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Låt invandrade 
akademiker nå  
sin fulla potential!
I dag är var femte akademiker i Sverige utrikes född. Men mycket av den kompetens 
som dessa individer kan bidra med slösas bort när alltför många är arbetslösa eller 
överkvalificerade för sina jobb. Därför har Jusek som akademikerförbund sedan 
länge arbetat för att skapa karriärmöjligheter på lika villkor för invandrade och 
inrikes födda akademiker.

Att samhället inte tar tillvara på invandrade akademikers kompetens är ett stort slöseri, för individ, 
arbetsgivare och samhälle. För de akademiker som inte får chansen att använda sin kompetens 
fullt ut begränsas livsmöjligheterna kraftigt. Det drabbar individen både i form av lägre avkastning 
på sin investering i högre utbildning och i minskat välbefinnande när hen inte får använda sin 
kompetens. Samtidigt anger sju av tio företag att de har svårt att rekrytera hög utbildad personal, 
vilket medför stora kostnader. En bättre matchning på arbets marknaden ökar även samhälls nyttan, 
både genom högre sysselsättning och högre produktivitet.

I denna rapport har fokus avgränsats till effekten på de offentliga finanserna, det vill säga budgeten 
för staten, kommuner och landsting. Jusek har tidigare anlitat forskaren Patrick Joyce, fil. lic. 
i nationalekonomi och verksam vid Ratio, för att beräkna den potentiella förbättringen av de 
offentliga finanserna om utrikes födda akademiker hade motsvarande situation på arbets marknaden 
som inrikes födda akademiker. I rapporten Rätt jobb för utrikes födda akademiker (2017) beräknade 
han vinsten till drygt tio miljarder per år baserat på siffror från 2014.

Nu har Jusek bett Patrick Joyce att uppdatera beräkningarna med SCB:s senaste statistik från 2016. 
Rapporten visar med stor tydlighet att det är en smart satsning för samhället att ta tillvara på all 
kompetens. Om ställningen på arbetsmarknaden såg likadant ut för utrikes som för inrikes födda 
akademiker skulle de offentliga finanserna kunna stärkas med nästan 13 miljarder kronor per år.

En felmatchad arbetsmarknad står oss dyrt – på kort och lång sikt. Juseks slutsats är att vi måste bli 
bättre på att ta tillvara allas kompetens – den potentiella vinsten är enorm!

S O F I A L A R S E N ,  
ORDFÖR AN DE J USEK
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Sammanfattning
Jusek har anlitat forskaren Patrick Joyce, fil.lic. i nationalekonomi och verksam vid Ratio, för att 
göra en samhällsekonomisk kalkyl på hur mycket de offentliga finanserna skulle förstärkas om 
utrikes födda akademiker skulle ha samma ställning på svensk arbetsmarknad som inrikes födda 
akademiker, det vill säga om:

• Sysselsättningen var lika hög bland utrikes födda akademiker som bland inrikes födda.

• Arbetslösheten var lika låg bland utrikes födda akademiker som bland inrikes födda.

• En lika stor andel av de utrikes födda akademikerna hade arbeten som krävde högskoleutbildning 
som andelen bland inrikes födda akademiker.

• De så kallade enkla jobben, utan krav på utbildning, som utförs av utrikes födda akademiker 
istället togs över av arbetslösa personer med enbart förgymnasial utbildning (inrikes eller 
utrikes födda).

Om detta scenario skulle uppnås visar beräkningarna att de offentliga finanserna skulle stärkas med 
nära 13 miljarder per år. Det beror till största del på de ökade skatteintäkter som skulle genereras. 

Kalkylen visar också att nästan 40 000 fler personer skulle vara sysselsatta och 31 000 färre skulle 
vara arbetslösa. Dessutom skulle 34 500 fler utrikes födda akademiker ha ett jobb i nivå med 
sin utbildning. 
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När utrikes födda akademiker får kvalificerade jobb frigörs även de så kallade enkla jobb som 
akademikerna har till personer utan gymnasieutbildning. Med en bättre matchning skapas en 
jobbkedja som innebär att personer längre från arbetsmarknaden får ökade möjligheter till jobb. 
Enligt kalkylen skulle scenariot innebära att 9 000 fler personer utan gymnasieutbildning fick 
ett jobb. 

Mellan åren 2014 och 2016 ökade antalet utrikes födda akademiker som var överkvalificerade för 
sina jobb kraftigt, från 45 000 till 55 000 personer. Bland dessa har hela 10 000 så kallade enkla 
jobb som inte kräver gymnasieutbildning. 

Den ökade felmatchningen är en förklaring till att den potentiella vinsten för de offentliga 
finanserna har ökat kraftigt mellan åren. För 2014 beräknades den potentiella ökningen för de 
offentliga finanserna till 10,6 miljarder per år för att 2016 öka till 12,9 miljarder per år. På två år 
har den potentiella vinsten per år därmed ökat med runt 20 procent. 

R ÄT T  
PERSON PÅ 
R ÄT T PL ATS

Rapporten visar lönsamheten i att ge utrikes födda akademiker rätt förutsättningar att få ett arbete 
som motsvarar deras utbildning. Även en mindre ökning av personer i kvalificerade jobb skulle få 
stor effekt. J U S E K A N S E R DÄ R FÖ R AT T D E T B E H ÖVS:

• Ökad tillgång till flexibel yrkesinriktad svenskutbildning.

• Bättre validering av akademisk utbildning.

• Fler och flexibla kompletterande utbildningsplatser vid universitet och högskolor.

• Stimulerad tillgång till professionella nätverk. 

5
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Bakgrund
Utrikes födda akademiker i arbetsför ålder är en underutnyttjad potential på svensk arbetsmarknad. 
Som framgår av figur 1 och figur 2 är både sysselsättningen lägre och arbetslösheten högre 
bland utrikes födda akademiker jämfört med inrikes födda. Sysselsättningen bland utrikes födda 
akademiker är 77 procent jämfört med 85 procent bland inrikes födda akademiker. Arbetslösheten 
bland utrikes födda akademiker är fyra gånger så hög som bland inrikes födda akademiker.

FIGUR 1 .  SYSSELSÄTTNING BLAND INRIKES OCH UTRIKES FÖDDA (15– 74 ÅR) EFTER UTBILDNINGSNIVÅ 2016.
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FIGUR 2.  ARBETSLÖSHET BLAND INRIKES OCH UTRIKES FÖDDA (15– 74 ÅR) EFTER UTBILDNINGSNIVÅ 2016.
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SYS S E L SÄT TN I N G E N ÄR L ÄG R E OCH AR B E TS LÖS H E TE N H ÖG R E B L AN D  
UTRI K E S FÖ DDA AK ADE M I K E R JÄM FÖ RT M E D I N RI K E S FÖ DDA .
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Dessutom arbetar en större andel av de utrikes födda akademikerna än de inrikes födda i 
arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. Figur 3 visar att 90 procent av de inrikes födda 
akademikerna har ett arbete som kräver högskoleutbildning medan motsvarande andel bland 
de utrikes födda akademikerna bara uppgår till drygt 70 procent. Fem procent av de sysselsatta 
utrikes födda akademikerna har ett så kallat enkelt arbete utan krav på gymnasieutbildning, 
vilket mycket få av de sysselsatta inrikes födda akademikerna har. Av de 15 000 akademiker som 
hade ett enkelt arbete 2016 var två av tre utrikes födda, vilket betyder att gruppen är kraftigt 
överrepresenterad.

FIGUR 3.  MATCHNING MELLAN UTBILDNING OCH KRAV PÅ ARBETE BLAND ANSTÄLLDA AKADEMIKER 2016.
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KÄLLA: SCB,  YRKESKVALIFIKATIONSREGISTRET.  
Anmärkning: Arbetande i yrken där uppgift saknas om kvalifikationsnivå ingår inte.
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Bland akademiker med samhällsvetenskaplig utbildning är andelen som arbetar under sin 
utbildningsnivå större bland både inrikes och utrikes födda. Figur 4 visar att 15 procent av de 
inrikes födda och 36 procent av de utrikes födda samhällsvetarna arbetar i yrken som inte kräver 
högskoleutbildning. Sju procent av sysselsatta utrikes födda akademiker med samhällsvetenskaplig 
utbildning har ett enkelt arbete jämfört med en knapp procent bland sysselsatta inrikes födda 
samhällsvetare. Bland utrikes födda akademiker som har enkla jobb har var tredje en samhälls
vetenskaplig utbildning.

FIGUR 4.  MATCHNING MELLAN UTBILDNING OCH KRAV PÅ ARBETE BLAND ANSTÄLLDA AKADEMIKER MED 
SAMHÄLLSVETENSKAPLIG UTBILDNING 2016.
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KÄLLA: SCB,  YRKESKVALIFIKATIONSREGISTRET.  
Anmärkning: Arbetande i yrken där uppgift saknas om kvalifikationsnivå ingår inte.
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Effekter av  
bättre matchning
FÖ R U T SÄT TN I N G A R FÖ R K A LK Y LE N

I rapporten Rätt jobb för utrikes födda akademiker som Jusek släppte 2017 presenterades flera 
samhällsekonomiska beräkningar av vinsterna av att fler utrikes födda akademiker fick ett arbete i 
nivå med sin utbildning. Beräkningarna byggde på siffror över sysselsättning, löner med mera för 
åren 2014/2015. I följande avsnitt har samma beräkningar uppdaterats utifrån sysselsättnings och 
lönestatistik för 2016. En närmare beskrivning av kalkylernas antaganden finns i bilaga 1.

År 2016 var 93 000 utrikes födda akademiker i arbetsför ålder (15–74 år) inte sysselsatta. Av dem 
var 29 000 arbetslösa. Bland de anställda utrikes födda akademikerna (16–64 år) 2016 arbetade 
55 000 i yrken som inte var i nivå med deras utbildning. 10 000 av dem arbetade i så kallade enkla 
arbeten utan krav på gymnasieutbildning.

Många akademikeryrken är i dag bristyrken, samtidigt som arbetslösheten är hög bland personer 
med enbart förgymnasial utbildning. Om en utrikes född akademiker som har ett enkelt arbete 
får ett arbete som motsvarar hans eller hennes utbildningsnivå kan det enkla arbetet tas över 
av en arbetslös person med förgymnasial utbildning. Denna jobbkedja minskar arbetslösheten 
och förstärker den samhällsekonomiska vinsten av att förbättra matchningen av utrikes födda 
akademiker.

För att visa hur stora vinsterna blir av att ta tillvara de utrikes födda akademikernas kompetens 
redovisas en kalkyl hur mycket bättre de offentliga finanserna skulle vara om följande förut
sättningar var uppfyllda:

1. Sysselsättningen var lika hög bland utrikes födda akademiker som bland inrikes födda.

2. Arbetslösheten var lika låg bland utrikes födda akademiker som bland inrikes födda.

3. En lika stor andel av de utrikes födda akademikerna hade arbeten som krävde högskole
utbildning som andelen bland inrikes födda akademiker.

4. De enkla arbeten, utan krav på utbildning, som utförs av utrikes födda akademiker togs istället 
över av arbetslösa personer med enbart förgymnasial utbildning (inrikes eller utrikes födda).

S TO R A SAM HÄLL S E KO N O M IS K A VI N S TE R AV AT T BÄT TR E  
TA TI LLVAR A DE UTRI K E S FÖ DDA AK ADE M I K E R NA S KO M PE TE N S
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E F F E K TE R PÅ S YS S E L SÄT TN I N G E N

Tabellen nedan visar hur sysselsättningen och arbetslösheten skulle förändras om punkterna 1–4 i 
scenariot ovan blev verklighet.

TA B E L L 1 .  S YS S E L S ÄT T N I N G O C H A R B E T S LÖ S H E T 2 0 1 6 B L A N D B E FO L K N I N G E N ( 1 5 –74 Å R ) O C H FÖ R Ä N D R I N G 
I  S C E N A R I OT.  T U S E N TA L P E R S O N E R O C H P R O C E N T AV B E FO L K N I N G E N R E S P E K T I V E A R B E T S K R A F T E N .

2016,  
tusen personer

Förändring  
vid scenariot,  

tusen personer

2016,  
syssel sättnings

grad, procent

Förändring i syssel
sättnings grad vid 
scenariot, procent

S YS S E L SÄT T N I N G

Utrikes födda akademiker 314,5 +30,3 77,3 +7,4

Inrikes och utrikes födda med 
högst förgymnasial utbildning

456,9 +9,0 34,4 +0,7

Totalt 4 919,1 +39,9 67,1 +0,5

A R B E T S LÖ S H E T

Utrikes födda akademiker 28,9 –22,0 8,4 –6,4

Inrikes och utrikes födda med 
högst förgymnasial utbildning

118,2 –9,0 20,6 –1,6

Totalt 366,5 –31,0 6,9 –0,5

K ÄLL A : SCB SAMT EG NA B ER ÄK NINGAR .

Av tabell 1 framgår att 30 300 fler utrikes födda akademiker skulle vara sysselsatta och 
22 000 färre utrikes födda akademiker skulle vara arbetslösa om scenariots fyra förut sättningar 
är uppfyllda.

Bland de redan sysselsatta utrikes födda akademikerna skulle 34 500 fler ha ett arbete som kräver 
en högskoleutbildning. 25 500 skulle lämna ett arbete som endast kräver gymnasieutbildning och 
9 000 lämna ett enkelt arbete utan krav på utbildning.

Om de enkla arbeten som de utrikes födda akademikerna lämnade skulle besättas av arbetslösa 
personer med enbart förgymnasial utbildning skulle sysselsättningen bland dem öka och arbets
lösheten minska med 9 000 personer.

E F F E K TE R PÅ D E O F F E NTLI G A F I N A N S E R N A

Ökningen av sysselsättningen, minskningen av arbetslösheten samt förbättringen av matchningen 
mellan utbildning och arbete för utrikes födda akademiker skulle få stora positiva konsekvenser för 
de offentliga finanserna, främst i form av ökade skatteintäkter men också genom minskade utgifter 
för arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd.

Enligt kalkylen skulle intäkterna från arbetsgivaravgift och inkomstskatt öka med 9,0 miljarder 
kronor per år samtidigt som utgifterna för arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd skulle 
minska med 3,9 miljarder kronor. Sammanlagt skulle därmed de offentliga finanserna förstärkas 
med 12,9 miljarder kronor per år.
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TA B E L L 2 .  Ö K A D E S K AT T E I N TÄ K T E R S A M T M I N S K A D E U TG I F T E R FÖ R A R B E T S LÖ S A 2 0 1 6 .  M I L J O N E R K R O N O R .

Ökade  
skatteintäkter

Minskade utgifter  
för arbetslöshet Summa

30 300 fler sysselsatta utrikes födda akademiker 5 818 – 5 818

22 000 färre arbetslösa utrikes födda akademiker – 2 772 2 772

34 500 fler sysselsatta utrikes födda akademiker 
har akademikerarbeten

2 204 – 2 204

9 000 sysselsatta utrikes födda akademiker 
lämnar enkla arbeten och ersätts av arbetslösa

952 1 134 2 086

Summa 8 974 3 906 12 880

K ÄLL A : SCB SAMT EG NA B ER ÄK NINGAR .



12

Juseks förslag
Den svenska modellen bygger på att parterna ser efter sina medlemmars intressen 
men också tar ansvar för ekonomin och samhällsutvecklingen i stort. Resultaten i 
rapporten visar den stora vinst för de offentliga finanserna som skulle uppnås om 
utrikes födda akademiker hade samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes 
födda akademiker. Även om inte hela scenariot uppnås visar rapporten att steg i 
rätt riktning kan ge betydande vinster.

STEG I  R ÄT T 
RIK TNING 

K AN GE 
BET YDANDE 

VINSTER

12
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Den naturliga följdfrågan som uppkommer är: hur kan samhället underlätta för utrikes 
födda akademiker att få kvalificerade jobb? Flera positiva initiativ har tagits under 
senare år, men det finns fortfarande områden som fungerar sämre. 

DÄRFÖR ANSER J USEK AT T DET BEHÖVS:

Ö K A D TI LLG Å N G TI LL F LE XI B E L Y R K E S I N R I K TA D S V E N S K U TB I LD N I N G
Akademiker kan ofta lära sig språk snabbare än andra grupper med lägre utbildning. 
Därför är det viktigt att kommuner ger tillgång till intensiv svenskutbildning för 
akademiker. Ett gott exempel är modellen SFX där flera kommuner gått ihop för att 
möjlig göra yrkesinriktad utbildning för bland annat samhälls vetare, ekonomer och 
jurister. Eftersom många kommuner har för få deltagare för att kunna skapa nischade 
utbildningar bör det även finnas ett nationellt ansvar för att erbjuda yrkessvenska 
på distans.

BÄT TR E VA LI D E R I N G AV A K A D E M I S K U TB I LD N I N G
För den som flyttar till Sverige med en ofärdig utbildning eller vill ändra utbildnings
inriktning finns möjligheten att få sin tidigare utbildning validerad i syfte att korta 
utbildningstiden. Dagens system för validering fungerar dock dåligt vid universitet 
och högskolor. Jusek anser att regeringen bör genomföra de förslag som Validerings
delegationen lämnat i betänkandet Validering i högskolan, bland annat att ge schablon
ersättning för varje validering samt förbättra uppföljningen och utvärderingen av 
validering.

F LE R P L AT S E R O CH F LE XI B L A R E KO M P LE T TE R A N D E U TB I LD N I N G A R V I D 
U N I V E R S ITE T O CH H Ö G S KO LO R
Regeringens avsatta medel för kompletterande utbildningar vid universitet och högskolor 
kan utnyttjas mer effektivt. Idag har högskolorna i många fall onödiga behörighetskrav 
och sök trycket på många utbildningar är högt. För att möjliggöra ett närmande till den 
kvalificerade arbets marknaden för akademiker i hela landet och vid sidan av enkla jobb, 
behöver universitet och hög skolor även se till att utbildningarna finns tillgängliga på 
distans och deltid.

S TI M U LE R A D TI LLG Å N G TI LL P R O F E S S I O N E LL A N ÄT V E R K
Sex av tio jobb tillsätts via kontakter, vilket i hög grad missgynnar invandrade akademiker. 
Det krävs fler arenor för professionellt nätverkande liknande det mentorsprogram 
för invandrade akademiker som Jusek driver sedan 2010. För att stimulera tillgången 
till professionella nätverk krävs långsiktig finansiering och mer samarbete mellan det 
offentliga, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

H U R K AN SAM HÄLLE T U N DE R L ÄT TA FÖ R UTRI K E S FÖ DDA  
AK ADE M I K E R AT T FÅ K VALI FICE R ADE J O B B?

✓

✓

✓

✓
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Bilaga 1 – Antaganden 
för kalkylerna
R I M LI G H E TE N I  S CE N A R I OT

Är det rimligt att anta att utrikes födda akademiker skulle kunna ha kvalificerade jobb i samma 
omfattning som inrikes födda? Både ja och nej. Till att börja med har en stor del av utrikes födda 
bott i Sverige sedan barndomen och genomgått en svensk utbildning. I den gruppen ser det bättre 
ut än för gruppen utrikes födda som utbildats utomlands, men fortfarande sämre än för inrikes 
födda akademiker. Här finns inga sakliga skäl för att det borde finnas skillnader mellan inrikes 
och utrikes födda.

För den utlandsutbildade akademikern som kommer till Sverige påverkas möjligheten till 
kvalificerat jobb av utbildningsinriktning och vikten av svenska språkkunskaper inom yrket. 
Exempelvis har ofta en ITtekniker, med en kunskap som är internationell och med engelska 
som arbets språk, avsevärt lättare att få jobb än en jurist, med svenska språket som verktyg och en 
nationellt inriktad utbildning. Bedömningen av vikten av dessa kunskaper är dock i många fall 
subjektiv och borde kunna vara mer generös.

Med möjligheten till intensiva studier i svenska och kompletterande utbildning med svensk
specifik kunskap bör det dock vara möjligt att efter en kortare period ha god kunskap i språket 
och motsvarande kunskap som en inrikes utbildad person. Dessutom bidrar den utlandsutbildade 
akademikern med värdefull kunskap som kan bidra till verksamheten. Sammanfattningsvis är det 
rimligt att anta att utrikes födda akademiker borde kunna ha kvalificerade jobb i så gott som samma 
omfatt ning som inrikes födda, borträknat en kortare period för vissa att lära sig grund läggande 
språk och komplettera sin utbildning. Även om exakt samma ställning på arbets marknaden 
är svår att uppnå, visar kalkylerna de hur positiva konsekvenserna skulle bli om så vore fallet. 
Det är värdefull information i sig och visar att steg i rätt riktning kan ge betydande vinster.
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A NTAG A N D E N FÖ R K A LK Y LE N

Kalkylerna bygger på data över sysselsättningen bland utrikes och inrikes födda för 2016 i SCB:s 
Arbetskraftsundersökningar. Data över andelen sysselsatta utrikes och inrikes födda med akademisk 
utbildning i yrken som kräver högskoleutbildning är hämtade från SCB:s yrkesregister för 2016.

Kalkylen bygger även på tre antagna heltidslöner för akademikeryrken, yrken som kräver gymnasie 
utbildning samt enkla yrken. De antagna lönerna för enkla yrken och gymnasieyrken är hämtade 
från SCB:s lönestrukturstatistik för 2016. Lönerna för akademikeryrken är hämtade från Sacos 
löneenkät.

Eftersom de utrikes födda akademikerna är yngre än genomsnittet av akademiker och eftersom 
lönerna för utrikes födda är lägre än genomsnittet bygger kalkylen på genomsnittslönen för den 
lägst avlönade fjärdedelen arbetande inom respektive yrkesgrupp istället för på medianlönen.

Lönen för ett enkelt arbete utan krav på yrkesutbildning antas vara 21 200 kronor i månaden 
vid heltidsarbete.

Lönen för ett arbete som kräver gymnasieutbildning antas vara 23 000 kronor i månaden vid 
heltids arbete. Det är den genomsnittliga heltidslönen 2016 för den lägst avlönade fjärdedelen 
arbetande i de gymnasieyrken som är vanligast för utrikes födda akademiker enligt Sacos studie.1

Lönen för ett akademiskt arbete antas vara 32 400 kronor i månaden vid heltidsarbete.

Kalkylen gäller både kvinnor och män. För att ta hänsyn till deltidsarbete, framför allt bland 
kvinnor, bygger kalkylen på ett antagande om 90 procents arbetstid.2

Den genomsnittliga ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen 2016 var 11 200 kronor i månaden 
efter skatt för den som var arbetslös på heltid under ett helt år. Utrikes födda har sannolikt 
lägre arbets löshetsersättning än genomsnittet. Om de har barn kan de dock vara berättigade till 
kompletterande transfereringar.

Ersättningen för personer som lever på försörjningsstöd beror på familjetyp och bostadssituation. 
Det genomsnittliga beloppet per person vägd för olika familjetyper och uppskattad bostadskostnad 
har beräknats till 10 500 kronor i månaden per person.3

Eftersom det inte går att uppskatta hur stor andel av de arbetslösa som kvalificerat sig för arbets
löshetsersättning och hur stor andel som lever på försörjningsstöd antas ersättningen för samtliga 
arbetslösa i kalkylen vara 10 800 kronor i månaden efter skatt.

Kalkylen över skatteintäkterna utgår från arbetsgivaravgiften på 31,42 procent 2016 samt den 
genomsnittliga kommunalskatten på 32,12 procent. Inkomstskatterna på olika inkomster är 
beräknade enligt Skatteverkets tabeller utan andra avdrag än Jobbskatteavdraget.

1 Fordonsförare samt yrken inom vård, service och kontor. Saco (2015) Sveriges utrikes födda akademiker.

2 Antagandet bygger på AKU:s statistik över hel och deltidsarbete bland män och kvinnor 2016. https://www.scb.se/
hittastatistik/sok/?query=sysselsatta+2064+%C3%A5r+efter+%C3%A5lder+och+vanligen+arbetad+tid&lang=sv.

3 Beräkningen bygger på Socialstyrelsens statistik över ersättningen till hushåll som var långvarigt beroende av 
försörjningsstöd. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017916.



Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och 
samhälls vetare. Med cirka 88 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är 
medlem i Saco och partipolitiskt obundet. 
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