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Rapport Integration 2005 är den fjärde fördjupade 
analysen om tillståndet och utvecklingen i Sverige ur 
ett integrationspolitiskt perspektiv som Integrations-
verket publicerar på regeringens uppdrag. Årets rap-
port berör fem huvudområden: arbetsmarknad och 
egenföretagande, ungdomsskolan, vuxenutbildning 
och validering, boende samt folkhälsa. Uppväxtvill-
kor för barn och unga berörs i samtliga kapitel.
 Rapport Integration 2005 kan läsas som en fristå-
ende rapport med nya forskningsresultat och analyser 
om bland annat: 
– effekter av statlig och kommunal arbetsmarknads-

politik, 
– Sverige i internationell jämförelse när det gäller 

sysselsättning, skolresultat och formella rättigheter 
för invandrade,

– handlingsutrymmet för sortering och diskrimine-
ring på bostadsmarknaden, 

– brister i validering av kompetens förvärvad utom-
lands, 

– varför utrikes födda akademiker riskerar att 
»fastna« i Grundvux,

– integrationspolitiska effekter av det fria valet av 
skola,

– skillnader i hälsa mellan inrikes och utrikes födda 
och risken att hamna utanför både arbetsmark-
nadsåtgärder och rehabilitering samt

–  ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarkna-
den.

 Rapport Integration 2005 är också en tydlig fortsätt-
ning på tidigare års Rapport Integration. Den inne-
håller både förlängningar av de statistiska serierna 
om utvecklingen för utrikes födda svenskar jämfört 
med inrikes födda – på arbetsmarknaden, i grund- 
och gymnasieskolan samt inom boendet – och för-

djupningar i form av nya studier kring tidigare upp-
märksammade fenomen och system som påverkar 
förutsättningarna för integration. De hinder som 
berörs denna gång är – förutom regelrätt diskrimine-
ring – icke-avsedda effekter av försörjningssystemen, 
missgynnande regelverk på bland annat bostads-
marknaden och i antagningen till högskolan, brister 
i introduktionen av akademiker och funktionshind-
rade, målkonflikters inverkan på myndigheternas pri-
oriteringar i sina verksamheter, med mera.
 De viktigaste resultaten och slutsatserna, en analys 
av hur utvecklingen inom de olika områdena påver-
kar varandra samt en Agenda med insatsområden 
finns samlade i den inledande sammanfattningen till 
rapporten. Agendan följs upp och vidareutvecklas till 
varje ny Rapport Integration. 
 Det övergripande målet med Rapport Integration 
är att den primära målgruppen regeringen ska finna 
innehållet korrekt, relevant och användbart som 
beslutsunderlag. Med användbar menas att rapporten 
på ett överskådligt och begripligt sätt ska bidra med 
ny kunskap om förutsättningarna för utrikes födda 
att bo, studera, arbeta och engagera sig i samhällsut-
vecklingen i Sverige. 
 Ett annat viktigt mål är att utifrån resultaten, slut-
satserna och Agendan skapa en konstruktiv dialog 
med centrala aktörer kring hur kunskapen bäst kan 
omsättas i praktisk handling. Samtliga aktörer har ett 
ansvar för att införliva och leva upp till integrations-
politikens mål. 
 Rapport Integration 2005 har skrivits av en grupp 
medarbetare på Integrationsverkets analysavdelning. 
Som underlag för analyserna i respektive kapitel har 
vi använt oss av resultaten från ett stort antal forsk-
ningsrapporter, varav 17 specialbeställda för Rapport 
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Integration 2005. En förteckning över samtliga expert-
bilagor återfinns efter tabellbilagan. Statistikkällorna 
framgår av  »Begrepp, definitioner och statistiska käl-
lor« i tabellbilagan. Tabellunderlag i excel till samtliga 
diagram i Rapport Integration 2005 återfinns på www.
integrationsverket.se.
 Författare till de olika kapitlen är Lena Schröder 
(arbetsmarknaden), Gisela Andersson, Anna-Sofia 
Quensel (ungdomsskolan), Andreas Sandberg (boen-
det), Adèle Ennab (egenföretagande, vuxenutbild-
ning och validering) samt Else Berglund (folkhälsa). 
Därutöver har Nihad Bunar skrivit ett delavsnitt till 
kapitlet om ungdomsskolan och Brita Törnell har 
bistått i analysarbetet med folkhälsokapitlet. 
 Monir Dastserri, statistikansvarig på Integrations-
verket, har ansvarat för de statistiska databaser som 
använts och tillsammans med Marie Bladh, Johan 
Byrsjö, Jenny Wissmar och Kenneth Levin bidragit till 
de statistiska analyserna i rapporten. Henrik Emils-
son vid Integrationsverkets stab har skrivit Agendan 
för integration och mångfald. 
 Till arbetet med rapporten har en referensgrupp 

med interna och externa experter varit knuten. De 
externa experterna är professor Roger Andersson, 
Uppsala universitet och Institutet för bostads- och 
urbanforskning (IBF) Gävle, docent Johnny Zetter-
berg, Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning 
och sedan årsskiftet medarbetare på Integrationsver-
ket, docent Paulina de los Reyes, Uppsala universitet 
och Arbetslivsinstitutet, fil. dr Lena Nekby, National-
ekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, 
fil. dr. Nihad Bunar vid Sociologiska institutionen, 
Stockholms universitet samt docent Erik Olsson, Lin-
köpings universitet. 
 Den grafiska formgivningen och slutredigeringen 
har gjorts av Anna-Sofia Quensel vid Integrationsver-
ket. 

Norrköping i april 2006

Andreas Carlgren Abdullahi Aress
Generaldirektör Chef, Analysavdelningen


