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Denna analys unDersöker effekterna av att nyanlända akademiker får 
sin utländska utbildning bedömd och erkänd. Ett erkännande av utländsk 
utbildning sker i form av ett statligt utfärdat dokument, ett utlåtande, som 
översätter utbildningen till svenska förhållanden. Målet med utlåtandet är 
att arbetsgivare ska känna sig mindre osäkra, och därmed i högre grad våga 
anställa nyanlända med en utländsk utbildning. I analysen studeras 
samtliga nyanlända som ansökte om och fick ett utlåtande om sin utländska 
akademiska examen för icke-reglerade yrken mellan år 2007 och 2011. 
Analysen visar att ett utlåtande ledde till både högre sysselsättning och 
högre lön bland nyanlända akademiker. Arbetsgivare blev troligtvis mindre 
osäkra när en utländsk utbildning blivit erkänd. Men de positiva effekterna 
var koncentrerade till det lägre inkomstspannet – erkännandet av utländsk 
utbildning hjälpte nyanlända akademiker att komma in på arbetsmarkna-
den, men inte att få kvalificerade arbeten. Effekterna varierar också starkt 
beroende på ursprung, grund för bosättning och den allmänna ekono-
miska konjunkturen i Sverige.
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Introduktion
Arbetsmarknadsintegrationen i Sverige 
påverkas av ett stort antal faktorer, 
såsom de utrikes föddas kunskaper och 
sociala kontakter vid ankomsten, struk-
turen för mottagandet, bostadsmarkna-
den, diskriminering och så vidare.1 För 
högutbildade nyanlända finns ytterli-
gare en dimension. Å ena sidan har de 
goda kvalifikationer och kan, i alla fall 
teoretiskt, snabbt börja bidra till sam-
hället med kunskap, arbete och skatte-
intäkter utan att man från samhällets 
sida först behöver investera särskilt 
mycket tid eller pengar i form av till 
exempel utbildningsinsatser. Å andra 
sidan kan det uppstå problem vid inträ-
det på arbetsmarknaden för denna 
grupp eftersom arbetsgivare i Sverige 
kan ha svårt att förstå innehållet i en 
utländsk utbildning och huruvida den 
motsvarar arbetets krav. Denna osäker-
het hos arbetsgivare kan leda till att 
högutbildade nyanlända väljs bort.

Ett sätt att lösa detta problem är 
bedömning och erkännande av 
utländsk utbildning. Detta innebär att 
staten utfärdar ett dokument, ett så 
kallat utlåtande, som innehåller infor-
mation om utbildningens nivå och 
innehåll. På så sätt översätts så att säga 
en utländsk examen till svenska förhål-
landen. Jämfört med att en nyanländ 
akademiker ska gå om eller komplettera 
sin utbildning är det ett oerhört snabbt 
och billigt verktyg för att främja arbets-
marknadsintegration.

Möjligheten att få sin utländska 
utbildning erkänd har funnits i Sverige 
sedan 1987 och har brett politiskt stöd 
såväl i Sverige som i andra länder som 
ett verktyg för arbetsmarknadsintegra-
tion. Exempelvis har regeringen satsat 
på åtgärden både genom att öka ansla-
gen till bedömningsverksamheten och 
genom att utveckla metoden. Vikten av 
ett väl fungerande och effektivt system 
för att erkänna utländsk utbildning lyfts 
även fram av såväl fackförbund som 
OeCD.2

I denna analys går jag igenom vilka 
problem för nyanlända akademiker som 
erkännandet av utländsk utbildning är 
tänkt att lösa, hur själva processen går 
till, den teoretiska mekanismen som 
lösningen vilar på, samt hur väl åtgär-
den fungerar. För det sista steget – att 
mäta vilken effekt utlåtanden har på 
arbetsmarknadsintegration – gör jag en 
analys av sysselsättning och lön hos per-
soner som fått sitt utlåtande vid olika 
tidpunkter efter immigrationen. Data-
materialet som används utgörs av samt-
liga nyanlända som fick ett erkännande 
av sin utländska akademiska examen 
mellan åren 2007 och 2011 för 
icke-reglerade yrken. Analysen är base-
rad på tidigare forskning som jag utfört 
tillsammans med Carina Hellgren.3

Problemet med utländskt 
humankapital
Det finns många anledningar till att 
utrikes födda upplever hinder på den 
svenska arbetsmarknaden. Det kan 
bland annat vara bristande språkkun-
skaper, svårigheten att få relevanta kon-
takter eller att man bosatt sig i ett 
område med sämre möjligheter till 
arbete på grund av segregation eller 
etnisk diskriminering.

Men personer som kommer till Sve-
rige är inte oskrivna blad vid ankom-
sten. Tvärtom har de med sig kunska-
per och erfarenheter, införskaffade 
genom utbildning och arbete från tiden 
före immigrationen och som de kan ha 
nytta av på den svenska arbetsmarkna-
den. Problemet är dock att dessa kun-
skaper och erfarenheter som har förvär-
vats i utlandet, vad som kallas utländskt 
humankapital, generellt värderas lägre 
av arbetsgivare än humankapital förvär-
vat i Sverige.4

En anledning till detta är att human-
kapital inte är direkt överförbart över 
nationsgränser. Det innebär att två per-
soner med samma nivå av humankapital 
kan vara olika eftertraktade av arbetsgi-
vare eftersom deras kunskaper är anpas-
sade till olika länders arbetsmarknader, 
institutioner och kultur.

Två tydliga exempel på detta är juris-
ter och lärare som utbildat sig och arbe-
tat utomlands. Dessa personer har all-
männa kunskaper som är oberoende av 
nationellt sammanhang – att kunna 
tolka lagen respektive att undervisa. 
Men deras kunskaper är samtidigt 
knutna till landet där de studerat och 
arbetat. Juristen är expert på det landets 
lagar, och läraren kan det landets läro-
plan. Personer med dessa yrken kan 
därför få svårigheter på arbetsmarkna-
den i Sverige, eftersom efterfrågan på 
sådana nationsspecifika kunskaper är 
svagare.

En andra anledning till att utländskt 
humankapital kan värderas lägre är 
skillnader i kvalitet i utbildningsyste-
men. Om arbetsgivare uppfattar att 
humankapital från (vissa) andra länder 
är av sämre kvalitet får den som är utbil-
dad utomlands svårt att stå sig i kon-
kurrensen, även om den formella 
utbildningsnivån är den lämpliga för en 
tjänst.

Såväl svensk som internationell forsk-
ning har också konsekvent visat att utri-
kes födda som är utbildade inom landet 
har bättre utfall på arbetsmarknaden än 
de som utbildat sig före migrationen, 
och att det finns skillnader i utfall bero-
ende på vilket land utbildningen skett i.5

 1. Andersson Joona (2020); Tibajev 
(2016).

 2. OeCD (2017); Saco (2018); TCO 
(2021); Utbildningsdepartementet 
(2015).

 3. Tibajev och Hellgren (2019).
 4. För en översikt, se till exempel 

Chiswick och Miller (2009) och 
Lancee och Bol (2017).

 5. Duvander (2001); Kanas och van 
Tubergen (2014); Zeng och Xie 
(2004).

 
»Arbetsgivare kan ha 
svårt att förstå innehållet 
i en utländsk utbildning 
och huruvida den mot-
svarar arbetets krav.«
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 6. Spence (1973); Stiglitz (1975).
 7. För reglerade yrken är proceduren 

en annan än den som beskrivs här 
– till exempel kan olika slags 
kunskapsprov och praktik ingå. 
Ansvaret ligger då hos andra 
myndigheter, såsom hos 
Socialstyrelsen för utbildningar 
inom vård och omsorg.

 8. Petersson och Rislund (2012). 

Problemet med utländsk 
utbildning
Utöver värderingen av det utländska 
humankapitalet kan även själva pakete-
ringen, det vill säga en utländsk utbild-
ning och examen, vara ett hinder på 
arbetsmarknaden. Enligt nationaleko-
nomisk teori har arbetsgivare svårt att 
bedöma produktiviteten hos personer 
som de funderar på att rekrytera. För 
att hantera detta använder sig arbetsgi-
vare av olika typer av signaler, till exem-
pel utbildning, för att fatta beslut om 
vem de ska anställa.6 Men om arbetsgi-
vare inte förstår innehållet i en utländsk 
utbildning kan den inte fungera som en 
signal för produktivitet. Därför är det 
troligt att arbetsgivare undviker arbets-
sökande med examina som de inte kan 
avgöra värdet av.

Detta är något annat än problemet 
med utländskt humankapital. Om sig-
nalen hos en utbildning inte fungerar 
vet inte en arbetsgivare vilket human-
kapital som den formella examen mot-
svarar. Problemet på arbetsmarknaden 
kan således uppstå redan innan en 
arbetsgivare eventuellt börjar fundera 
på kunskapers och färdigheters överför-
barhet över nationsgränser och skillna-
der i kvalitet mellan olika utbildnings-
system. Det finns med andra ord inte 
någon tydlig produktivitetssignal att 
tolka.

Bedömning som lösning
Ett sätt att lösa detta problem – att 
utländsk utbildning har en otydlig pro-
duktivitetssignal – är att skapa ett slags 
översättning av de utländska utbild-
ningsmeriterna till inhemska förhållan-
den, så att arbetsgivare i Sverige bättre 
förstår nivån på och innehållet i en 
utländsk utbildning. Detta är vad 
bedömning av utländsk utbildning 
innebär. Möjligheten till detta har fun-
nits sedan 1987, och idag ligger ansvaret 
för att bedöma och erkänna akademiska 
utbildningar för så kallade icke-regle-
rade yrken, det vill säga yrken som inte 
kräver en legitimation eller auktorisa-
tion, hos Universitets- och högskolerå-
det.7 Erkännandet görs i tre steg. Först 
görs en kontroll av att det lärosäte eller 
den myndighet som utfärdade examen 
är erkänt (det vill säga äkta och på aka-
demisk nivå), sedan kontrolleras att 
själva examensdokumentationen är 
äkta, och till sist görs en bedömning av 
vilken svensk examen den utländska 
examen motsvarar. Processen avslutas 
med ett så kallat utlåtande, ett doku-
ment som innehåller information om 
nivån på och innehållet i utbildningen.

Under den studerade perioden, år 
2007 till 2011, tog det mellan tre och 
fem månader att få ett utlåtande från 
inskickad ansökan. 74 procent av alla 
som ansökte fick ett utlåtande, och 
bland dem som inte fick ett utlåtande 
var de vanligaste anledningarna otill-
räcklig dokumentation, att utbild-
ningen inte var akademisk eller att den 
var ofullständig.8 I den internationella 
diskussionen om erkännande av 
utländsk utbildning förs det ibland 
fram en oro för att en systematisk ned-
gradering av utbildningsnivå sker i 
erkännandeprocessen, till exempel att 
utländska masterutbildningar anses 
motsvara kandidatutbildningar i Sve-
rige. Ett sådant förfarande skulle för-
sämra arbetsmarknadsintegrationen, då 
utlåtandet som följer signalerar en allt-
för låg nivå på den nyanlända akademi-
kerns humankapital. Jämförelser av 
utbildningsnivå i register precis före 
och efter utlåtanden visar förvisso att 
det förekommer variation och omklas-
sificeringar, men att det inte finns något 
tecken på en systematisk nedgradering.

I processen görs ingen bedömning 
av lärosätets kvalitet eller individens fär-
digheter. Ett erkännande av en utländsk 
utbildning för icke-reglerade yrken är 
en garant för en utbildnings äkthet, 
nivå och innehåll, men inte för en indi-
vids faktiska färdigheter.

Minskad osäkerhet  
om utbildningen
Ett erkännande av en utländsk utbild-
ning syftar således till att minska osä-
kerheten hos arbetsgivarna. Genom att 
ett statligt utfärdat utlåtande slår fast 
nivå och innehåll på den utländska exa-
men har utbildningen en bättre chans 
att fungera som en produktivitetssignal. 
Ett erkännande ändrar dock varken på 
utbildningens innehåll eller ursprung. 
Det innebär att problemen med 
humankapitalets överförbarhet och 
eventuella skillnader i kvalitet finns 
kvar.

På samma sätt säger en bedömning 
av en utländsk utbildning ingenting om 
vem personen med utbildningen är. 
Olika individer har olika förutsätt-
ningar att använda sig av sitt utlåtande 
och sin utländska utbildning, och dess-
utom kan det oavsett utbildningsnivå 
förekomma diskriminering mot vissa 
grupper. Inget av detta ändras av 
bedömningsprocessen, utan allt den 
gör är att minska osäkerheten om vad 
en utländsk utbildning egentligen inne-
bär.
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Data över samtliga 
utlåtanden
Denna analys bygger på uppgifter från 
Universitets- och högskolerådet över 
samtliga personer som fick ett utlåtande 
om sin utländska utbildning under åren 
2007–2011, vilka kopplas till data om 
migration och inkomst för åren 2005–
2012 från administrativa register.9 
Urvalet avgränsas ytterligare till perso-
ner som är utrikes födda, skaffade sig 
sitt utlåtande under de första tio åren i 
Sverige samt var mellan 20 och 60 år 
gamla. Totalt ingår 12 792 personer i 
analysen.

En fördel i analysen är att endast 
utbildningar för icke-reglerade yrken 
ingår. Därför blir resultaten inte artifi-
ciellt uppblåsta på grund av förändring 
i juridisk status, det vill säga att en indi-
vid går från att inte få till att få utöva ett 
visst yrke. Till exempel kan en person 
med en utländsk läkarexamen få en 
svensk läkarlegitimation och på så sätt 
få arbeta som läkare i Sverige, vilket 
torde få en stor effekt. I denna analys är 
det endast tal om de facto-erkännanden 
av utländsk utbildning, i motsats till de 
jure-erkännanden, och hela effekten 
kan då antas verka genom den tidigare 
beskrivna osäkerhetsmekanismen.

De vanligaste utbildningsinriktning-
arna i urvalet är företagsekonomi, tek-
nik, lärare10 och samhällsvetenskap. 
Fördelningen för bakgrundsvariablerna 
ursprung, grund för bosättning och år 
för utlåtande för urvalet i analysen 
framgår i tabell 1. Där finns också en 
jämförelse med samtliga utrikes födda 
som immigrerade till Sverige under i 
huvudsak samma period, 2006–2010, 
som de som ingår i analysen.

Jämfört med alla nyanlända uppvisar 
de som fick ett utlåtande, och därmed 
ingår i urvalet, en lägre andel personer 
från eu15+ (Västeuropa, Nordamerika 
och Oceanien) och en högre andel från 
Afrika och Asien. Det är också en 
betydligt högre andel familjemigranter 
och personer med skyddsbehov, och en 
lägre andel i kategorin övrigt/saknas.11 
I tabellen framgår även att andelen av 
det totala antalet personer som fick ett 
utlåtande under perioden ökar för varje 
år. Detta är inte korrelerat med att fler 
personer immigrerade, utan antagligen 
med att kunskapen om möjligheten att 
få sin utländska examen erkänd blev allt 
mer spridd med åren.

Vad som inte syns i tabellen är hur 
stor andel av alla nyanlända akademiker 
som skaffar sig ett utlåtande hos Uni-
versitets- och högskolerådet. Cirka 30 
procent av alla nyanlända vuxna mig-
ranter under 2000-talet har en efter-
gymnasial utbildning på minst tre år.12 
Men hur många av dem som skulle 
kunna få sin utbildning erkänd som fak-

tiskt också ansöker om ett utlåtande är 
inte helt enkelt att beräkna. Detta efter-
som inte alla utländska akademiker har 
en fullständig examen eller en relevant 
utbildningsinriktning. Alla har inte hel-
ler tillgång till komplett utbildningsdo-
kumentation från hemlandet för att 
kunna ansöka om ett utlåtande. Vidare 
känner inte alla till att möjligheten 
finns, och vissa kan också uppleva att 
det inte är rätt arbetsmarknadsstrategi 
för just dem. 

Nyanlända som får  
ett utlåtande
Eftersom det är helt frivilligt att skaffa 
sig ett utlåtande om sin utländska exa-
men, och inte alla gör det, sker en så 
kallad selektion bland dem som ansöker 
och får sin utländska examen erkänd. 
Det innebär att det finns skäl att anta 
att personer som skaffar sig ett utlå-
tande skiljer sig från dem som inte gör 
det, även när det rör sig om nyanlända 
akademiker. De som ansöker och de 
som inte gör det kan skilja sig åt i fråga 
om observerbara egenskaper, som var-
ifrån de kommer eller deras grund för 
bosättning. Men de kan också skilja sig 
åt utifrån icke-observerbara aspekter, 
till exempel motivation.

Eftersom proceduren är frivillig är ett 
vanligt antagande i studier av detta slag 
att de individer som ansökt om en 
bedömning av sin utländska utbildning 
– det vill säga de som studeras här – 
redan från början är mer motiverade. 
Därmed antas också att nyanlända aka-
demiker som fått ett utlåtande skulle 
lyckas bättre än andra nyanlända akade-
miker även utan ett utlåtande.

I figur 1 visas den övergripande 
utvecklingen på arbetsmarknaden för 
dem som ingår i analysen under deras 
första år i Sverige. Kurvan för sysselsätt-
ning visar andelen som har något slags 
löneinkomst under ett kalenderår, och 
kurvan för lön visar medellönen bland 
de sysselsatta. Tre saker är värda att 
notera. För det första följer både syssel-
sättningen och lönerna den klassiska 
böjda utvecklingsbanan där ökningen i 
inkomst och sysselsättning går snabbare 
de första åren efter ankomsten för att 
sedan öka långsammare. För det andra 
är nästan 80 procent sysselsatta det 
tionde året i Sverige. Det är en hög 
siffra, även om man jämför med 
genomsnittet för nyanlända akademi-
ker, och tyder på en viss positiv selek-
tion och/eller en positiv effekt av utlå-
tanden. För det tredje når dock urvalets 
medellön aldrig upp till medellönen i 
Sverige, som under perioden var cirka 
250 000 kronor om året, inte ens det 
tionde året efter ankomsten.

 9. Detta gjordes i samband med att 
myndighetens egna rapporter för 
utvärdering av bedömning av 
utländsk utbildning publicerades, 
se Holmvall och Rislund (2014); 
Petersson och Rislund (2012).

 10. Lärare var inte ett legitimations-
yrke under åren för analyserna. 

 11. Denna sista kategori avser dels 
medborgare från Norden och eu, 
som inte behöver en formell grund 
för bosättning, dels personer om 
vilka information saknas i 
registren.

 12. sCB (2014).
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Tabell 1. Statistisk fördelning för urvalet i studien.

Figur 1. Sysselsättning och lön hos personerna  
i urvalet under de tio första åren i Sverige.

Urval för studien Utrikes födda

Ursprungsregion

EU15+ 11 % 23 %

Övriga Europa 27 % 24 %

Afrika & Asien 57 % 50 %

Latinamerika 5 % 4 %

Grund för bosättning

Arbete/studier 10 % 15 %

Familj 60 % 41 %

Skyddsbehov 22 % 12 %

Övrigt/saknas 8 % 22 %

År för utlåtande

2007 13 %

2008 17 %

2009 21 %

2010 24 %

2011 25 %

Anm.: Antalet personer som ingår i urvalet är 
12 792. Antalet utrikes födda personer som 
immigrerade till Sverige åren 2006–2010, i 
huvudsak samma år som personerna i urvalet, är 
430 083.

Källa för utrikes födda: Egna beräkningar baserade 
på SCB (2017).
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Anm.: Sysselsättning definieras i denna figur som 
en årslön över 0 kronor. Antalet individer minskar 
för varje år på grund av urvalets konstruktion. Den 
högra grafen visar medellönen bland de 
sysselsatta.
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Att mäta effekten av 
utlåtanden
Personerna i urvalet följs i denna analys 
i de administrativa registren från och 
med 2005 (eller från ankomståret om 
det är senare) till och med 2012. I 
genomsnitt följs en individ i fem och 
ett halvt år.

Att få sin utländska utbildning erkänd, 
det vill säga att skaffa sig ett utlåtande, är 
den huvudsakliga förklarande variabeln 
av intresse, och utfallet på arbetsmarkna-
den i form av sysselsättning och lön 
bland sysselsatta är utfallsvariablerna av 
intresse. Något förenklat fungerar den 
statistiska modellen så att man för varje 
individ jämför sysselsättning och lön 
före respektive efter utlåtandet. Om 
utlåtanden har en positiv effekt ska det 
bland de personer som ingår i urvalet 
vara en högre andel år med sysselsätt-
ning respektive högre lön efter utlåtan-
dena än före.

Utöver jämförelsen före och efter 
utlåtandet, kontrolleras även för ett 
antal aspekter hos dem som analyseras. 
Den viktigaste aspekten är antalet år 
som varje individ varit i Sverige. För 
precis som figur 1 tydligt visar blir utfal-
let på arbetsmarknaden i genomsnitt 
bättre för varje år i landet, och om man 
inte beaktade detta skulle effekten av 
utlåtandet överskattas. En andra kon-
troll görs för regionen som en person 
bor i. Detta för att fånga upp ett even-
tuellt flyttbeteende i samband med att 
man får sin utbildning bedömd, till 
exempel en flytt till en bättre regional 
arbetsmarknad. En mer detaljerad 
beskrivning av metoden finns i rutan 
Statistisk modell.

Utlåtandets övergripande 
effekter
I detta avsnitt analyseras de övergri-
pande effekterna av utlåtanden på sys-
selsättning och lön. Analysen är uppde-
lad i tre delar där effekterna studeras 
utifrån delvis olika frågeställningar som 
alla är relevanta för att utvärdera ifall 
erkännande av utländsk utbildning är 
ett bra verktyg för arbetsmarknadsinte-
gration av nyanlända akademiker. De 
tre frågeställningarna är huruvida utlå-
tandet hjälper nyanlända att få ett första 
inträde på arbetsmarknaden, att få ett 
mer substantiellt inträde samt att få ett 
kvalificerat arbete.

Detta görs genom att definiera sys-
selsättning under ett visst kalenderår 
med tre olika trösklar för löneinkomst: 
0 kronor (första inträde), 100 000 kro-
nor (substantiellt inträde) samt 
250 000 kronor (kvalificerat arbete). 
Analysen utgår från registeruppgifter 
om löneinkomster.

FörsTa inTräDe  
på arBeTsmarknaDen
Ett första enkelt sätt att definiera syssel-
sättning är att utgå från årsinkomst och 
fastslå att alla som haft något slags 
löneinkomst under ett kalenderår har 
varit sysselsatta det året. Med den defi-
nitionen mäts effekten på sysselsättning 
genom att jämföra andelen år med 
inkomst över 0 kronor före och efter 
utlåtandet, samt medellönerna före res-
pektive efter utlåtandet för alla som haft 
något slags inkomst. Frågan som besva-
ras genom att sätta en tröskel på 0 kro-
nor som definition för sysselsättning ett 
visst år är ifall erkännande av utländsk 
utbildning överhuvudtaget haft en 
inverkan på nyanlända akademikers 
möjlighet att ta sig in på arbetsmarkna-
den i Sverige.

På den specifika frågan är svaret ja. I 
genomsnitt hade individer som skaffade 
sig ett utlåtande cirka 4 procentenheter 
högre sysselsättning efter att de fått sina 
utlåtanden, och lönen var i genomsnitt 
14 procent högre bland de sysselsatta.13 
Detta kan utläsas i figur 2, längst till 
vänster för tröskelvärdet 0 kronor.

Det är viktigt att komma ihåg att 
personerna som skaffade sig ett utlå-
tande hade samma yrkeskunskaper före 
och efter proceduren, och att den sta-
tistiska modellen som används även 
kontrollerar för att de till exempel antas 
lära sig mer svenska eller utveckla soci-
ala kontakter, vilket ger dem bättre till-
gång till arbetsmarknaden för varje år 
som går. Med det i beaktande är effek-
ten ändå tämligen stor. Det är resultatet 
av en ganska billig åtgärd i form av ett 
dokument som endast översätter en 
befintlig utbildning till svenska förhål-
landen.

suBsTanTiellT inTräDe  
på arBeTsmarknaDen
Ett annat sätt att utvärdera effekten är 
att sätta tröskeln för sysselsättning vid 
en högre årsinkomst. 100 000 kronor 
ligger nära det belopp som har föresla-
gits markera ett substantiellt inträde på 
arbetsmarknaden.14 En tröskel på 
100 000 kronor innebär att de som tjä-
nar mindre än så under ett kalenderår 
räknas som ej sysselsatta. Perspektivet 
skiftar därmed en aning och frågan gäl-
ler istället dels om ett utlåtande hjälper 
nyanlända akademiker att göra ett sub-
stantiellt inträde på arbetsmarknaden, 
dels om utlåtandet leder till högre lön 
bland dem som gjort ett substantiellt 
inträde på arbetsmarknaden.

Återigen är svaret ja. I figur 2 framgår 
att den positiva effekten av ett utlåtande 
på sysselsättning med 100 000 kronor 
som tröskelvärde liknar effekten för 
inträde på arbetsmarknaden med trös-
kelvärdet 0 kronor. Effekten på lönen 
bland de sysselsatta är med detta trös-

 13. Resultatet för lön anges egentligen 
i logenheter, vilket är en enhets 
skillnad i logaritmen av lön. Detta 
kan läsas som skillnad i procent när 
det är så pass låga tal som i 
resultatet.

 14. Eriksson m.fl. (2007).

 
»Effekten av den ganska 
billiga åtgärden 
bedömning av utländsk 
utbildning är tämligen 
stor.«

http://m.fl
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kelvärde betydligt lägre, men fortfa-
rande positiv och statistiskt signifikant 
på cirka 4 procent.

TillTräDe Till yrken sOm kräver 
akaDemisk uTBilDning
Ett tredje relevant perspektiv är om 
utlåtanden hjälper nyanlända akademi-
ker att få ett jobb som motsvarar deras 
utbildningsnivå. Detta får trots allt 
betraktas som det huvudsakliga syftet 
med policyn om erkännanden av 
utländsk utbildning – att hjälpa perso-
ner med en högre akademisk utbild-
ning att få arbete som motsvarar deras 
kvalifikationer, inte bara att de ska få 
vilket arbete som helst. Detta är särskilt 
relevant mot bakgrund av diskussionen 
ovan om problemen med att bedöma 
utländskt humankapital. Sett från indi-
videns perspektiv är det en central 
fråga. Ett utlåtande är något man skaf-
far sig i hopp om att få ett jobb man är 
utbildad för, och som man antagligen 
hade före migrationen till Sverige.

I det studerade datamaterialet finns 
det inte något tillförlitligt sätt att mäta 
yrken, vilket beror på att data om yrken 
i Sverige samlas in på ett sätt som läm-
par sig illa för analyser av nyanlända.15 
Däremot går det att använda sig av en 
uppskattning genom att sätta tröskeln 

för sysselsättning vid ännu högre vär-
den. Logiken är att yrken som kräver 
akademisk utbildning i genomsnitt är 
de mest välbetalda på arbetsmarknaden. 
Om ett utlåtande hjälper nyanlända 
akademiker att få arbeten som motsva-
rar deras kvalifikationer bör den effek-
ten också synas bland högre lönenivåer.

Årsmedellönen för alla sysselsatta i 
Sverige var omkring 250 000 kronor 
under den undersökta perioden. Stude-
rar man effekten av utlåtanden med den 
tröskeln är effekten på sysselsättning 
liten, cirka en procent, och det finns 
ingen statistiskt signifikant effekt på 
lön. Om man mäter sysselsättning med 
ett tröskelvärde över medellönen har 
ett erkännande av utländsk utbildning 
varken effekt på sysselsättning eller på 
lön.

Överlag är den övergripande trenden 
i figur 2 tydlig. Ett erkännande av 
utländsk utbildning har en effekt på 
nyanlända akademikers arbetsmark-
nadsintegration, men den effekten är 
koncentrerad till de lägre inkomstnivå-
erna. Troligen underlättar utlåtandet, i 
alla fall på kort sikt, för dessa personer 
att komma in på arbetsmarknaden, men 
det leder inte till att de får tillträde till 
högbetalda yrken som motsvarar deras 
kvalifikationer.

Statistisk modell

 15. I fråga om mindre organisationer i 
den privata sektorn sker 
datainsamlingen av sCB enligt ett 
rullande schema som innebär att 
det tar ungefär fyra till fem år att 
gå igenom samtliga företag. Det 
medför att en del av dem som 
arbetat i Sverige en kortare period 
än så, däribland nyanlända, ännu 
inte hunnit få sitt yrke angivet i 
offentliga register.

Analysen sker genom fixed effects-modeller, vilket är 
en typ av regressionsmodell som mäter förändring 
över tid. En styrka med modellen är att den 
kontrollerar varje individ för sig, vilket innebär att den 
automatiskt absorberar egenskaper som inte ändras 
över tid, inklusive icke-observerbara egenskaper, hos 
personerna i analysen. I tvärsnittsstudier, det vill säga 
studier med mätning vid bara en tidpunkt, måste 
sådant tas med i form av kontrollvariabler, med en 
ständig oro för att någon viktig variabel som påverkar 
analysen har glömts bort. I fixed effects-modeller 
behöver man bara kontrollera för variabler som 
förändras över tid. I denna analys är dessa 
kontrollvariabler antalet år i Sverige och 
boenderegion.

När man studerar en effekt av en åtgärd brukar 
man i regel jämföra med en kontrollgrupp som inte 
blivit utsatt för åtgärden. Som redan påpekats går det 
dock att misstänka att de som frivilligt skaffar sig ett 
utlåtande är positivt selekterade jämfört med dem 
som inte skaffar sig ett. Detta gör att en traditionell 
kontrollgrupp redan i utgångspunkten skulle vara 

annorlunda vad gäller egenskaper som å ena sidan 
inte går att observera i analyserna, men å andra sidan 
samtidigt påverkar utfallet av desamma – exempelvis 
motivation eller förmåga att ta till sig ny information. I 
grunden är analyser som gör anspråk på kausalitet 
alltid kontrafaktiska i sitt resonemang: i detta fall 
borde personer som fått utlåtandet ha haft samma 
utfall som kontrollgruppen om de inte hade fått 
utlåtandet. Farhågan är dock att de som skaffade sig 
ett utlåtande både hade fått bättre utfall än en 
eventuell kontrollgrupp utan utlåtanden och är bättre 
på att använda sig av sitt utlåtande än vad en 
kontrollgrupp hade varit.

Istället för en kontrollgrupp som inte fått 
utlåtanden bygger metoden därför på det faktum att 
olika individer skaffar sig sitt utlåtande vid olika 
tidpunkter i relation till immigrationsåret.* På så sätt 
består varje år kontrollgruppen av de som skaffade sig 
erkännandet alla andra år. Kontrollgruppen för 
individer som skaffade sig ett erkännande under sitt 
andra år i Sverige, till exempel, består således av 
personer som skaffade sig erkännandet under det 

första eller det tredje till tionde året i Sverige. Genom 
att bara kontrollera för personer som också de frivilligt 
valt att skaffa sig ett erkännande av sin utländska 
utbildning kan man vara betydligt mindre orolig för 
selektionseffekter, och kan med större säkerhet uttala 
sig om orsakssamband.

I analysen undersöks också hur effekten av 
utlåtanden skiljer sig åt mellan olika kategorier i 
urvalet, så kallad effektheterogenitet. För detta syfte 
skapas interaktionsvariabler mellan att få ett 
utlåtande och bakgrundsvariablerna i tabell 1 (samt 
kön, för kontroll av kollinearitet). Som resultat visas 
genomsnittliga effekter (average marginal effects) för 
dessa interaktioner.

Som helhet förutsätter den statistiska modellen att 
sannolikheten för att en individ ska välja att skaffa sig 
ett utlåtande ett visst år i stället för ett annat är så gott 
som slumpmässig, alternativt att det går att 
kontrollera för eventuella skillnader. Boenderegion 
samt de tidigare nämnda bakgrundsvariablerna är 
sådana kontroller.

* Modellen är hämtad från Arai och Skogman 
Thoursie (2009).



8

Olika effekter för olika 
nyanlända
ursprungsregiOn
Utländska utbildningar värderas olika 
högt på arbetsmarknaden i Sverige. 
Precis som utländskt humankapital kan 
vara lägre värderat finns det anledning 
att tro att erkända utbildningar ses som 
olika mycket värda beroende på varifrån 
de kommer. När arbetsgivare bättre 
förstår innehållet i en utländsk examen, 
kan de också bättre bedöma dess kvali-
tet.

Personer med utbildning från länder 
med utbildningssystem som står när-
mare det svenska och präglas av högre 
kvalitet – eller åtminstone uppfattas så 
av arbetsgivare – kan tänkas ha större 
användning av ett utlåtande. Personer 
med utbildning från länder som anses 
ha ett mer avvikande eller sämre utbild-
ningssystem är tvärtom mindre efter-
traktade, även när utbildningen är 
erkänd.

I figur 3, som visar effekten av utlå-
tanden på sysselsättning vid en tröskel 
på 100 000 kronor,16 kan man se detta 
fenomen i den översta grafen, där resul-
taten är uppdelade efter fyra ursprungs-
regioner: eu15+, övriga Europa, Afrika 
och Asien samt Latinamerika. Syssel-
sättningseffekten är klart störst för 
nyanlända akademiker som kommer 

från eu15+ och övriga Europa – runt 
tio procentenheter högre sannolikhet 
att vara sysselsatt – medan den är 
betydligt lägre för de två andra 
ursprungsregionerna.

grunD För BOsäTTning
Effekterna kan också tänkas variera 
beroende på orsaken till att nyanlända 
har bosatt sig i Sverige samt de nyan-
ländas möjlighet att använda sig av 
utlåtandet. I den mittersta grafen i figur 
3, där resultatet är uppdelat efter grund 
för bosättning,17 är det till att börja med 
tydligt att utlåtanden inte har någon 
effekt bland dem som kommit till Sve-
rige med arbete eller studier som grund 
för uppehållstillståndet. Det är inte för-
vånande. Personer som immigrerat 
med arbetstillstånd kommer till ett spe-
cifikt arbete. Man kan anta att de väljer 
att skaffa sig ett utlåtande när det första 
arbetet tar slut, i syfte att skaffa sig ett 
nytt jobb i Sverige för att få stanna kvar, 
med effekten att andelen med jobb är 
lika stor före som efter utlåtandet. På 
samma sätt går det att anta att den stora 
effekten på sysselsättning för dem som 
kommer till Sverige för att studera och 
sedan väljer att stanna kvar sker vid de 
svenska studiernas avslut och inte när 
den utländska examen erkänns.

Nyanlända akademiker som fått 
uppehållstillstånd med familjeanknyt-

 16. I Tibajev och Hellgren (2019) 
finns även resultat för lön, samt för 
tröskeln 0 kronor som definition 
för sysselsättning.

 17. Kategorin övrigt/saknas, som 
omfattar dels medborgare i 
Norden och eu, dels personer om 
vilka uppgifter saknas i registren, 
visas men lämnas därhän i denna 
analys.

Figur 2. Effekt av utlåtanden på sysselsättning  
och lön bland sysselsatta vid olika trösklar för 
sysselsättning.
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Anm.: Effekten visas vid olika definitioner av 
sysselsättning, där sysselsättning definieras som 
årsinkomst över respektive tröskel på x-axeln. De 
skuggade områdena runt linjerna visar 95 % 
konfidensintervall från robusta standardfel. 
Antalet individer i den högra grafen minskar med 
högre trösklar för sysselsättning eftersom endast 
lön bland sysselsatta räknas. En effekt på 0,01 
logenheter kan något förenklat tolkas som en 
procent högre lön.
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ning som grund har en mer än dubbelt 
så hög effekt av erkännandet av sin exa-
men än de som hade skyddsbehov som 
skäl. En viktig aspekt som skiljer dessa 
grupper åt är att familjemigranter redan 
känner någon i Sverige vid ankomsten, 
antingen en inrikes född person eller 
någon som immigrerat före dem. Det 
gör att familjemigranter i genomsnitt, 
närmast per definition, har ett bättre 
socialt nätverk på plats i Sverige och en 
större omedelbar tillgång till informa-
tion om arbetsmarknaden. Dessa 
aspekter gör troligtvis att familjemig-
ranter snabbare och bättre kan få 
användning för sitt humankapital,18 och 
som en konsekvens också för sin 
erkända utbildning.

år För uTlåTanDe
Personer med en svagare anknytning 
till arbetsmarknaden, däribland nyan-
lända utrikes födda, är också generellt 
mer känsliga för ekonomiska sväng-
ningar och den övergripande situatio-
nen på arbetsmarknaden.19 Alla slags 

åtgärder med syftet att utrikes födda 
ska få en bättre användning för sitt 
humankapital har därför troligtvis en 
svagare effekt under tider då det finns 
färre jobbmöjligheter generellt.

Detta är vad som syns i den understa 
grafen i figur 3, där effekten är uppdelad 
efter året för inskaffat utlåtande. Utlå-
tandet hade som svagast effekt bland 
dem som skaffade ett år 2009, vilket var 
året efter finanskrisen. De som däremot 
skaffade sig sitt utlåtande före finanskri-
sen, 2007, eller det sista året i data-
materialet då det började ljusna igen på 
arbetsmarknaden, 2011, upplevde de 
största effekterna.

Avslutande diskussion
Nyanlända akademiker som under peri-
oden 2007–2011 ansökte om och fick 
ett utlåtande om sin utländska utbild-
ning hade i genomsnitt både högre sys-
selsättningsgrad och högre löneinkomst 
efter utlåtandet än före. Erkännande av 

EU15+ Övriga Europa Afrika och Asien Latinamerika

Ursprungsregion
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Figur 3. Effekt av utlåtande på sysselsättning 
uppdelad efter ursprungsregion, grund för 
bosättning samt år för utlåtande.

Anm.: Sysselsättning definieras i denna figur som 
en årslön över 100 000 kronor. De vertikala 
strecken visar 95 % konfidensintervall från 
robusta standardfel.

 18. Lancee (2016).
 19. Gustafsson och Zheng (2006); 

Kogan (2004).
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utländsk utbildning är således ett sätt 
att förbättra arbetsmarknadsintegratio-
nen för denna grupp. Men som denna 
analys också visar fungerar åtgärden 
inte villkorslöst. Dels verkar den i 
huvudsak hjälpa nyanlända akademiker 
att göra ett inträde på arbetsmarkna-
den, inte att få ett välbetalt yrke som 
motsvarar deras kvalifikationer. Dels är 
effekterna olika och beror på varifrån de 
nyanlända kommer, på möjligheten de 
har att genom kontakter dra nytta av 
sin utbildning och sitt utlåtande samt 
på det allmänna konjunkturläget.

Osäkerhet hos arbetsgivare i fråga 
om vad utländska examina egentligen 
innebär är ett problem, och erkännande 
av utländsk utbildning kan få denna 
osäkerhet att minska. Men skillnaderna 
i effekt mellan olika kategorier nyan-
lända visar också att problembilden är 
komplex. För när osäkerheten minskar, 
och arbetsgivare får en bättre förståelse 
av vilket humankapital en utländsk 
utbildning motsvarar, ökar istället pro-
blemen med det utländska humankapi-
talets överförbarhet och möjlighet till 
användning. Och de som kanske allra 
mest behöver hjälp att komma in på 
arbetsmarknaden – personer födda i 
Afrika och Asien, skyddsbehövande och 
de som har oturen att försöka ta sig in 
på arbetsmarknaden under dåliga eko-
nomiska tider – är också de som har 
minst nytta av just denna åtgärd.

Analysen visar således att ett utlå-
tande inte är tillräckligt. Detta både 

eftersom de nyanlända akademiker som 
från början står längst från arbetsmark-
naden har minst nytta av ett sådant, och 
eftersom ett utlåtande inte har någon 
större effekt på sannolikheten att 
utländska akademiker får jobb som 
motsvarar deras kvalifikationer. Ett 
utlåtande minskar endast arbetsgivares 
osäkerhet kring kvalifikationerna, 
medan problemen med överförbarhe-
ten av det utländska humankapitalet 
kvarstår. Antagligen krävs därför mer 
omfattande åtgärder som även riktar in 
sig på själva humankapitalet, såsom 
kompletterande utbildning, validering 
av kompetens samt praktik. De så 
 kallade snabbspåren är troligen ett bra 
exempel och kan fungera som komple-
ment till den mer minimalistiska åtgär-
den erkännande av utländsk utbildning.

Detta är den övergripande slutsatsen 
– att det är viktigt att arbetsgivare för-
står vilka kunskaper utrikes födda har 
med sig från tiden före migrationen, 
men att det också krävs bredare sats-
ningar på utrikes föddas humankapital 
så att deras möjligheter att använda sig 
av humankapitalet ökar och arbets-
marknadsintegrationen kan förbättras. 
Precis som i annan forskning på detta 
område, inte minst rapporter från sns, 
är därför en central poäng att det är vik-
tigt att politikens olika delar – såsom 
arbets-, bostads- och utbildningspoliti-
ken – samverkar för att skapa de mest 
gynnsamma förutsättningarna för inte-
gration.20

 
»Ett utlåtande minskar 
endast arbetsgivares 
osäkerhet kring 
kvalifikationerna, 
medan problemen med 
överförbarheten av det 
utländska human-
kapitalet kvarstår.«

 20. Andersson Joona (2020); Ek m.fl. 
(2020); Holmqvist m.fl. (2020).

http://m.fl
http://m.fl
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sns analys | En stor del av den forskning som bedrivs är vid sin publicering anpassad för vetenskapliga 
tidskrifter. Artiklarna är ofta teoretiska och inomvetenskapligt specialiserade. Det finns emellertid mycket 
forskning, framför allt empirisk och policyrelevant sådan, som är intressant för en bredare krets. Målet med sns 
Analys är att göra denna forskning tillgänglig för beslutsfattare i politik, näringsliv och offentlig förvaltning och 
bidra till att forskningen når ut i medierna. Finansiellt bidrag har erhållits från Jan Wallanders och Tom 
Hedelius Stiftelse. Författarna svarar helt och hållet för analys, slutsatser och förslag.


