 200 4 000
3 500 500 300 400 500 700 1 000 1 800 3 000
4 400 400 300 300 400 600 800 1 700

5 400 400 200 300 400 500 700
6 300 300 200 200 300 500
7 300 300 200 200 300
8 300 300 200 200
9 300 300 200

10 300 300
11 300
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Tabell T.6
Antal invandrade med arbete som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 400 400 200 200 300 400 400 700 1 000 1 400 1 200
1 300 300 200 200 200 300 400 700 900 1 300 1 200
2 300 300 200 200 200 300 300 600 900 1 200
3 300 300 100 100 200 300 300 600 800
4 200 200 100 100 200 200 300 500

5 200 200 100 100 200 200 300
6 200 200 100 100 100 200
7 200 200 100 100 100
8 200 200 100 100
9 200 200 100

10 200 200
11 200

Män
0 900 800 600 700 900 1 100 1 500 2 400 3 700 4 500 4 100
1 800 700 500 600 700 900 1 300 2 200 3 500 4 300 3 800
2 600 600 400 500 600 800 1 100 2 000 3 200 4 000
3 500 500 300 400 500 700 1 000 1 800 3 000
4 400 400 300 300 400 600 800 1 700

5 400 400 200 300 400 500 700
6 300 300 200 200 300 500
7 300 300 200 200 300
8 300 300 200 200
9 300 300 200

10 300 300
11 300
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Tabell T.7
Antal invandrade med studier som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 500 600 600 800 1 000 1 300 1 900 2 300 2 600 900 800
1 500 600 600 800 900 1 300 1 800 2 200 2 500 900 700
2 500 600 500 700 800 1 200 1 700 2 100 2 300 800
3 400 500 400 600 700 1 100 1 500 1 800 2 100
4 300 300 300 500 700 1 000 1 200 1 700

5 300 300 300 500 600 800 1 100
6 200 300 300 400 500 700
7 200 300 300 400 400
8 200 300 200 300
9 200 200 200

10 200 200
11 200

Män
0 1 000 1 400 1 800 2 500 2 400 3 100 3 700 4 900 5 300 1 500 1 100
1 900 1 400 1 700 2 300 2 300 3 000 3 600 4 800 5 100 1 400 1 100
2 800 1 200 1 400 2 100 2 000 2 800 3 300 4 400 4 800 1 300
3 800 900 1 100 1 700 1 900 2 600 2 900 3 900 4 300
4 500 600 900 1 600 1 700 2 200 2 500 3 500

5 300 600 800 1 500 1 500 1 700 2 200
6 300 600 800 1 200 1 100 1 500
7 300 500 600 900 1 000
8 200 400 500 900
9 200 300 400

10 200 300
11 200
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Tabell T.6
Antal invandrade med arbete som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 400 400 200 200 300 400 400 700 1 000 1 400 1 200
1 300 300 200 200 200 300 400 700 900 1 300 1 200
2 300 300 200 200 200 300 300 600 900 1 200
3 300 300 100 100 200 300 300 600 800
4 200 200 100 100 200 200 300 500

5 200 200 100 100 200 200 300
6 200 200 100 100 100 200
7 200 200 100 100 100
8 200 200 100 100
9 200 200 100

10 200 200
11 200

Män
0 900 800 600 700 900 1 100 1 500 2 400 3 700 4 500 4 100
1 800 700 500 600 700 900 1 300 2 200 3 500 4 300 3 800
2 600 600 400 500 600 800 1 100 2 000 3 200 4 000
3 500 500 300 400 500 700 1 000 1 800 3 000
4 400 400 300 300 400 600 800 1 700

5 400 400 200 300 400 500 700
6 300 300 200 200 300 500
7 300 300 200 200 300
8 300 300 200 200
9 300 300 200

10 300 300
11 300
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Tabell T.7
Antal invandrade med studier som grund för bosättning fördelade 
efter invandringsår och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 500 600 600 800 1 000 1 300 1 900 2 300 2 600 900 800
1 500 600 600 800 900 1 300 1 800 2 200 2 500 900 700
2 500 600 500 700 800 1 200 1 700 2 100 2 300 800
3 400 500 400 600 700 1 100 1 500 1 800 2 100
4 300 300 300 500 700 1 000 1 200 1 700

5 300 300 300 500 600 800 1 100
6 200 300 300 400 500 700
7 200 300 300 400 400
8 200 300 200 300
9 200 200 200

10 200 200
11 200

Män
0 1 000 1 400 1 800 2 500 2 400 3 100 3 700 4 900 5 300 1 500 1 100
1 900 1 400 1 700 2 300 2 300 3 000 3 600 4 800 5 100 1 400 1 100
2 800 1 200 1 400 2 100 2 000 2 800 3 300 4 400 4 800 1 300
3 800 900 1 100 1 700 1 900 2 600 2 900 3 900 4 300
4 500 600 900 1 600 1 700 2 200 2 500 3 500

5 300 600 800 1 500 1 500 1 700 2 200
6 300 600 800 1 200 1 100 1 500
7 300 500 600 900 1 000
8 200 400 500 900
9 200 300 400

10 200 300
11 200
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Tabell T.8
Antal invandrade medborgare i EU/EES fördelade efter invandrings-
år och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 900 3 800 5 400 5 800 8 300 9 800 9 300 8 400 7 700 8 200 8 500
1 3 200 3 200 4 700 5 200 7 500 8 900 8 300 7 600 6 900 7 500 7 700
2 2 700 2 700 4 200 4 700 6 900 8 100 7 600 6 800 6 200 6 800
3 2 400 2 400 3 800 4 300 6 400 7 500 6 900 6 200 5 700
4 2 100 2 100 3 600 4 000 6 000 7 000 6 400 5 700

5 1 900 1 900 3 400 3 800 5 700 6 600 6 000
6 1 800 1 800 3 200 3 700 5 400 6 300
7 1 700 1 700 3 100 3 500 5 100
8 1 600 1 600 3 000 3 400
9 1 500 1 500 2 900

10 1 500 1 500
11 1 400

Män
0 5 600 5 400 6 400 7 200 10 600 13 500 12 700 10 800 9 900 10 100 10 200
1 4 700 4 600 5 500 6 400 9 600 12 100 11 300 9 700 8 700 9 200 9 300
2 4 000 3 900 4 800 5 600 8 600 10 900 10 200 8 600 7 800 8 300
3 3 500 3 300 4 200 5 100 7 900 10 000 9 300 7 700 7 200
4 3 000 3 000 3 900 4 700 7 300 9 300 8 300 7 000

5 2 700 2 700 3 700 4 400 6 900 8 500 7 700
6 2 500 2 600 3 400 4 100 6 400 8 000
7 2 400 2 400 3 300 3 900 6 100
8 2 200 2 200 3 100 3 700
9 2 100 2 100 3 000

10 2 000 2 000
11 1 900
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Tabell T.8
Antal invandrade medborgare i EU/EES fördelade efter invandrings-
år och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 900 3 800 5 400 5 800 8 300 9 800 9 300 8 400 7 700 8 200 8 500
1 3 200 3 200 4 700 5 200 7 500 8 900 8 300 7 600 6 900 7 500 7 700
2 2 700 2 700 4 200 4 700 6 900 8 100 7 600 6 800 6 200 6 800
3 2 400 2 400 3 800 4 300 6 400 7 500 6 900 6 200 5 700
4 2 100 2 100 3 600 4 000 6 000 7 000 6 400 5 700

5 1 900 1 900 3 400 3 800 5 700 6 600 6 000
6 1 800 1 800 3 200 3 700 5 400 6 300
7 1 700 1 700 3 100 3 500 5 100
8 1 600 1 600 3 000 3 400
9 1 500 1 500 2 900

10 1 500 1 500
11 1 400

Män
0 5 600 5 400 6 400 7 200 10 600 13 500 12 700 10 800 9 900 10 100 10 200
1 4 700 4 600 5 500 6 400 9 600 12 100 11 300 9 700 8 700 9 200 9 300
2 4 000 3 900 4 800 5 600 8 600 10 900 10 200 8 600 7 800 8 300
3 3 500 3 300 4 200 5 100 7 900 10 000 9 300 7 700 7 200
4 3 000 3 000 3 900 4 700 7 300 9 300 8 300 7 000

5 2 700 2 700 3 700 4 400 6 900 8 500 7 700
6 2 500 2 600 3 400 4 100 6 400 8 000
7 2 400 2 400 3 300 3 900 6 100
8 2 200 2 200 3 100 3 700
9 2 100 2 100 3 000

10 2 000 2 000
11 1 900
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Tabell T.8
Antal invandrade medborgare i EU/EES fördelade efter invandrings-
år och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 900 3 800 5 400 5 800 8 300 9 800 9 300 8 400 7 700 8 200 8 500
1 3 200 3 200 4 700 5 200 7 500 8 900 8 300 7 600 6 900 7 500 7 700
2 2 700 2 700 4 200 4 700 6 900 8 100 7 600 6 800 6 200 6 800
3 2 400 2 400 3 800 4 300 6 400 7 500 6 900 6 200 5 700
4 2 100 2 100 3 600 4 000 6 000 7 000 6 400 5 700

5 1 900 1 900 3 400 3 800 5 700 6 600 6 000
6 1 800 1 800 3 200 3 700 5 400 6 300
7 1 700 1 700 3 100 3 500 5 100
8 1 600 1 600 3 000 3 400
9 1 500 1 500 2 900

10 1 500 1 500
11 1 400

Män
0 5 600 5 400 6 400 7 200 10 600 13 500 12 700 10 800 9 900 10 100 10 200
1 4 700 4 600 5 500 6 400 9 600 12 100 11 300 9 700 8 700 9 200 9 300
2 4 000 3 900 4 800 5 600 8 600 10 900 10 200 8 600 7 800 8 300
3 3 500 3 300 4 200 5 100 7 900 10 000 9 300 7 700 7 200
4 3 000 3 000 3 900 4 700 7 300 9 300 8 300 7 000

5 2 700 2 700 3 700 4 400 6 900 8 500 7 700
6 2 500 2 600 3 400 4 100 6 400 8 000
7 2 400 2 400 3 300 3 900 6 100
8 2 200 2 200 3 100 3 700
9 2 100 2 100 3 000

10 2 000 2 000
11 1 900
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Tabell T.9
Antal förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande samt utvandrade tre 
år efter invandring av personer med utländskt medborgarskap som 
invandrade till Sverige 1998–1999 och 2003–2004 i åldern 20–55 år 
uppdelat efter grund för bosättning
Grund för bosättning Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Utvandrat Totalt

1998-1999
Kvinnor
EU/EES 1 900 1 500 2 000 5 400
Övriga familjeband 3 300 6 300 900 10 500
Flyktingar + anhöriga 1 100 3 700 100 4 900
Arbete 100 100 100 400
Studier 200 300 100 500

Män
EU/EES 2 500 1 800 2 300 6 700
Övriga familjeband 2 300 1 900 400 4 700
Flyktingar + anhöriga 2 400 3 700 100 6 200
Arbete 400 300 600 1 400
Studier 300 400 200 900

2003-2004
Kvinnor
EU/EES 3 200 3 200 3 000 9 300
Övriga familjeband 4 800 8 500 1 200 14 500
Flyktingar + anhöriga 900 4 200 100 5 100
Arbete 200 200 200 600
Studier 300 600 400 1 300

Män
EU/EES 4 100 3 700 4 100 11 900
Övriga familjeband 4 100 2 900 700 7 700
Flyktingar + anhöriga 2 000 3 100 100 5 200
Arbete 500 300 600 1 400
Studier 600 1 400 1 200 3 200

 

  

Tabell- och figurbilaga Etablering och karriärvägar för utrikes födda 

88  

Tabell T.8
Antal invandrade medborgare i EU/EES fördelade efter invandrings-
år och år efter invandring

År efter 
invan-
dring

Invandringsår
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kvinnor
0 3 900 3 800 5 400 5 800 8 300 9 800 9 300 8 400 7 700 8 200 8 500
1 3 200 3 200 4 700 5 200 7 500 8 900 8 300 7 600 6 900 7 500 7 700
2 2 700 2 700 4 200 4 700 6 900 8 100 7 600 6 800 6 200 6 800
3 2 400 2 400 3 800 4 300 6 400 7 500 6 900 6 200 5 700
4 2 100 2 100 3 600 4 000 6 000 7 000 6 400 5 700

5 1 900 1 900 3 400 3 800 5 700 6 600 6 000
6 1 800 1 800 3 200 3 700 5 400 6 300
7 1 700 1 700 3 100 3 500 5 100
8 1 600 1 600 3 000 3 400
9 1 500 1 500 2 900

10 1 500 1 500
11 1 400

Män
0 5 600 5 400 6 400 7 200 10 600 13 500 12 700 10 800 9 900 10 100 10 200
1 4 700 4 600 5 500 6 400 9 600 12 100 11 300 9 700 8 700 9 200 9 300
2 4 000 3 900 4 800 5 600 8 600 10 900 10 200 8 600 7 800 8 300
3 3 500 3 300 4 200 5 100 7 900 10 000 9 300 7 700 7 200
4 3 000 3 000 3 900 4 700 7 300 9 300 8 300 7 000

5 2 700 2 700 3 700 4 400 6 900 8 500 7 700
6 2 500 2 600 3 400 4 100 6 400 8 000
7 2 400 2 400 3 300 3 900 6 100
8 2 200 2 200 3 100 3 700
9 2 100 2 100 3 000

10 2 000 2 000
11 1 900
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Tabell T.9
Antal förvärvsarbetande, ej förvärvsarbetande samt utvandrade tre 
år efter invandring av personer med utländskt medborgarskap som 
invandrade till Sverige 1998–1999 och 2003–2004 i åldern 20–55 år 
uppdelat efter grund för bosättning
Grund för bosättning Förvärvsarbetande Ej förvärvsarbetande Utvandrat Totalt

1998-1999
Kvinnor
EU/EES 1 900 1 500 2 000 5 400
Övriga familjeband 3 300 6 300 900 10 500
Flyktingar + anhöriga 1 100 3 700 100 4 900
Arbete 100 100 100 400
Studier 200 300 100 500

Män
EU/EES 2 500 1 800 2 300 6 700
Övriga familjeband 2 300 1 900 400 4 700
Flyktingar + anhöriga 2 400 3 700 100 6 200
Arbete 400 300 600 1 400
Studier 300 400 200 900

2003-2004
Kvinnor
EU/EES 3 200 3 200 3 000 9 300
Övriga familjeband 4 800 8 500 1 200 14 500
Flyktingar + anhöriga 900 4 200 100 5 100
Arbete 200 200 200 600
Studier 300 600 400 1 300

Män
EU/EES 4 100 3 700 4 100 11 900
Övriga familjeband 4 100 2 900 700 7 700
Flyktingar + anhöriga 2 000 3 100 100 5 200
Arbete 500 300 600 1 400
Studier 600 1 400 1 200 3 200
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Tabell T.10
Antal förvärvsarbetande sex och nio år efter invandring. Efter kön, 
invandringsår och olika bakgrundsvariabler

Kön
Invandrings-
år Bakgrundsvariabel

Antal 
förvärvs-

arbetande 
sex år

efter 
invandring

Antal 
förvärvs-

arbetande 
nio år 
efter 

invandring

Kvinnor 1998-1999 4 000 3 400
2003-2004 6 000 5 200

Män 1998-1999 4 700 4 100
2003-2004 7 100 6 200

Ålder
Kvinnor 1998-1999 20-24 900 800

25-29 1 100 1 000
30-39 1 300 1 200
40-49 500 400

2003-2004 20-24 1 300 1 100
25-29 1 700 1 500
30-39 2 000 1 700
40-49 900 700

Män 1998-1999 20-24 900 700
25-29 1 500 1 400
30-39 1 800 1 600
40-49 400 400

2003-2004 20-24 1 400 1 200
25-29 2 300 2 000
30-39 2 400 2 100
40-49 800 700

Typ av kommun tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Storstäder 2 100 1 800

Större städer 1 200 1 000
Övriga kommuner 700 600

2003-2004 Storstäder 3 000 2 500
Större städer 1 800 1 600
Övriga kommuner 1 200 1 000

Män 1998-1999 Storstäder 2 500 2 100
Större städer 1 500 1 300
Övriga kommuner 700 700

2003-2004 Storstäder 3 600 3 200
Större städer 2 200 1 900
Övriga kommuner 1 200 1 100

Grund för bosättning
Kvinnor 1998-1999 EU/EES 900 800

Övriga familjeband 2 200 1 900
Flyktingar och deras anhöriga 800 700
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Tabell T.10
Antal förvärvsarbetande sex och nio år efter invandring. Efter kön, 
invandringsår och olika bakgrundsvariabler

Kön
Invandrings-
år Bakgrundsvariabel

Antal 
förvärvs-

arbetande 
sex år

efter 
invandring

Antal 
förvärvs-

arbetande 
nio år 
efter 

invandring

Kvinnor 1998-1999 4 000 3 400
2003-2004 6 000 5 200

Män 1998-1999 4 700 4 100
2003-2004 7 100 6 200

Ålder
Kvinnor 1998-1999 20-24 900 800

25-29 1 100 1 000
30-39 1 300 1 200
40-49 500 400

2003-2004 20-24 1 300 1 100
25-29 1 700 1 500
30-39 2 000 1 700
40-49 900 700

Män 1998-1999 20-24 900 700
25-29 1 500 1 400
30-39 1 800 1 600
40-49 400 400

2003-2004 20-24 1 400 1 200
25-29 2 300 2 000
30-39 2 400 2 100
40-49 800 700

Typ av kommun tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Storstäder 2 100 1 800

Större städer 1 200 1 000
Övriga kommuner 700 600

2003-2004 Storstäder 3 000 2 500
Större städer 1 800 1 600
Övriga kommuner 1 200 1 000

Män 1998-1999 Storstäder 2 500 2 100
Större städer 1 500 1 300
Övriga kommuner 700 700

2003-2004 Storstäder 3 600 3 200
Större städer 2 200 1 900
Övriga kommuner 1 200 1 100

Grund för bosättning
Kvinnor 1998-1999 EU/EES 900 800

Övriga familjeband 2 200 1 900
Flyktingar och deras anhöriga 800 700
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Tabell T.10
Antal förvärvsarbetande sex och nio år efter invandring. Efter kön, 
invandringsår och olika bakgrundsvariabler

Kön
Invandrings-
år Bakgrundsvariabel

Antal 
förvärvs-

arbetande 
sex år

efter 
invandring

Antal 
förvärvs-

arbetande 
nio år 
efter 

invandring

Kvinnor 1998-1999 4 000 3 400
2003-2004 6 000 5 200

Män 1998-1999 4 700 4 100
2003-2004 7 100 6 200

Ålder
Kvinnor 1998-1999 20-24 900 800

25-29 1 100 1 000
30-39 1 300 1 200
40-49 500 400

2003-2004 20-24 1 300 1 100
25-29 1 700 1 500
30-39 2 000 1 700
40-49 900 700

Män 1998-1999 20-24 900 700
25-29 1 500 1 400
30-39 1 800 1 600
40-49 400 400

2003-2004 20-24 1 400 1 200
25-29 2 300 2 000
30-39 2 400 2 100
40-49 800 700

Typ av kommun tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Storstäder 2 100 1 800

Större städer 1 200 1 000
Övriga kommuner 700 600

2003-2004 Storstäder 3 000 2 500
Större städer 1 800 1 600
Övriga kommuner 1 200 1 000

Män 1998-1999 Storstäder 2 500 2 100
Större städer 1 500 1 300
Övriga kommuner 700 700

2003-2004 Storstäder 3 600 3 200
Större städer 2 200 1 900
Övriga kommuner 1 200 1 100

Grund för bosättning
Kvinnor 1998-1999 EU/EES 900 800

Övriga familjeband 2 200 1 900
Flyktingar och deras anhöriga 800 700
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Tabell T.10 forts.
2003-2004 EU/EES 1 800 1 500

Övriga familjeband 3 300 2 900
Flyktingar och deras anhöriga 600 600

Män 1998-1999 EU/EES 1 100 900
Övriga familjeband 1 600 1 400
Flyktingar och deras anhöriga 1 800 1 600

2003-2004 EU/EES 2 300 2 000
Övriga familjeband 3 000 2 700
Flyktingar och deras anhöriga 1 400 1 200

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Utbildningskrav saknas 1 000 900

Gymnasiekompetens 1 900 1 700
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 600 500

2003-2004 Utbildningskrav saknas 1 600 1 400
Gymnasiekompetens 2 400 2 100
Kortare högskoleutbildning 600 600
Uppgift om yrke saknas 1 400 1 200

Män 1998-1999 Utbildningskrav saknas 1 000 800
Gymnasiekompetens 2 400 2 200
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 800 700

2003-2004 Utbildningskrav saknas 1 400 1 200
Gymnasiekompetens 3 300 2 900
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 1 900 1 600

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Förgymnasial utbildning 700 600

Gymnasial utbildning 1 300 1 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 600 500
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 200 1 000
Uppgift saknas 200 200

2003-2004 Förgymnasial utbildning 1 100 900
Gymnasial utbildning 1 600 1 400
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 000 900
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 100 1 800
Uppgift saknas 200 200

Män 1998-1999 Förgymnasial utbildning 800 600
Gymnasial utbildning 1 800 1 600
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 700 600
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 000 900
Uppgift saknas 400 300

2003-2004 Förgymnasial utbildning 1 200 1 000
Gymnasial utbildning 2 400 2 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 200 1 000
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 800 1 600
Uppgift saknas 500 400
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Tabell T.10
Antal förvärvsarbetande sex och nio år efter invandring. Efter kön, 
invandringsår och olika bakgrundsvariabler

Kön
Invandrings-
år Bakgrundsvariabel

Antal 
förvärvs-

arbetande 
sex år

efter 
invandring

Antal 
förvärvs-

arbetande 
nio år 
efter 

invandring

Kvinnor 1998-1999 4 000 3 400
2003-2004 6 000 5 200

Män 1998-1999 4 700 4 100
2003-2004 7 100 6 200

Ålder
Kvinnor 1998-1999 20-24 900 800

25-29 1 100 1 000
30-39 1 300 1 200
40-49 500 400

2003-2004 20-24 1 300 1 100
25-29 1 700 1 500
30-39 2 000 1 700
40-49 900 700

Män 1998-1999 20-24 900 700
25-29 1 500 1 400
30-39 1 800 1 600
40-49 400 400

2003-2004 20-24 1 400 1 200
25-29 2 300 2 000
30-39 2 400 2 100
40-49 800 700

Typ av kommun tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Storstäder 2 100 1 800

Större städer 1 200 1 000
Övriga kommuner 700 600

2003-2004 Storstäder 3 000 2 500
Större städer 1 800 1 600
Övriga kommuner 1 200 1 000

Män 1998-1999 Storstäder 2 500 2 100
Större städer 1 500 1 300
Övriga kommuner 700 700

2003-2004 Storstäder 3 600 3 200
Större städer 2 200 1 900
Övriga kommuner 1 200 1 100

Grund för bosättning
Kvinnor 1998-1999 EU/EES 900 800

Övriga familjeband 2 200 1 900
Flyktingar och deras anhöriga 800 700
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Tabell T.10 forts.
2003-2004 EU/EES 1 800 1 500

Övriga familjeband 3 300 2 900
Flyktingar och deras anhöriga 600 600

Män 1998-1999 EU/EES 1 100 900
Övriga familjeband 1 600 1 400
Flyktingar och deras anhöriga 1 800 1 600

2003-2004 EU/EES 2 300 2 000
Övriga familjeband 3 000 2 700
Flyktingar och deras anhöriga 1 400 1 200

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Utbildningskrav saknas 1 000 900

Gymnasiekompetens 1 900 1 700
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 600 500

2003-2004 Utbildningskrav saknas 1 600 1 400
Gymnasiekompetens 2 400 2 100
Kortare högskoleutbildning 600 600
Uppgift om yrke saknas 1 400 1 200

Män 1998-1999 Utbildningskrav saknas 1 000 800
Gymnasiekompetens 2 400 2 200
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 800 700

2003-2004 Utbildningskrav saknas 1 400 1 200
Gymnasiekompetens 3 300 2 900
Kortare högskoleutbildning 500 400
Uppgift om yrke saknas 1 900 1 600

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Kvinnor 1998-1999 Förgymnasial utbildning 700 600

Gymnasial utbildning 1 300 1 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 600 500
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 200 1 000
Uppgift saknas 200 200

2003-2004 Förgymnasial utbildning 1 100 900
Gymnasial utbildning 1 600 1 400
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 000 900
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 100 1 800
Uppgift saknas 200 200

Män 1998-1999 Förgymnasial utbildning 800 600
Gymnasial utbildning 1 800 1 600
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 700 600
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 000 900
Uppgift saknas 400 300

2003-2004 Förgymnasial utbildning 1 200 1 000
Gymnasial utbildning 2 400 2 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 200 1 000
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 800 1 600
Uppgift saknas 500 400
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Tabell T.11
Antal förvärvsarbetande nio år efter invandring och antal som bytt 
till ett yrke med högre kvalifikationsnivå nio år efter invandring, efter 
olika bakgrundsvariabler

Variabler

Antal personer 
förvärvsarbetande nio år 

efter invandring

Antal personer som bytt till 
ett yrke med högre 

utbildningskrav nio år efter 
invandring

Invandringsår
1998-1999 7 500 2 200
2003-2004 11 300 3 600

Kön
Män 10 300 3 300
Kvinnor 8 600 2 600

Ålder vid invandring
20-24 år 3 900 1 300
25-29 år 5 800 2 000
30-39 år 6 600 2 000
40-55 år 2 200 500

Typ av kommun tre år efter invandring
Storstäder och förorter 9 600 3 300
Större städer 5 900 1 800
Övriga kommuntyper 3 300 800

Grund för bosättning
EU/EES 5 300 1 700
Övriga familjeband 8 800 2 800
Flyktingar och deras anhöriga 4 000 1 100
Arbete, studier och övriga 700 300

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Utbildningskrav saknas 4 300 1 800
Gymnasiekompetens 8 800 1 600
Kortare högskoleutbildning 1 800 600
Uppgift om yrke saknas 4 000 2 000

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Förgymnasial 3 100 800
Gymnasial 6 200 1 700
Eftergymnasial, mindre än 3 år 3 100 1 000
Eftergymnasial, 3 år eller mer 5 300 2 000
Uppgift saknas 1 100 400

Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9
Nej 17 800 5 400
Ja 1 000 500
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Tabell T.11
Antal förvärvsarbetande nio år efter invandring och antal som bytt 
till ett yrke med högre kvalifikationsnivå nio år efter invandring, efter 
olika bakgrundsvariabler

Variabler

Antal personer 
förvärvsarbetande nio år 

efter invandring

Antal personer som bytt till 
ett yrke med högre 

utbildningskrav nio år efter 
invandring

Invandringsår
1998-1999 7 500 2 200
2003-2004 11 300 3 600

Kön
Män 10 300 3 300
Kvinnor 8 600 2 600

Ålder vid invandring
20-24 år 3 900 1 300
25-29 år 5 800 2 000
30-39 år 6 600 2 000
40-55 år 2 200 500

Typ av kommun tre år efter invandring
Storstäder och förorter 9 600 3 300
Större städer 5 900 1 800
Övriga kommuntyper 3 300 800

Grund för bosättning
EU/EES 5 300 1 700
Övriga familjeband 8 800 2 800
Flyktingar och deras anhöriga 4 000 1 100
Arbete, studier och övriga 700 300

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Utbildningskrav saknas 4 300 1 800
Gymnasiekompetens 8 800 1 600
Kortare högskoleutbildning 1 800 600
Uppgift om yrke saknas 4 000 2 000

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Förgymnasial 3 100 800
Gymnasial 6 200 1 700
Eftergymnasial, mindre än 3 år 3 100 1 000
Eftergymnasial, 3 år eller mer 5 300 2 000
Uppgift saknas 1 100 400

Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9
Nej 17 800 5 400
Ja 1 000 500
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Tabell T.11
Antal förvärvsarbetande nio år efter invandring och antal som bytt 
till ett yrke med högre kvalifikationsnivå nio år efter invandring, efter 
olika bakgrundsvariabler

Variabler

Antal personer 
förvärvsarbetande nio år 

efter invandring

Antal personer som bytt till 
ett yrke med högre 

utbildningskrav nio år efter 
invandring

Invandringsår
1998-1999 7 500 2 200
2003-2004 11 300 3 600

Kön
Män 10 300 3 300
Kvinnor 8 600 2 600

Ålder vid invandring
20-24 år 3 900 1 300
25-29 år 5 800 2 000
30-39 år 6 600 2 000
40-55 år 2 200 500

Typ av kommun tre år efter invandring
Storstäder och förorter 9 600 3 300
Större städer 5 900 1 800
Övriga kommuntyper 3 300 800

Grund för bosättning
EU/EES 5 300 1 700
Övriga familjeband 8 800 2 800
Flyktingar och deras anhöriga 4 000 1 100
Arbete, studier och övriga 700 300

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Utbildningskrav saknas 4 300 1 800
Gymnasiekompetens 8 800 1 600
Kortare högskoleutbildning 1 800 600
Uppgift om yrke saknas 4 000 2 000

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Förgymnasial 3 100 800
Gymnasial 6 200 1 700
Eftergymnasial, mindre än 3 år 3 100 1 000
Eftergymnasial, 3 år eller mer 5 300 2 000
Uppgift saknas 1 100 400

Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9
Nej 17 800 5 400
Ja 1 000 500
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Figur T.1
Flödesschema över personer som följs i kapitlet Karriär på
arbetsmarknaden
 

Förvärvsarbetande 3 år efter invandring
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Ej förvärvs-
arbetande 9 år 
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Utvandrat 6–9 år 
efter invandring

* De med ett yrke där det normalt krävs en längre högskoleutbildning är inte med i 
beräkningarna eftersom de redan har ett yrke med det högsta utbildningskravet och 
därmed inte kan byta till ett yrke med högre utbildningskrav.
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Tabell T.11
Antal förvärvsarbetande nio år efter invandring och antal som bytt 
till ett yrke med högre kvalifikationsnivå nio år efter invandring, efter 
olika bakgrundsvariabler

Variabler

Antal personer 
förvärvsarbetande nio år 

efter invandring

Antal personer som bytt till 
ett yrke med högre 

utbildningskrav nio år efter 
invandring

Invandringsår
1998-1999 7 500 2 200
2003-2004 11 300 3 600

Kön
Män 10 300 3 300
Kvinnor 8 600 2 600

Ålder vid invandring
20-24 år 3 900 1 300
25-29 år 5 800 2 000
30-39 år 6 600 2 000
40-55 år 2 200 500

Typ av kommun tre år efter invandring
Storstäder och förorter 9 600 3 300
Större städer 5 900 1 800
Övriga kommuntyper 3 300 800

Grund för bosättning
EU/EES 5 300 1 700
Övriga familjeband 8 800 2 800
Flyktingar och deras anhöriga 4 000 1 100
Arbete, studier och övriga 700 300

Yrkets utbildningskrav tre år efter invandring
Utbildningskrav saknas 4 300 1 800
Gymnasiekompetens 8 800 1 600
Kortare högskoleutbildning 1 800 600
Uppgift om yrke saknas 4 000 2 000

Utbildningsnivå tre år efter invandring
Förgymnasial 3 100 800
Gymnasial 6 200 1 700
Eftergymnasial, mindre än 3 år 3 100 1 000
Eftergymnasial, 3 år eller mer 5 300 2 000
Uppgift saknas 1 100 400

Höjt utbildningsnivån mellan år 3 och 9
Nej 17 800 5 400
Ja 1 000 500

 

Etablering och karriärvägar för utrikes födda Tabell- och figurbilaga 

 93 

Figur T.1
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arbetsmarknaden
 

Förvärvsarbetande 3 år efter invandring

Yrke där 
utbildnings-

krav 
saknas

Yrke som 
kräver 
längre 

högskole-
utbildning*

Uppgift 
om 
yrke 

saknas

Yrke som 
kräver 
kortare 

högskole-
utbildning

Yrke som 
kräver 

gymnasie-
kompetens

Ej förvärvs-
arbetande 6 år 
efter invandring

Utvandrat 3–6 år 
efter invandring

Förvärvs-
arbetande 6 år 

efter invandring

Yrke med högre 
utbildningskrav

Yrke med 
samma 

utbildningskrav

Yrke med lägre 
utbildningskrav

Yrke med lägre 
utbildningskrav

Yrke med 
samma 

utbildningskrav

Yrke med högre 
utbildningskrav

Förvärvs-
arbetande 9 år 

efter invandring

Ej förvärvs-
arbetande 9 år 
efter invandring

Utvandrat 6–9 år 
efter invandring

* De med ett yrke där det normalt krävs en längre högskoleutbildning är inte med i 
beräkningarna eftersom de redan har ett yrke med det högsta utbildningskravet och 
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