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Tudelad arbetsmarknad 
 
I genomsnitt var 4,7 procent av landets akademiker arbetslösa eller verksamma 
i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017. Andelen är 
därmed oförändrad, inte bara jämfört med 2016, utan den har legat på i stort 
sett samma nivå sedan 2011. Utvecklingen mot en alltmer tudelad 
arbetsmarknad har dock fortsatt även under 2017 eftersom arbetslösheten för 
svenskfödda akademiker minskat något samtidigt som den ökat för utrikes 
födda. Värst är situationen för akademiker födda i Afrika eller Asien. I dessa 
grupper var, i genomsnitt, ungefär var fjärde akademiker arbetslös eller deltog i 
något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017, vilket kan 
jämföras med 2,2 procent för inrikes födda akademiker. Ungefär en femtedel av 
akademikerna i arbetskraften är födda utomlands, men de utgör 63 procent av 
de arbetslösa.  
 
Den öppna arbetslösheten bland akademiker uppgick till 2,9 procent under 2017. Alltsedan 
2009 har andelen öppet arbetslösa akademiker legat stabilt kring 3 procent och fjolåret 
utgjorde således inget undantag. Lägger man till personer i program med aktivitetsstöd ökar 
andelen till 4,7 procent, vilket motsvarar ca 76 700 personer. En ökning med ca 2900 
personer jämfört med 2016.  
 
I genomsnitt var 7,5 procent av arbetskraften arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknads-
program under 2017, vilket är en marginell minskning (0,1 procentenheter) jämfört med 
2016. Motsvarande andel bland akademiker var alltså nästan 3 procentenheter lägre. Till viss 
del beror skillnaden mellan akademiker och övriga på en relativt hög arbetslöshet och ett än 
mer omfattande deltagande i arbetsmarknadsprogram bland ungdomar under 25 år, dvs en 
åldersgrupp där det finns relativt få akademiker. 
 
 



 
 
 
Arbetslösheten bland akademiker skiljer sig dock markant mellan olika grupper. Bland 
svenskfödda minskade andelen arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram svagt till 2,2 
procent under 2017. Det innebär att arbetslösheten bland svenskfödda akademiker nu är nere 
på den nivå som gällde före finanskrisen. Bland akademiker födda i ett annat nordiskt land 
var motsvarande andel 3,6 procent, vilket är detsamma som under 2016. Akademiker födda 
utanför Norden har dock en helt annan situation. I den gruppen var 16 procent arbetslösa 
eller deltog i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017. Andelen har 
därmed ökat med ungefär 1 procentenhet eller 3900 personer jämfört med 2016. Utrikes 
födda är kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa akademikerna då de utgör ungefär 
20 procent av akademikerna i arbetskraften, men hela 63 procent av de arbetslösa. Medan 
situationen på arbetsmarknaden utvecklas positivt för svenskfödda akademiker blir den allt 
mörkare för den snabbt växande gruppen med invandrade akademiker. 
 



 
 
 
 
En ytterligare nedbrytning av statistiken visar att det är akademiker från Afrika och Asien 
som är hårdast drabbade. Bland asienfödda akademiker var, i genomsnitt, mer än var fjärde 
person arbetslös eller deltog i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017. 
Det är nästan tolv gånger högre än motsvarande andel bland svenskfödda. Asienfödda 
akademiker är alltså kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa. Ungefär 8 procent av 
akademikerna i arbetskraften är födda i Asien, men de utgör hela 40 procent av de 
arbetslösa. Faktum är att vi nu har fler arbetslösa akademiker födda i Asien än i Sverige, trots 
att det finns 10 gånger fler svenskfödda akademiker i arbetskraften. 
 
Jämfört med 2016 har alltså arbetslösheten ökat bland akademiker födda i Afrika eller Asien. 
Däremot har den minskat bland akademiker födda i andra delar av världen. 
 



 
Källor: Arbetsförmedlingen och SCB/RAMS 

 
 
Det är även stora skillnader i arbetslöshet mellan akademiker med olika utbildnings-
bakgrund. De som har en utbildning inriktad mot vård, skola och omsorg har en låg arbets-
löshet. I dessa grupper var endast 2 – 3 procent arbetslösa eller deltog i 
arbetsmarknadsprogram under 2017. I andra änden finns olika naturvetenskapliga 
inriktningar samt utbildningar inom konst och media. I den sistnämnda gruppen var drygt 10 
procent arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd. Den höga 
andelen till trots är det ändå en minskning jämfört med 2016. Vid sidan av konst- och 
mediautbildade har arbetslösheten även sjunkit i exempelvis grupper som journalistik och 
information samt data jämfört med 2016. De största ökningarna gäller humaniora och 
djursjukvård som ökade med ungefär en halv procentenhet vardera jämfört med 2016. 
Ökningarna gäller nästan uteslutande utrikes födda akademiker. 
 
 
 



Personer med minst två års eftergymnasial utbildning 
Arbetslösa och i arbetsmarknadsprogram 

Årsmedeltal 2017 

Utbildningsinriktning 

Antal 
öppet 

arbetslösa 

Antal i 
arbm 

program Totalt 

Andel 
öppet 

arbetslösa* 

Andel i 
arbm 

program* Totalt* 

Pedagogik och 
lärarutbildning 4 989 3 565 8 553 1,7% 1,2% 2,9% 

Konst och media 2 966 1 880 4 846 6,5% 4,1% 10,5% 

Humaniora 2 907 1 785 4 692 5,5% 3,4% 8,9% 

Samhälls- och 
beteendevetenskap 2 900 1 652 4 551 2,9% 1,7% 4,6% 

Journalistik och information 1 040 620 1 660 3,2% 1,9% 5,2% 

Företagsekon., handel, 
administration 9 541 5 132 14 673 4,4% 2,3% 6,7% 

Juridik och rättsvetenskap 1 802 1 100 2 902 3,9% 2,4% 6,3% 

Biologi och miljövetenskap 1 213 565 1 778 6,0% 2,8% 8,9% 

Fysik, kemi, geovetenskap 1 209 736 1 945 7,0% 4,3% 11,2% 

Matematik och övrig 
naturvetenskap 814 523 1 337 4,2% 2,7% 6,9% 

Data 2 829 1 894 4 723 5,3% 3,6% 8,9% 

Teknik och teknisk industri 4 893 3 284 8 176 2,3% 1,5% 3,8% 

Material och tillverkning 484 291 775 5,4% 3,3% 8,7% 

Samhällsbyggnad & 
byggnadsteknik 1 619 1 160 2 780 2,9% 2,1% 5,0% 

Lantbruk, trädgård, skog & 
fiske 772 481 1 253 4,2% 2,6% 6,8% 

Djursjukvård 129 100 229 3,2% 2,5% 5,7% 

Hälso- och sjukvård 4 246 2 783 7 029 1,6% 1,0% 2,6% 

Socialt arbete och omsorg 1 218 723 1 940 1,6% 0,9% 2,5% 

Övrig utbildning 1 762 1 060 2 822 2,0% 1,2% 3,1% 

TOTALT 47 332 29 333 76 665 2,9% 1,8% 4,7% 

* Avser andelen av den registerbaserade arbetskraften i respektive grupp. 

Källor: Arbetsförmedlingen och SCB/RAMS 
 
Arbetslösheten är lägre för kvinnor än för män, vilket till stor del beror på att kvinnorna 
dominerar de grupper med lägst arbetslöshet. Det handlar framför allt om utbildade inom 
yrken mot vård, skola och omsorg. I genomsnitt var 4 procent av akademikerkvinnorna 
arbetslösa eller medverkade i något arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd under 2017. 
Det är ungefär 1,7 procentenheter lägre än motsvarande andel bland män. 
 



Kvinnor har lägre arbetslöshet än män i samtliga åldersgrupper. Skillnaden är störst i de 
yngsta och äldsta åldersgrupperna. Arbetslösheten bland kvinnor är högst mellan 25 och 34 
års ålder för att därefter plana ut. Skillnaderna i arbetslöshet mellan olika åldersgrupper är 
dock ganska liten. Bland männen ser dock mönstret annorlunda ut. Här är arbetslösheten 
högst i de yngsta och äldsta åldersgrupperna och lägst bland dem mellan 35 och 44 år. 
Skillnaderna i arbetslöshet mellan olika åldersgrupper är dessutom betydligt större än de är 
bland kvinnor. Den högsta arbetslösheten gäller män upp till och med 24 års ålder där, i 
genomsnitt, drygt 8 procent var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram med 
aktivitetsstöd under 2017. Även om arbetslösheten är högst bland de yngsta männen är det 
ändå den gruppen som uppvisar den största minskningen jämfört med 2016. I övriga 
åldersgrupper är arbetslösheten oförändrad eller så har den ökat något jämfört med 2016. I 
alla åldersgrupper är dock förändringarna jämfört med 2016 ganska små. 
 
 

 
Källor: Arbetsförmedlingen och SCB/RAMS 

 

Efterfrågan på akademiker 
 
Det är fortsatt stor efterfrågan på akademiker. Under 2017 anmäldes, i genomsnitt, 26 900 
lediga platser per månad inom yrken med krav på fördjupad högskolekompetens till 
Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med 700 platser eller 2,7 procent jämfört med 
2016. Minskningen beror på ett lägre inflöde av platser till yrken som exempelvis lärare, 
sjuksköterskor, läkare samt socialsekreterare och kuratorer, det vill säga akademikeryrken 
som i hög utsträckning finns i kommuner och landsting. Trots minskningen är lärare och 



sjuksköterskor fortfarande de vanligaste akademikeryrkena i Arbetsförmedlingens platsbank. 
Under 2017 gällde mer än 40 procent av platserna med krav på fördjupad 
högskolekompetens dessa yrkesgrupper. 
 
För flera grupper, exempelvis civilingenjörer, olika IT-yrken samt marknadsförare och 
informatörer, ökade antalet lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen under 2017. 
I de fallen rör det sig om yrken som i stor utsträckning finns inom privat sektor. 
 
 

 
 
 



 

OM STATISTIKEN 
 
Statistiken visar arbetslösheten bland personer med minst två års eftergymnasial 
utbildning enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen. Egentligen bör man ha minst tre års 
eftergymnasial utbildning för att räknas som akademiker, men Arbetsförmedlingens 
statistik medger tyvärr inte den indelningen. 
 
I de fall arbetslösheten uttrycks i procent har antalet arbetslösa och antalet i program med 
aktivitetsstöd relaterats till gruppens storlek i den registerbaserade arbetskraften på 
samma sätt som Arbetsförmedlingen gör i sin statistikredovisning. 
 
Den registerbaserade arbetskraften utgörs av summan av antalet öppet arbetslösa, antalet i 
arbetsmarknadsprogram med aktivitetsstöd och antalet sysselsatta. Den sistnämnda 
uppgiften har hämtats från SCB:s RAMS-databas medan övriga uppgifter kommer 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik. I den här redovisningen har månadsstatistiken 
räknats om till årsmedeltal. 
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