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Förord 
I serien Temarapporter presenteras resultat från olika ämnesområden inom 
befolknings- och välfärdsstatistiken. 

Den här temarapporten innehåller ett axplock av resultat från enkätunder-
sökningen ” Inträdet på arbetsmarknaden. Examinerade från högskolan 
2006/2007”, som genomförts under 2010. 

Rapporten belyser sysselsättningen i april 2010 för personer som examine-
rats från högskolan läsåret 2006/2007. I rapporten redovisas bl.a. huvud-
saklig sysselsättning, de vanligaste verksamhetsområdena, nöjdhet med 
arbetet och om man varit arbetslös någon gång sedan examen. 

En utförligare redovisning av utvalda enkätfrågor i undersökningen 
kommer att publiceras i Sveriges Statistiska Databaser på SCB:s webbplats 

 

Statistiska centralbyrån i november 2010 

 

Stina Andersson  

 Mikael Schöllin 
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Om undersökningen  
Den första undersökningen under nam-
net ”Inträdet på arbetsmarknaden” 
gjordes 1996. Den byggde på de tidigare 
gymnasie- och högskoleuppföljningarna 
som hade gjorts sedan slutet av 1960-
talet. Undersökningen genomförs vart-
annat år och uppföljningen sker tre år 
efter avslutad utbildning. Från och med 
2006 års undersökning delades den i två 
separata undersökningar. Den ena under-
sökningen till gymnasieavgångna och 
den andra till examinerade från högsko-
lan. 2010 års undersökning genomfördes 
på samma sätt som undersökningarna 
2006 och 2008. Syftet med undersök-
ningen "Inträdet på arbetsmarknaden 
bland högskoleexaminerade" är att 
beskriva inträdet på arbetsmarknaden 
för personer som examinerats från hög-
skolan. 

Årets undersökning avser examinerade 
från högskolan läsåret 2006/2007. Totalt 

bestod populationen av ca 48 000 hög-
skoleexaminerade personer och ca 3 400 
forskarexaminerade personer. Bland de 
högskoleexaminerade var två tredjedelar 
kvinnor medan det bland forskarexami-
nerade var en liten övervikt av män. Av 
de högskoleexaminerade var ca 12 pro-
cent födda i utlandet och bland forskar-
examinerade var drygt 20 procent födda 
i utlandet. 

För en utförligare redovisning av 
utvalda enkätfrågor i undersökningen 
hänvisas till Sveriges Statistiska Data-
baser på SCB:s webbplats. I avsnittet om 
populationens fördelning visas de 
huvudsakliga redovisningsgruppernas 
storlek uppdelat på kön. 

I urvalet till årets undersökning ingick 
11 398 personer och svarsfrekvensen var 
62 procent. 
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Enkäten 
 
Män arbetade i större 
utsträckning än kvinnor 
Arbete var den klart dominerande syssel-
sättningen bland de högskoleexamine-
rade läsåret 2006/2007. 82 procent angav 
arbete som huvudsaklig sysselsättning 
under mätveckan 12–18 april 2010. Det 
var en minskning med 2 procentenheter 
jämfört med föregående undersökning. 
Bland de forskarexaminerade var mot-
svarande siffra 84 procent vilket var en 
minskning med 3 procentenheter jämfört 
med föregående undersökning.  

Andelen kvinnor som hade arbete som 
huvudsaklig sysselsättning var lägre än 
för män. För högskoleexaminerade var 

andelen 80 procent för kvinnor medan 
den för män var 85 procent. För forskar-
examinerade var andelen 81 procent för 
kvinnor och 87 procent för män. Det här 
förklaras i huvudsak av att kvinnor i 
större utsträckning var föräldralediga.  

Personer födda i Sverige hade i något 
större utsträckning arbete som huvud-
saklig sysselsättning än personer födda i 
utlandet (82 procent jämfört 77 procent). 
Bland män födda i Sverige hade 86 pro-
cent arbete som huvudsaklig sysselsätt-
ning med motsvarande siffra för män 
födda i utlandet var 78 procent. En för-
klaring var att män födda i utlandet var 
arbetslösa i större utsträckning (9 pro-
cent jämfört 2 procent).  

 

Huvudsaklig sysselsättning i april 2010 bland examinerade läsåret 2006/2007. Fördelning 
efter examensnivå och kön. Procent 

  Arbetade/ 
egen  

företagare 

Arbetslös/ 
arbetsmark- 
nadsåtgärd 

Forskar- 
studier 

Andra  
studier 

Föräldra- 
ledig 

Annat 

Samtliga  Totalt 82 3 3 2 8 2 
högskole- Kvinnor 80 3 2 2 10 3 
examinerade Män 85 3 4 2 2 2 

        Samtliga  Totalt 84 5 2 1 5 3 
forskar- Kvinnor 81 4 3 .. 8 4 
examinerade Män 87 5 2 .. 3 2 

        Doktors- Totalt 86 4 .. 1 5 4 

examinerade Kvinnor 84 4 .. .. 7 4 

 
Män 89 4 .. .. 3 3 

        Licentiat- Totalt 76 5 9 .. 7 1 

examinerade Kvinnor 70 5 12 .. 10 2 

 

Män 81 6 6 .. 5 .. 
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Nästan alla hade arbete 
Av samtliga högskoleexaminerade hade 
93 procent ett arbete omfattande minst 
en timme under mätveckan 12–18 april 
2010. Det var något lägre än föregående 
undersökning då motsvarande siffra var 
95 procent. Det var inte någon nämnvärd 
skillnad mellan högskoleexaminerade 
och forskarexaminerade och inte heller 
mellan doktorsexaminerade och licen-
tiatexaminerade inom gruppen forskar-
examinerade.  

Andelen som hade ett arbete varierar 
mellan olika examina. Lägst andel med 
arbete bland högskoleexaminerade fanns 

inom utbildningen ”Examina övrig 
humaniora och teologi” där 78 procent 
hade ett arbete. Högst andel fanns inom 
Tandläkarexamen (m fl.) där 100 procent 
hade ett arbete. En förklaring till skillna-
derna är att det inom vissa utbildningar 
är vanligare med fortsatta forskarstudier. 

Observera att andelen arbetande är 
högre än som angavs i föregående av-
snitt. Det beror på att personer som har 
en annan huvudsaklig sysselsättning än 
arbete också kan vara arbetande. Syftet 
med att definiera ett arbete på detta sätt 
är att det är standard internationellt (se 
även ”Definitioner och förklaringar”). 

 

Arbete tre år efter avslutad utbildning. Fördelning på examensnivå, år och kön. Procent 

 
 
Not: År 2004 ingick inte de forskarexaminerade i undersökningen 
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Arbete inom utbildning och 
hälso- och sjukvård vanligast 
Bland de högskoleexaminerade som hade 
ett arbete under 12–18 april var arbete 
inom verksamhetsområdena utbildning 
och hälso- och sjukvård vanligast (22 pro-
cent inom respektive område). Samma 
verksamhetsområden var de vanligaste 
bland forskarexaminerade (17 procent 
respektive 16 procent). Där var det en 
stor andel som hade angett ”annat verk-
samhetsområde” vilket i huvudsak var 
arbete på universitet/högskola. 

Män hade arbete inom tillverknings-
industrin och IT/Telecom i större ut-
sträckning än kvinnor. Bland högskole-
examinerade hade 9 procent av männen 
arbete inom tillverkningsindustrin och 
16 procent inom IT/Telecom. Motsvar-
ande siffror för kvinnor var 3 procent 
inom tillverkningsindustrin och 3 pro-
cent inom IT/Telecom. För forskarexa-
minerade hade 12 procent av männen 
arbete inom tillverkningsindustrin och 8 
procent inom IT/Telecom. Motsvarande 
siffror för kvinnor var 3 procent respek-
tive 2 procent. 

 

Vanligaste verksamhetsområdena. Examinerade läsåret 2006/2007 som hade ett arbete 
under veckan 12–18 april 2010. Antal 
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Nio av tio hade arbete inom 
målyrket 
Av de som hade ett arbete i april 2010 
hade nio av tio högskole- och forskar-
examinerade arbete helt eller till viss del 
inom det område som utbildningen var 
inriktad mot. 66 procent av de högskole-
examinerade hade ett arbete som helt 
eller till största delen var inom ”rätt ” 
verksamhetsområde medan 22 procent 
hade ett arbete som till viss del var inom 
”rätt” verksamhetsområde. Motsvarande 
siffror för forskarexaminerade var 64 pro-

cent respektive 26 procent. För personer 
födda i utlandet var andelen med arbete 
i rätt område något lägre. 

Det var något vanligare att kvinnor 
arbetade inom helt eller till största delen 
rätt verksamhetsområde än män (68 pro-
cent jämfört med 62 procent). En anled-
ning var att kvinnorna i större utsträck-
ning än männen examinerades från 
utbildningar som var tydligt inriktade 
mot ett speciellt yrkesområde och ofta 
gav ett relevant arbete, t ex lärar- och 
vårdutbildningar. 

 

Arbete inom utbildningens område i april 2010 bland examinerade läsåret 2006/2007. 
Fördelning efter examensnivå och kön. Procent 
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För tre av tio forskar-
examinerade krävde arbetet 
inte forskarutbildning 
Bland de högskoleexaminerade som hade 
ett arbete var det 84 procent som hade ett 
arbete som motsvarade deras utbild-
ningsnivå. Det förekom inga skillnader 
mellan män och kvinnor. Överensstäm-
melsen mellan arbete och utbildnings-
nivå varierar mellan utbildningarna. För 
de med examina inom humaniora ansåg 
endast 66 procent att arbetet krävde 
högskoleutbildning (4 procent ansåg att 
licentiatexamen krävdes). 28 procent 
ansåg att det endast krävdes gymnasie-
utbildning och 6 procent ansåg att det 
räckte med grundskoleutbildning. Inom 
medicinska utbildningar var det van-
ligare att man ansåg att arbetet krävde 

högre utbildningsnivå än den man hade. 
24  procent av de med tandläkarexamen 
ansåg att det krävdes licentiat- eller dok-
torsexamen och för de med läkarexamen 
var motsvarande siffra 21 procent. 

Bland personer med doktorsexamen 
ansåg 69 procent att arbetet krävde den 
utbildningsnivån. 29 procent ansåg att 
det räckte med grundläggande högskole-
utbildning eller licentiatexamen. Bland 
personer med licentiatexamen ansåg 25 
procent att arbetet krävde den utbild-
ningsnivån. 36 procent ansåg att det 
räckte med grundläggande högskole-
utbildning och 34 procent ansåg att det 
krävdes doktorsexamen. Det förekom 
inga nämnvärda skillnader mellan män 
och kvinnor bland de forskarexamine-
rade. 

 

Utbildningsnivå som var tillräcklig för arbetet. Examinerade läsåret 2006/2007 som hade 
ett arbete under veckan 12–18 april 2010. Fördelning på examensnivå och kön. Procent 
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Nio av tio nöjda med arbetet 
Nio av tio av de som arbetade i april 
2010 var ganska eller mycket nöjda med 
sitt arbete. Det gällde både högskoleexa-
minerade och forskarexaminerade. Av 
de högskoleexaminerade var 42 procent 
mycket nöjda med sitt arbete och 47 pro-
cent ganska nöjda. Av de forskarexami-
nerade var 47 procent mycket nöjda och 
46 procent ganska nöjda. Andelen mycket 
nöjda av de högskoleexaminerade hade 
sjunkit något sen förra undersökningen 
från 46 procent till 42 procent. Andelen 

kvinnor som var mycket nöjda var något 
högre än för män. Det gällde både för 
högskoleexaminerade och forskar-
examinerade.  

14 procent av personer med högskole-
examen födda i utlandet var ganska eller 
mycket missnöjda med sitt arbete. 
Motsvarade siffra för personer födda i 
Sverige var 9 procent. För personer med 
forskarutbildning var skillnaden mellan 
personer födda i Sverige och personer 
födda i utlandet något mindre. 

 

Nöjdhet med arbetet. Examinerade läsåret 2006/2007 som hade ett arbete under veckan 
12–18 april 2010. Fördelning efter examensnivå. Procent 
 Högskoleexaminerade  Forskarexaminerade 
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Ovanligt med studier för att 
man inte fått arbete 
Det var mycket ovanligt bland högskole-
examinerade att man valde att studera 
för att man inte fått något arbete. Endast 
8 procent hade valt att studera för att 
man inte fått något arbete. Det förekom 
inga skillnader mellan män och kvinnor. 
Personer födda i utlandet hade dock i 
större utsträckning valt att studera än 
personer födda i Sverige. 15 procent av 
personer födda i utlandet hade studerat 
för att de inte fått något arbete. Motsvar-
ande siffra för personer födda i Sverige 

var 8 procent. Andelen som valt att stu-
dera för att de inte fått något arbete 
varierar mellan utbildningsinriktning. 
Bland personer med examina inom 
konstnärligt område hade 20 procent 
studerat medan det inom de flesta medi-
cinska utbildningar nästan inte var 
någon som hade studerat för att man inte 
fått något arbete. 

Bland forskarexaminerade var det ännu 
mer ovanligt med studier för att man 
inte fått något arbete. Endast 5 procent 
hade studerat sedan avslutad utbildning 
för att de inte hade fått något arbete. 

 
Andel som någon gång efter examen läsåret 2006/2007 valt att studera för att de inte 
hade fått något arbete. Fördelning på bakgrund och examensnivå. Procent 
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Arbete utomlands vanligast 
bland doktorsexaminerade 
En av tio högskoleexaminerade hade 
arbetat utomlands någon gång sedan 
avslutad utbildning läsåret 2006/2007. 
Män hade arbetat utomlands i större 
utsträckning än kvinnor. 17 procent av 
männen hade arbetat utomlands medan 
motsvarande siffra för kvinnor endast 
var 7 procent. Det förekom inga skillna-
der mellan personer födda i Sverige och 
personer födda i utlandet. Vanligast var 
arbete inom Norden och övriga Europa. 
En av fyra med civilingenjörsexamen 
hade arbetat utomlands. 

Bland forskarexaminerade var det något 
mer vanligt med arbete utomlands. 22 
procent hade arbetat utomlands någon 
gång efter avslutad utbildning. Även här 
var det vanligare bland män än bland 
kvinnor med arbete utomlands. Bland 
personer med doktorsexamen hade 25 
procent arbetat utomlands medan det 
bland personer med licentiatexamen 
endast var 13 procent som hade arbetat 
utomlands någon gång sedan avslutad 
utbildning. 

 

 

Andel som arbetat utomlands efter examen läsåret 2006/2007. Fördelning på 
utbildningsnivå och kön. Procent 
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Arbetslösheten högre bland 
personer födda i utlandet 
Av samtliga högskoleexaminerade hade 
26 procent varit arbetslösa någon gång 
sedan avslutad utbildning tre år tidigare. 
Det var en minskning mot föregående 
undersökning då 32 procent hade varit 
arbetslösa någon gång efter avslutad 
utbildning. Personer födda i utlandet 
hade i större utsträckning varit arbets-
lösa någon gång än personer födda i 
Sverige (35 procent jämfört med 25 
procent). Det förekom inga skillnader 
mellan män och kvinnor. 

Bland forskarexaminerade hade 30 pro-
cent varit arbetslösa någon gång efter 
avslutad utbildning. Ingen skillnad 
förelåg mellan doktorsexaminerade och 
licentiatexaminerade. Kvinnor hade i 
större utsträckning än män varit arbets-
lösa (35 procent jämfört med 26 procent) 
och personer födda i utlandet hade i 
varit arbetslösa i större utsträckning än 
personer födda i Sverige (35 procent 
jämfört med 28 procent). 

Det råder stora skillnader mellan olika 
utbildningsinriktningar avseende arbets-

löshet, både för högskoleexaminerade 
och forskarexaminerade. T ex var ande-
len personer med examen inom huma-
niora som varit arbetslösa någon gång 55 
procent medan motsvarande siffra för 
personer med läkarexamen endast var 4 
procent. 

När det gäller den sammanlagda tiden 
man hade varit arbetslös sen avslutad 
utbildning bland högskoleexaminerade 
var det ingen större skillnad mellan män 
och kvinnor. Män hade varit arbetslösa i 
sammanlagt 2 år eller mer i något större 
utsträckning än kvinnor dock (6 procent 
jämfört med 2 procent). Däremot var det 
ganska stor skillnad mellan personer 
födda i utlandet och personer födda i 
Sverige. 47 procent av personer födda i 
utlandet hade varit arbetslösa i mer än 6 
månader medan motsvarande siffra för 
personer födda i Sverige var 25 procent. 

Observera att arbetslöshetens samman-
lagda längd sedan avslutade studier 
endast avser de som angett att de någon 
gång varit arbetslösa sedan avslutade 
studier.  

 

 

Arbetslöshet någon gång efter examen läsåret 2006/2007. Fördelning efter examensnivå, 
bakgrund och kön. Procent 
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Populationens fördelning på examensnivå, bakgrund och kön. Antal 
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Definitioner och förklaringar 
Variablerna i statistiken är dels hämtade 
via frågor i post- och webbenkäter och 
dels från Universitets- och högskole-
registret samt Registret över totalbefolk-
ningen (RTB). 

Nedan definieras de viktigaste 
enkätvariablerna  
Huvudsaklig sysselsättning:  
Undersökningspersonen gjorde själv en 
bedömning utifrån fasta svarsalternativ 
av vad han/hon gjorde mest under en 
specificerad mätvecka. Endast ett 
svarsalternativ fick anges. 

Arbete:  
Minst en timmes arbete under en speci-
ficerad mätvecka. Ligger nära ILO:s 
sysselsättningsdefinition. 

Mätvecka 
Den referensperiod i nutid som upp-
gifterna avser. I årets undersökning var 
mätveckan 12 april – 18 april 2010. 

Arbetslös 
Sökt, men ej fått arbete. 

Verksamhetsområde 
Undersökningspersonen gjorde själv en 
bedömning utifrån fasta svarsalternativ 
vilket verksamhetsområde han/hon 
arbetade inom under mätveckan. Endast 
ett alternativ fick anges. 

Överensstämmelse mellan utbildning 
och arbete 
Undersökningspersonen gjorde själv en 
bedömning av om hans/hennes arbete är 
inom ett yrkesområde som han/hon 
utbildades för tre år tidigare. 

Några av registervariablerna är 
följande 
Examensnivå 
Högskoleexamen och forskarexamen. 
Forskarexamen kan i sin tur delas in i 
doktors- och licentiatexamen. 

Examensinriktning 
Högskoleexamina redovisas efter ett 
antal examensprogram samt kandidat- 
och magisterexamina. 

Verksamhetsområde 
Forskarexaminerade delas in i fem olika 
vetenskapsområden – humanistisk-sam-
hällsvetenskapligt, medicinskt, natur-
vetenskapligt, tekniskt och SLU 
(Sveriges lantbruksuniversitet). 

Inrikes/utrikes född 
Avser om personen är född i Sverige 
eller utomlands. Föräldrarnas födelse-
land saknar betydelse. 

Kön 
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All officiell statistik finns på: www.scb.se 
Kundservice: tfn 08-506 948 01

All official statistics can be found at: www.scb.se

Customer service, phone +46 8 506 948 01
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