
+26%
Utrikes födda har lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Också efter lång tid i Sverige kvarstår syssel- 
sättningsgapet. Lägst sysselsättningsgrad har utrikes födda med förgymnasial utbildning. 

Lång tid till arbete

För personer med relevant utbildning och arbetslivserfarenhet krävs snabb validering för
att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Olika utmaningar för olika grupper
De närmaste åren beräknas 80 000 asylsökande komma till Sverige per år. Bland dessa ingår akademiker såväl som 
personer med mycket låg utbildning. Svårigheterna de möter på arbetsmarknaden varierar. Därför krävs olika insatser för 
olika grupper:

Validering av kunskaper
 

 

 

För personer med goda grundläggande kunskaper, exempelvis personer med utbildning motsvarande 
gymnasienivå, är möjligheter till vidareutbildning viktigt.
 

Kompletterande utbildning
 

För personer i arbetsför ålder som saknar gymnasieutbildning är vidareutbildning inte alltid ett gångbart 
alternativ. Istället krävs det fler instegsjobb som underlättar inträdet på arbetsmarknaden.
 

Fler enkla jobb
 

Källa: SCB

Sysselsättningsgrad efter vistelsetid i Sverige
2014, 20-64 år, procent
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Vistelsetid i Sverige

46,5 %

Efter 9-11 år i Sverige är sysselsättningsgraden 

46,5 procent för utrikes födda med förgymnasial 

utbildning. För inrikes födda med lika låg utbildnings-

nivå är sysselsättningsgraden 67,4 procent. 

Sysselsättningsgrad inrikes födda
2014, 20-64 år, procent

Eftergymnasial utbildning....................... 87,3%
Gymnasial utbildning.............................. 82,9%
Förgymnasial utbildning ......................... 67,4%

Integrationen på arbetsmarknaden



Få enkla jobb
Sverige har EU:s lägsta andel jobb utan krav på gymnasiekompetens. Bland annat gör höga anställnings-
kostnader att enklare jobb prisas ut vilket försvårar inträdet på arbetsmarknaden för lågutbildade.

360 000 enkla jobb saknas

För att nå en sysselsättningsgrad på 
85 procent bland personer som saknar 
gymnasial utbildning krävs 360 000 fler 
enkla jobb. 

Källa: Svenskt Näringsliv
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% Källa: Eurostat

Andel jobb utan krav på gymnasiekompetens 
2014, 15-74 år, procent
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Utbildningsbakgrund bland inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
Mars 2015

Källa: Arbetsförmedlingen

Antalet utrikes födda med förgymnasial utbildning har ökat med 26 procent, eller 44 600 personer, sedan 
2005. Av nyanlända flyktinginvandrare saknar en stor andel gymnasieutbildning. Hälften av de inskrivna i 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända flyktinginvandrare i arbetsför ålder (18-64 år) saknar 
gymnasieutbildning.

Ökande antal lågutbildade+26%
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