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För att lyckas måste vi se individen 
bakom gruppen
På många sätt är det lätt att vara ordförande för Jusek. Våra medlemmar är kom pe
tenta och efterfrågas på arbetsmarknaden. Men tyvärr har inte alla det lika lätt att få 
arbete i nivå med sin kompetens. Många utländska akademiker har kunskaper som 
Sverige slösar bort. De utgör en stor resurs, inte minst med tanke på vår åldrande 
befolkning. Vi måste bli bättre på att ta tillvara allas kompetens. Därför är det viktigt 
att arbeta för att skapa karriärmöjligheter på lika villkor för utländska och svenska 
akademiker.

Jusek har som ett led i detta arbete följt arbetsmarknadsstatistiken för utländska 
akademiker med Juseks utbildningsbakgrund sedan början av 2000talet. I den här 
rapporten presenterar vi helt nya siffror från 2012. 

Dessvärre kan vi konstatera att det händer väldigt lite i positiv riktning. Istället ser 
vi att skillnaderna ökar mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund, både 
vad gäller lönenivåer och hur pass kvalificerat arbete man har i förhållande till sin 
utbildning. Att trenden varit på stadigt nedåtgående sedan 2001 när det gäller att 
hitta ett jobb i nivå med utbildningen är oroande. Det finns anledning att se över 
politiken så att fler kommer i rätt jobb och inte bara i ett jobb.

Sofia Larsen, ordförande Jusek
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Sofia Larsen, ordförande Jusek

Många 
utländska 

akademiker har 
kunskaper som 
Sverige slösar 

bort

Vi – politiker, enskilda, näringsliv och organisationer som Jusek – behöver gå från 
ord till handling för att minska gapet mellan de med svensk och utländsk bakgrund 
på arbetsmarknaden. 

Jag tror på idén om att gräva där man står och därför är jag glad att Jusek tagit 
flera egna initiativ för att närma oss en arbetsmarknad där allas potential kan tas 
tillvara. Ett exempel är den yrkesanpassade sfiutbildning som vi är med och driver 
för våra medlemsgrupper i Stockholm. Ett annat är vårt mentorskapsprogram som 
sedan starten 2010 haft dryga 500 deltagare. Det är inspirerande att se vad något 
så enkelt som mötet mellan professionskollegor kan göra för att korta vägen till den 
kvalificerade arbetsmarknaden. 

För att lyckas krävs att vi ser att olika individer har olika behov och att personer 
som kommer till Sverige inte kan buntas ihop i en och samma grupp. Genom 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter, näringslivet och politiken kan vi skapa 
karriärmöjligheter på lika villkor. Vi har inte råd att vänta längre.

Sofia Larsen
 



4

Viktigast är självförtroende
Ofta hör vi berättelser om hur svårt det är att ta sig in på den svenska arbets
marknaden som utländsk akademiker, siffrorna i den här rapporten bekräftar den 
bilden. Men det finns också gott om exempel på motsatsen. 

Kristina Ulitina är en sådan person. 2011 kom hon till Sverige från Estland för att 
läsa magisterprogrammet Europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet (SU). 
Att det blev just SU tackar hon rektorn på Tartu universitet hemma i Estland för. 
Han hade rekommenderat programmet. Till en början gick all tid åt till att studera. 
Efter ett tag började Kristina läsa ytterligare en magisterutbildning parallellt med 
den första. Det var mycket slit men hon trivdes i Sverige och kände att det fanns 
möjligheter att utvecklas och bidra.

Det var på SU hon hörde talas om en intensiv svenskutbildning för bland annat 
jurister. Efter knappa två år i Sverige började hon lära sig språket med siktet inställt 
på att ta sig in på den svenska kvalificerade arbetsmarknaden. På svenskutbildningen 
kände hon hur motivationen växte, lärarna var duktiga och hon pluggade till
sammans med professionskollegor.

Efter ett år flöt språket på bra och Kristina började i Juseks mentorskapsprogram för 
invandrade akademiker. Där träffade hon sin mentor Mattias Frumerie, som jobbade 
med EU:s inre marknadsfrågor på Utrikesdepartementet. 

Kristina Ulitina, utredare Kommerskollegium
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– Mentorskapet gav mig möjlighet att utvecklas språkmässigt men också en förståelse 
för vad jag egentligen ville göra. Det var när jag och Mattias diskuterade som jag 
insåg att jag har ett stort samhällsintresse och ville jobba med det på något sätt.

Viktigast av allt, säger Kristina var att Mattias gav henne självförtroende och en 
känsla för att vara värd något på den svenska arbetsmarknaden. 

– Han sa: Ta inte första bästa jobb, satsa på att nå dina mål, du är värd att nå dina mål.

Det var Kristina som fick berätta för Arbetsförmedlingen om olika program och 
intressanta arbetsplatser. Hennes karriär är i mångt och mycket egenhändigt skapad. 
Det har blivit många ansökningar, telefonsamtal, mässor och seminarier för att skapa 
ett nätverk. Många negativa besked att hantera. Men så småningom fick hon två 
praktikanställningar, först på advokatbyrån von lode advokat med immaterialrätt och 
därefter på Grey advokat.

Så äntligen på våren 2014 fick hon sitt första riktiga jobb, på Kommerskollegium i 
Stockholm. Kristina såg en annons på deras hemsida som hon haft under ständig 
uppsikt, och sökte. Tjänsten innebär att jobba som utredare med Europeiska direktiv, 
följa anmälningar, skriva remissvar och analyser. Allt för att se till att reglerna kring 
EU:s fria rörlighet efterlevs.

– Jag har mitt drömjobb. Det är en otrolig känsla att vilja springa till jobbet varje 
morgon.

Kristina Ulitina, utredare Kommerskollegium

» Jag har mitt drömjobb. 
Det är en otrolig känsla att 

vilja springa till jobbet 
varje morgon.«
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Vid årsskiftet 2011/2012 fanns i Sverige 315 000 personer i yrkesför ålder med 
en samhällsvetenskaplig högre utbildning. Av dessa hade 21 procent utländsk 
bakgrund.

6
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Utvecklingen under 2000-talet
Jusek har undersökt hur väl personer med utländsk bakgrund som har  samhälls
vetenskaplig utbildning, det vill säga jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare 
och samhällsvetare kommunikatörer etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.

Under våren 2009 presenterades rapporten Ge mer plats för invandrade akademiker . 
Den visade att personer födda utomlands har en betydligt svårare situation på den 
svenska arbetsmarknaden än de med svensk bakgrund. År 2011 presenterades rap
porten, Invandrade akademiker – Hur tufft är det? Den visade att utvecklingen under 
2000talet gått i en negativ riktning för de med utländsk bakgrund. 

I den här rapporten har vi följt upp de tidigare siffrorna. Dessvärre kan vi konsta
tera att det händer väldigt lite i positiv riktning. Istället ser vi att skillnaderna ökar 
mellan  de med svensk respektive utländsk bakgrund, både vad gäller lönenivåer och 
hur pass kvalificerat arbete man har i förhållande till sin utbildning. 

Hur många samhällsvetare finns det i Sverige?
Vid årsskiftet 2011/2012 fanns i Sverige 315 000 personer i yrkesför ålder med en 
samhällsvetenskaplig högre utbildning. Av dessa hade 21 procent utländsk bakgrund. 

Utvecklingen 
har gått åt 

fel håll

Vid årsskiftet 2011/2012 fanns i Sverige 315 000 personer i yrkesför ålder med 
en samhällsvetenskaplig högre utbildning. Av dessa hade 21 procent utländsk 
bakgrund.
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Inkomstskillnaderna fortsätter att öka

Inkomstskillnader för akademiker med svensk respektive utländsk bakgrund
    
Deklarerad <240 000 240 000– 300 000– 400 000– >499 999
löneinkomst, kr  299 999 399 999 499 999 

%
Utländsk 2012 55,2 8,2 14,9 8,9 12,9
Svensk 2012 30,6 7,1 18,1 15,3 28,9
Utländsk 2007 57,9 10,7 13,7 7,4 10,2
Svensk 2007 31,6 11,4 20,3 13,4 23,3
Utländsk 2001 57,4 12,4 13,8 7,4 9,0
Svensk 2001 34,6 14,5 20,2 12,5 18,2
Deklarerad löneinkomst, år 2012. 
Bas: Samhällsvetare med akademisk utbildning i ålder 20–74 år.

Majoriteten av de med utländsk bakgrund tjänar mindre än 240 000 
För hela gruppen samhällsvetare på den svenska arbetsmarknaden har löne
utvecklingen under åren 2001 till 2012 varit positiv. Nästan 30 procent av 
samhällsvetare med svensk bakgrund tjänar 499 999 kronor eller mer per år. För 
de med utländsk bakgrund är det knappt 13 procent som återfinns i den högsta 
lönegruppen. I den lägsta inkomstgruppen, andelen med deklarerad lön under 
240 000 kronor, återfinns 55 procent av samhällsvetarna med utländsk bakgrund. 
Motsvarande siffra för gruppen med svensk bagrund är 30 procent. 

För gruppen i nästa inkomst kategori, det vill säga de som tjänar mellan 240 000 och 
299 999 kronor om året, har skillnaderna mellan de med svensk respektive utländsk 
bakgrund ökat sedan 2007. Personerna med svensk bakgrund rör sig med andra ord 
som förväntat uppåt i inkomst skalan. Det gör även de med utländsk bakgrund, men 
inte i samma utsträckning.

Skillnaderna ökar i de högsta inkomstgrupperna

I kategorin som tjänar mellan 300 000 och 399 999 kronor om året blir personerna 
med svensk bakgrund fler än de med utländsk. I den högsta inkomstklassen har 
det skett en ökning av personer med utländsk bakgrund, med 2,7 procentenheter 
sedan 2007. Men skillnaderna mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund 
fortsätter att öka. Eftersom en förflyttning uppåt längs inkomstskalan är att förvänta 
över tid, är skillnaden i hur stor andel som återfinns i respektive inkomstgrupp 
belysande för hur det går för gruppen invandrade akademiker. Sedan 2001 har 
andelen med svensk bakgrund som tjänar mer än 499 999 kronor om året ökat med 
10,7 procentenheter. För de med utländsk bakgrund är förändringen mer beskedlig, 
endast 3,9 procentenheter fler återfinns i den högsta lönegruppen. 
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Lönenivåerna varierar för olika utbildningsgrupper 
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Inkomstfördelning 2012, utländsk bakgrund

Alla Ekonomer Organisation, 
administration

och förvaltning*

Jurister Samhälls-
vetare

System-
vetare

Journalistik 
och media***

Psykolog**

%

� <240 000 kr    � 240 000–299 999 kr    � 300 000–399 999 kr    � 400 000–499 999 kr    � >499 999 kr

* Kategoriseras som samhällsvetare bland Juseks medlemmar.
** Kategoriseras som personalvetare bland Juseks medlemmar.
*** Kategoriseras som samhällsvetare bland Juseks medlemmar.

Inkomstfördelning år 2012 bland personer med utländsk bakgrund fördelat på Juseks olika utbildningsgrupper.

Höga löner bland personalvetare och de som studerat organisation, 
administration och förvaltning 
Bland gruppen invandrade akademiker är det de som studerat organisation, 
administration och förvaltning, personalvetenskap eller systemvetenskap som 
återfinns i de högre inkomstnivåerna. Knappt 60 procent av samhällsvetarna och 
50 procent av personalvetarna med utländsk bakgrund tjänar mellan 300 000 och 
mer än 499 999 kronor om året. Även i den absolut högsta inkomstkategorin sticker 
samhällsvetarna inom organisation, administration och förvaltning ut. 22 procent av 
dessa samhällsvetare tjänar mer än 499 999 kronor om året.

Många invandrade akademiker med renodlad samhällsvetarutbildning eller 
journalistik och media har låga löner 
Många med utländsk bakgrund som studerat renodlade samhällsvetarutbildningar 
samt journalistik och media har en deklarerad löneinkomst på max 299 999 kronor 
om året. 70 procent respektive 68 procent återfinns i de lägsta inkomstgrupperna. 
Även av ekonomerna är det en stor andel, 65 procent, som återfinns i dessa kategorier.
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Har man jobb i nivå med sin utbildning?
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Yrkesuppgift 2001, 2007 och 2012 uppdelat på utländsk/svensk bakgrund

Utländsk
bakgrund

2001

Svensk 
bakgrund

2001

Utländsk
bakgrund

2007

Svensk 
bakgrund

2007

Utländsk
bakgrund

2012

Svensk 
bakgrund

2012

%

�  Ledningsarbete    � Längre högskoleutbildning    �  Kortare högskoleutbildning

� Högskoleutbildning krävs ej    � Saknar yrkesuppgift

Diagrammet visar vilken typ av arbete individen har i förhållande till sin utbildning.

Skillnaderna mellan dem med svensk respektive utländsk bakgrund har ökat.
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Åtta gånger så vanligt att sakna yrkesuppgift med utländsk bakgrund
Sedan 2001 har det inte hänt mycket för personer med utländsk bakgrund. 
Fortfarande är hela 28 procent arbetslösa eller saknar yrkesuppgift. För de med 
svensk bakgrund har det skett en tydlig förbättring. 2001 är var arbetslösheten 
hög men högkonjunkturen har gjort att det år 2012 endast var tre procent som var 
arbetslösa eller saknade yrkesuppgift. Det kan jämföras med 12,3 procent år 2001. 
Det är åtta gånger så vanligt att de med utländsk bakgrund saknar yrkesuppgift än 
de med svensk bakgrund. År 2007 var det sex gånger så vanligt.

Allt färre av personerna med utländsk bakgrund har kvalificerade jobb 
Av de som hör till någon av de tre kategorierna; ledningsarbete, arbete som kräver 
en längre eller arbete som kräver en kortare högskoleutbildning har skillnaderna 
ökat. 85 procent av de med en svensk bakgrund återfanns i någon av dessa kate
gorier men enbart 49 procent av de med utländsk. Sett över tid är trenden negativ. 
Av dem med svensk bakgrund hade omkring 85 procent ett kvalificerat jobb 2001. 
För gruppen med utländsk bakgrund går det konsekvent neråt, från 56 procent år 
2001 till 49 procent 2012. Skillnaderna mellan dem med svensk respektive utländsk 
bakgrund har med andra ord ökat, från 25 procentenheter 2001 till en skillnad på 
36 procentenheter 2012. Det är även värt att notera att andelen av dem med utländsk 
bakgrund som hade ett arbete som kräver längre högskoleutbildning har minskat 
med 8 procentenheter sedan 2001 till 28 procent år 2012.

Skillnaderna mellan dem med svensk respektive utländsk bakgrund har ökat.
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Arbetets kompetensnivå för de olika samhällsvetarna

Lednings arbete Längre högskole
utbildning

Kortare högskole
utbildning

Ej högskole
utbildning

Saknar 
yrkes uppgift

%
Svensk 

bak grund
Ut  ländsk 
bak grund

Svensk 
bak grund

Ut  ländsk 
bak grund

Svensk 
bak grund

Ut  ländsk 
bak grund

Svensk 
bak grund

Ut  ländsk 
bak grund

Svensk 
bak grund

Ut  ländsk 
bak grund

Alla 14 6 52 28 19 15 11 24 3 28

Ekonomer 20 7 43 19 25 15 11 26 2 34

Organisation,  
administration 
och förvaltning*

23 16 48 38 16 21 10 16 2 10

Jurister 10 4 70 34 12 12 6 22 2 28

Psykolog** 6 4 72 63 11 13 9 14 1 7

Samhällsvetare 13 5 49 30 19 17 15 23 3 26

Systemvetare 7 4 54 38 20 14 15 23 3 21

Journalistik och 
media*** 7 4 58 35 14 15 18 27 3 19

* Kategoriseras som samhällsvetare bland Juseks medlemmar.
** Kategoriseras som personalvetare bland Juseks medlemmar.
*** Kategoriseras som samhällsvetare bland Juseks medlemmar.

Förhållande till sin utbildning uppdelat på Juseks olika medlemsgrupper år 2012.

Ekonomer och jurister har det svårast 
I tabellen ovan redogör vi för skillnaderna i hur kvalificerat arbete man har i för
hållande till sin utbildning uppdelat på Juseks olika medlemsgrupper år 2012. 

De som även i 2012 års siffror har svårast att få ett jobb i nivå med sin utbildning är 
ekonomerna. Av personerna med utländsk bakgrund var det enbart 41 procent som 
hade ett kvalificerat jobb, det vill säga ett jobb på lednings nivå eller ett jobb som 
kräver kortare eller längre hög skole utbildning. Motsvarande siffra för ekonomer med 
svensk bakgrund var 88 procent. Ekonomer utgör en av de större grupperna  bland 
Sveriges invandrade akademiker vilket gör att resultatet är extra anmärkningsvärt.

Bland gruppen jurister med utländsk bakgrund är det bara 50 procent som har ett 
kvalificerat jobb, att jämföra med 92 procent bland dem med svensk bakgrund. Det 
är samtidigt vanligast att sakna yrkesuppgift för ekonomer och jurister med utländsk 
bakgrund, 34 procent respektive 28 procent gör det. 

Den stora majoriteten av de med svensk bagrund, 85 procent hade 2012 ett arbete 
som kräver en högskoleutbildning. För gruppen med utländsk bakgrund är det endast 
49 procent.
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Högst kompetensnivå bland personalvetare och samhällsvetare inom 
organisation, administration och förvaltning
Minst skillnader ser vi bland personalvetarna och samhällsvetare inom organisation, 
administration och förvaltning. Skillnaderna mellan dem med svensk och 
utländsk bakgrund, för dem som har ett kvalificerat jobb, var nio respektive tio 
procentenheter.

Bland gruppen jurister med utländsk bakgrund är det bara 50 procent som har ett
kvalificerat jobb, att jämföra med 92 procent bland dem med svensk bakgrund.
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Juseks politik

Frigör invandrade akademikers potential 
Sverige är inte ensamt om att ha en demografisk 
utmaning. Konkurrensen om arbetskraft kommer 
bara att öka. Invandring är en del av lösningen på 
denna utmaning. Därför är det avgörande att Sverige 
ger förutsättningar för karriär på lika villkor och inte 
slösar med de resurser som invandrad arbetskraft utgör.

Med relativt små insatser skulle Sverige effektivare kunna ta tillvara den stora resurs 
människor med längre utbildning utgör. Sådana satsningar är samhällsekonomiskt 
lönsamma. Vi vill därför se ett förverkligande av Jusekmodellen, vilket innebär:

• Individanpassad och intensiv svenskutbildning
 Tidiga och individuellt anpassade insatser som yrkesinriktad svenskundervisning 

ökar möjligheterna till relevanta jobb. Jusek driver till exempel sedan våren 2010 
en intensiv svenskundervisning anpassad speciellt för Juseks medlemsgrupper och 
resultaten har varit mycket goda. Över 90 procent får minst godkänt på kurserna. 
Inom ett till två år har åtta av tio egen försörjning. Detta är ett exempel på en 
kostnadseffektiv och beprövad åtgärd som fler kommuner borde satsa på.

• Bättre tillgång till professionella nätverk
 Omkring 60 procent av jobben förmedlas via kontakter. Detta missgynnar nya 

svenskar eftersom de ofta helt saknar ett professionellt nätverk i Sverige. Genom 
att satsa på mentorskapsprogram, till exempel det som Jusek driver sedan ett antal 
år, skapas värdefulla kontaktnät och erfarenhetsutbyten som påskyndar arbets
marknadsetableringen. 

• Ett nationellt system för validering av akademiska kunskaper
 Juseks undersökningar visar att de personer som fått sina akademiska kunskaper 

formellt testade – till exempel genom arbetsprover eller handledd praktik – har ett 
bättre utfall på den kvalificerade arbetsmarknaden. Jusek vill därför ha ett natio
nellt system där akademiska kunskaper testas, bedöms och dokumenteras. Detta 
skulle göra det mer tryggt för arbetsgivaren att anställa.

• Fler kompletterande utbildningar på högskolenivå
 För att skapa konkurrens på lika villkor behöver ibland personer med utländsk 

examen komplettera med kunskaper som är specifika för Sverige. Det är givetvis 
inte rimligt att en person som redan har läst till exempel fem år på ett universitet 
ska läsa ytterligare flera år på en svensk högskola. Därför behövs fler korta kom
pletterande högskolekurser för utländska akademiker.

• Tillgång till Arbetsförmedlingens insatser också för de som har ett jobb
 Många av de invandrade akademikerna har efter några år ett jobb, men ofta är det 

ett jobb som inte motsvarar den utbildning man har med sig. Detta skapar problem  
i jobbkedjan eftersom personer med kortare utbildning trängs ut från arbets
marknaden när de med längre utbildning tar jobb de är överkvalificerade för.

Invandring 

är en del av 

lösningen på de 

demo grafiska 

utmaningarna
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Om undersökningen och definitioner
För att få en bild av situationen för invandrade akademiker under början av 2000
talet har Jusek sammanställt statistik från SCB. Den omfattar uppgifter om ålder, 
inkomst och arbetets kvalifikationsgrad åren 2001, 2007 och 2012. Vi har särskilt 
fokuserat på skillnader i lön och arbetets kvalifikationsgrad mellan samhällsvetare 
med svensk respektive utländsk bakgrund. 

I underlaget ingår samhällsvetare med akademisk utbildning i åldern 20–64 år. 
Underlaget från 2012 består av 315 000 individer. Bearbetningen av data har gjorts 
med stöd av SCB och Exquiro.

Med utländsk bakgrund avser vi i denna rapport, liksom SCB, personer med två 
utländskt födda föräldrar, oavsett om de är födda utomlands eller i Sverige. Personer 
som enligt statistiken har utländsk bakgrund kan alltså antingen vara nyligen invand
rade eller vara födda och uppvuxna i Sverige. 

Med samhällsvetenskaplig utbildning avses utbildningar inom Juseks medlems grupper, 
det vill säga jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och 
samhällsvetare.
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Om Jusek
Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer 
och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, 
trygghet och villkor. Med drygt 80 000 medlemmar är vi ett av de största akademiker-
förbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet.

Jusek
Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, 102 44 Stockholm 
Malmö: Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö 
Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, 412 56 Göteborg

Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se. www.jusek.se 


