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Utgångspunkten för såväl integrationspolitiken som 
folkhälsopolitiken är alla människors lika värde och 
rätt till en god livssituation. Det gäller oavsett om 
man anlägger ett folkhälsoperspektiv på integration 
eller ett integrationsperspektiv på folkhälsa. 
 Vi kommer i detta kapitel att titta på ojämlikhet 
i hälsa kopplat till integration. Vi gör det genom att 
jämföra hälsotillståndet hos utrikes födda personer 
med personer födda i Sverige. Denna uppdelning är 
mycket grov, men den ger oss ändå en uppfattning 
om de stora skillnader i hälsa som finns mellan olika 
grupper i vårt samhälle. 
 Folkhälsa ur ett integrationsperspektiv handlar 
om att studera de skilda förutsättningar som finns i 
det svenska samhället för olika grupper. Några vik-
tiga förutsättningar för såväl en god integration som 
en god hälsa är lika möjligheter till arbete, till goda 
arbetsvillkor, till utbildning och till bostad. Här visar 
vi på hur skillnader i hälsa kan kopplas till dem. Dessa 
områden presenteras också närmare i övriga kapitel i 
denna rapport. 
 Det är nu första gången folkhälsa får ett eget kapi-
tel i Rapport Integration. Därför inleder vi med en 
introduktion till området folkhälsa, där vi bland 
annat beskriver hur den nya folkhälsopolitiken ser ut 
och hur den kan kopplas till integrationspolitiken. 
 I avsnittet Lika hälsa för alla? Folkhälsa i statistisk be- 
lysning visar vi, ur ett integrationsperspektiv, hur hälso- 
tillståndet ser ut – i den mån hälsa låter sig beskrivas. 
En person kan nämligen »må bra« trots en medicinsk 
diagnos på en allvarlig sjukdom, eller »må dåligt« 
trots att han eller hon inte är sjuk. Vi redovisar ny sta-
tistik som visar att utrikes födda kvinnor har sämst 

hälsa när man mäter andel sjukfall bland sysselsatta i 
befolkningen, vilket även bekräftas av resultat från en 
nationell folkhälsoenkät kring självskattad hälsa.
 En av de mest marginaliserade grupperna i det 
svenska samhället tar vi upp i avsnittet Vuxna utanför. 
Det handlar om personer som lever på socialbidrag i 
åratal därför att de aldrig kommit in på den svenska 
arbetsmarknaden och därmed inte heller har kommit 
in i de inkomstbaserade socialförsäkringssystemen. 
Denna grupp har tidigare varit i stort sett osynlig – 
både i ohälsostatistiken och som målgrupp för kvalita-
tiva åtgärder. Vår nationella kartläggning visar att det 
är tio gånger större risk för en utrikes född att hamna 
i gruppen »vuxna utanför« än för en inrikes född. 
Majoriteten har kommit som flyktingar och borde ha 
fått en god introduktion in i det svenska samhället och 
därmed aldrig hamnat i detta utanförskap. 
 Därefter följer avsnittet Integration och folkhälsa 
– en teoretisk ansats, som bygger på en underlagsrap-
port av Fredrik Lindencrona, Karin Blight Johansson 
och Solvig Ekblad (Karolinska Institutet). Den teore-
tiska ansatsen syftar till att ge en förståelse för vikten 
av att väga in psykosociala aspekter i de insatser som 
görs för att främja hälsa och integration i det svenska 
samhället. 
 I avsnittet Utvecklingsinsatser för hälsa på lika villkor 
presenteras ett litet urval av alla de insatser som i dag 
pågår för att skapa förutsättningar för lika hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. Behov av samver-
kan på olika nivåer lyfts ofta fram. »Alla« är överens 
om att det är bra, men hur gör man? Myndigheternas 
regelverk och uppdrag gör det svårt att gå utanför det 
som ses som »kärnverksamhet«. 
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 Kapitlet avslutas med Sammanfattande diskussion 
där de viktigaste slutsatserna från de olika avsnitten 
lyfts fram och diskuteras. Vi lämnar synpunkter på 
vad man behöver studera vidare samt några förslag 

på åtgärder för att nå det övergripande folhälsopoli-
tiska målet om att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
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Folkhälsa är ett eget politikområde
Folkhälsopolitiken har som målsättning att förbättra 
folkhälsan, där fokus ligger på frågor som har med 
hälsans nivå och fördelning i befolkningen att göra. 
Målet med en sådan politik är att skapa stödjande 
miljöer som möjliggör för människor att leva ett häl-
sosamt liv. Det innebär att målgruppen för arbetet 
inte är enskilda individer eller ens grupper av indivi-
der, utan hela befolkningen. Folkhälsoarbete bedrivs 
därför på samhällsnivå snarare än på grupp- och 
individnivå. 
 Folkhälsoarbete består av systematiska och målin-
riktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa 
för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om befolk-
ningens hälsotillstånd och tar hänsyn till såväl nivå 
som fördelning av hälsan. En god folkhälsa hand-
lar alltså inte bara om att hälsan ska vara så bra som 
möjligt, utan även om att den ska vara jämlikt förde-
lad (Janlert ).
 Folkhälsopolitik får inte sammanblandas med 
hälso- och sjukvårdspolitik, som handlar om formella 
deklarationer och uttalanden om mål och priorite-
ringar inom hälso- och sjukvården. Den innefattar 
framförallt åtgärder för att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälso- 
och sjukvården har dock en nyckelroll inom folkhäl-
soarbetet som den organisation i samhället som har 
störst auktoritet och störst möjlighet att informera i 
hälsofrågor och påverka människors levnadsvanor 
samt att vara med och skapa en jämlik hälso- och 
sjukvård.

Hälsan bestäms av människors livsvillkor
Den första gången riksdagen och regeringen började 
nämna och förespråka en samlad nationell folkhäl-
sopolitik var i början av -talet. I propositionen 
Om utvecklingslinjer för hälso- och sjukvården (prop. 
/:) framhölls att hälsan i hög grad bestäms 
av människors livsvillkor och livsstil men att den 
ekonomiska och sociala utvecklingen samt fördel-
ningen av välfärden har en avgörande betydelse för 
befolkningens hälsa. Propositionen konstaterade 
att det förebyggande arbetet är en uppgift för hela 
samhället. I detta arbete har hälso- och sjukvården 
flera viktiga uppgifter, men folkhälsopolitiken måste 
till stora delar verkställas genom insatser från andra 
samhällssektorer. 
 Ett annat viktigt steg mot en nationell folkhälso-
politik skedde  då regeringen tillsatte den s.k. 
Folkhälsogruppen som fick till uppgift att bl.a. följa 
hälsoutvecklingen i landet och då med särskild ton-
vikt på hälsans ojämna fördelning samt att överväga 
behov av olika hälsopolitiska initiativ. Folkhälsogrup-
pen skrev flera bakgrundsrapporter och lade  
fram sin slutrapport i form av en nationell folkhäl-
sostrategi. I enlighet med Folkhälsogruppens förslag 
bildades Statens folkhälsoinstitut med uppgift att 
driva och samordna det nationella folkhälsoarbetet. 
 År  tillsattes en parlamentarisk utredning, 
Nationella folkhälsokommittén, med uppgift att 
utarbeta förslag till nationella folkhälsomål för det 
svenska folkhälsoarbetet och att förslå strategier för 
hur dessa skulle kunna uppnås. Kommittén gjorde 
ett viktigt vägval. Istället för att utgå från sjukdomar 
eller hälsoproblem valde man istället att utgå från 
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hälsans bestämningsfaktorer – dvs. de faktorer i sam-
hällsorganisationen och människors levnadsförhål-
landen som bidrar till hälsa respektive ohälsa.
 I december  lade regeringen fram propositio-
nen (/:) Mål för folkhälsan utifrån den natio-
nella folkhälsokommittén förslag
 År  beslutade riksdagen om en ny nationell 
folkhälsopolitik med det övergripande nationella 
målet »att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen«. Enligt 
regeringen är det särskilt angeläget att nå de som är 
mest utsatta för ohälsa. Den nya politiken och det 
övergripande målet visar på sambandet mellan olika 
förutsättningar i samhället och hälsoutvecklingen i 
befolkningen och tydliggör därmed samhällets ansvar 
för människors hälsa. Fördelen med denna utgångs-
punkt, jämfört med att utgå ifrån sjukdomar eller häl-
soproblem, är att dessa förutsättningar är möjliga att 
förändra genom politiska initiativ och beslut och kan 
därför påverkas genom olika typer samhällsinsatser. 

En god folkhälsa  
förutsätter en jämlik hälsa
Hälsan och ohälsan som vi i dag kan mäta den, är 
ojämnt fördelad. Det beror mer på olika livsvillkor 
och levnadsvanor än genetiska faktorer. Om männis-
kor bollas mellan olika system eller om det inte finns 
system för att fånga upp särskilt utsatta grupper, kan 
detta också i sig utlösa ohälsa. Därmed är utveck-
lingen av hälsan något som är en samhällelig angelä-
genhet. Som tidigare nämnts är det särskilt angeläget 
att nå de grupper som är speciellt utsatta för ohälsa. 
I propositionen Mål för hälsan (/:) anges 
följande grupper som särskilt prioriterade: utrikes 
födda, barn och ungdom, äldre, homo- och bisexuella 
personer samt personer med funktionshinder. Dess-
utom bör man ha ett klassperspektiv och ett jäm-
ställdhetsperspektiv på allt folkhälsoarbete.
 Det är viktigt att på olika sätt försöka ändra de 
villkor i samhället som främst skapar de påverkbara 
skillnaderna i hälsa. Varje individ bör ges möjlighet 
att nå den hälsa som är individuellt möjlig. För att 
detta ska ske krävs bland annat en samhällsmiljö och 
en samhällsstruktur som är »hälsovänlig« men också 
särskilt stöd för vissa individer och grupper. Att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor kräver 
ett synliggörande av olika individers och gruppers 
specifika behov, villkor och förutsättningar ur ett häl-
soperspektiv. Detta är nödvändigt för att tydliggöra 
vilka individer och grupper som har mest eftersatt 
hälsa, hur ohälsan ser ut och hur den kan motverkas 
(prop./:).

Det finns för lite kunskap om hälsan hos grupper 
av utrikes födda som kommit under -talet 
Få nationella studier har genomförts om levnads-
förhållanden och livsvillkor för utrikes födda och 
de undersökningar som har genomförts är antingen 
gamla eller gjorda på en lokal nivå. Det finns därför 
i dag en stor brist på kunskap om de grupper av utri-
kes födda som har kommit till Sverige på -talet 
och därefter. Det är därför mycket angeläget att nya 
undersökningar genomförs. Sammantaget visar de 
studier som tidigare genomförts att utrikes födda 
i många avseenden har en sämre hälsa jämfört med 
genomsnittsbefolkningen i Sverige och att det i dessa 
grupper finns stora hälsoskillnader mellan kvinnor 
och män. 

Folkhälsopolitik och integrationspolitik  
har många gemensamma nämnare 
När Sverige tog steget från en invandrarpolitik till en 
integrationspolitik innebar det att samhällets insti-
tutioner skulle anpassa sig till hela befolkningen 
med samhällets etniska och kulturella mångfald som 
utgångspunkt för den generella politiken inom alla 
samhällsområden. Det nationella folkhälsomålet att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor ligger nära integrationspolitikens mål. 
Bägge politikområdena grundar sig i människors 
lika värde och att alla ska ha samma förutsättningar 
i det svenska samhället. I grunden handlar det om att 
skapa lika förutsättningar för alla.
 Begreppen folkhälsa och integration är båda breda 
och berör som tidigare nämnts många olika politik-
områden. De har dessutom många bestämningsfak-
torer som sammanfaller såsom delaktighet, inflytande 
och arbetsmarknadsposition. Överlag har kopplingen 
mellan dessa breda områden tidigare handlat om att 
integration är en förutsättning för en god hälsa men 
i dag vet vi också att hälsa är en förutsättning för en 
bra integration. 
 Statens folkhälsoinstitut har – i likhet med Integra-
tionsverkets ansvar för integration – ett övergripande 
ansvar för att folkhälsoperspektivet ska genomsyra 
samtliga politikområden och att folkhälsopolitikens 
mål och delmål följs upp och utvärderas. Ett samlat 
folkhälsoarbete kräver dock, liksom integrationsar-
bete, insatser av flera samhällsaktörer. 

HKB – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten
Inom folkhälsoområdet utgör hälsokonsekvens-
bedömningar (HKB) ett viktigt verktyg. HKB är 
en kombination av metoder genom vilka politiska 
beslut, ett program eller ett projekt bedöms utifrån 
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sina möjliga effekter på hälsan i en befolkning samt 
fördelningen av dessa effekter inom befolkningen. 
HKB bidrar till att synliggöra hälsoaspekter, som 
kompletterar och höjer kvaliteten på olika besluts-
underlag och som därmed kan leda till att beslut blir 
bättre underbyggda ur folkhälsosynpunkt.
 HKB kan jämföras med bedömning av miljökon-
sekvenser (MKB), men är inte lika kvantifierbart. 
Man kan också jämföra med arbetsmiljölagens krav 
på konsekvensanalys av större förändringar. 
 För att få ett ökat genomslag av folkhälsoperspek-
tivet fick flera myndigheter, däribland Integrations-
verket, i uppdrag att utveckla metoder för HKB inom 
sina verksamhetsområden. I sin rapport konstaterade 
Integrationsverket att HKB kan användas som ett 
verktyg att kvalitetssäkra arbetet inte bara ur folkhäl-
sosynpunkt utan även ur ett integrationsperspektiv. 

Egenförsörjning och delaktighet  
är viktiga integrationspolitiska mål
Integration är, liksom folkhälsa, något som på olika sätt 
berör alla samhällsområden. För att kunna verka som 
en effektiv myndighet har Integrationsverket valt att 
fokusera på vissa områden, och då främst egenförsörj-
ning. Arbetsmarknaden är en mycket viktig arena när 
man ska in i det svenska samhället. Egenförsörjning 

ökar individens möjligheter att göra självständiga val. 
Arbetslivet är också viktigt av andra skäl. På en arbets-
plats kan man delta i fackliga och politiska aktiviteter, 
vidga sitt kontaktnät, få information med mera. 
 Ett problem med en ensidig fokusering på egen-
försörjning är att de människor som av olika skäl inte 
står nära arbetsmarknaden eller till arbetsmarkna-
dens förfogande riskerar att hamna utanför integra-
tionsfrämjande insatser och därmed riskerar att per-
manent marginaliseras. Vi vet i dag att många av de 
personer som avbryter eller inte ens påbörjar intro-
duktionen gör det på grund av ohälsa (Riksrevisions-
verket ). Ohälsa är också ett vanligt skäl att tidigt 
bli bortsorterad av viktiga aktörer inom introduk-
tionsverksamheten. Detta är inte acceptabelt, varken 
ur ett integrationsperspektiv eller ur ett hälsoperspek-
tiv. Om man istället utgår från alla människor delak-
tighet i samhället, där målet för integrationen kan se 
olika ut för olika individer och ta olika lång tid, är 
möjligheten större att fler personer kan integreras 
och bli just delaktiga i samhället utifrån deras förut-
sättningar. 
 I detta kapitel belyser vi olikheter mellan utrikes 
och inrikes födda inom området folkhälsa, något som 
har avgörande betydelse för integrationen. Vi visar 
även att det finns stora möjligheter för alla att inte-
greras och bli delaktiga i samhället om rätt insatser 
görs i ett tidigt skede.
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Folkhälsopolitikens övergripande mål är att skapa 
förutsättningar för lika hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Men hur står det till med hälsan ur ett 
integrationspolitiskt perspektiv?
 I detta avsnitt kommer vi att redovisa några aspek-
ter av hälsa och ohälsa, dels utifrån Integrationsver-
kets databas STATIV och dels utifrån den nationella 
folkhälsoenkäten (www.fhi.se). 

Ohälsotal 
Ett sätt att studera skillnader i hälsoutfall i befolk-
ningen är att undersöka sjukfrånvaron från arbete 
genom det s.k. ohälsotalet, dvs. utbetalda dagar med 
sjukpenning, rehabiliteringsersättning, arbetsskade-
sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning från 
socialförsäkringen, relaterat till antalet registrerade 
försäkrade – år. Ersatta dagar med sjuklön från 
arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet (Försäkringskas-
san a).
 Här är det viktigt att komma ihåg att detta mått 
inte speglar befolkningens generella hälsotillstånd, 
eftersom ohälsotalet endast tar upp dagar med ersätt-
ning från Försäkringskassan, vilket innebär att de 
som står utanför de inkomstbaserade socialförsäk-
ringssystemen inte syns i denna statistik Under ett 
separat avsnitt kommer vi att studera denna grupp 
lite närmare. 
 Ohälsotalet är därmed starkt kopplat till arbets-
marknaden, som t.ex. sysselsättningsgrad, arbets-
marknadssituation och arbetsförmåga. Sjukpenning 
betalas ut när individens arbetsförmåga är nedsatt på 
grund av sjukdom. Sjuk- och aktivitetsersättning, som 
ersatt förtidspension, kan beviljas då arbetsförmågan 

bedöms vara varaktigt nedsatt på grund av sjukdom 
eller annan nedsättning av den psykiska eller fysiska 
prestationsförmågan. 
 I det kommande avsnittet kommer vi ur ett inte-
grationsperspektiv att undersöka ohälsotalet i den 
sysselsatta befolkningen, och utvecklingen över tiden 
 till . Vilka skillnader kan vi se mellan dessa 
olika grupper? Vilka är de möjliga orsakerna? Vilken 
roll spelar ålder, utbildningsnivå eller vistelsetid i Sve-
rige? Kan skillnader förklaras av om, och i så fall vil-
ken bransch man arbetar? 
 Det statistiska materialet är hämtat från vår data-
bas STATIV där inget annat anges. Observera att vi 
studerar den sysselsatta befolkningen, medan exem-
pelvis Försäkringskassans undersökningar omfattar 
hela den försäkrade befolkningen. 

     
   

 Till skillnad från sjukpenning kan aktivitetsersättning (för 
personer mellan  och  år) och sjukersättning (för per-
soner mellan  och  år) beviljas även om individen inte 
haft någon arbetsinkomst eller då inkomsten varit låg. Då 
utgår en garantiersättning som motsvarar , x prisbasbe-
loppet per år (Försäkringskassan ).

 Uppgifterna kommer från RAMS, SCB:s registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik. 

 För att få tillgång till den svenska socialförsäkringens olika 
förmåner krävs att individen är bosatt eller arbetar i Sverige. 
Socialförsäkringen består av tre olika typer av ersättningar: 
. Försäkringar, som har en försäkringsmässig utformning 
och bygger på principen om inkomstbortfall, t.ex. föräld-
rapenning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning. ) 
Generella bidrag som ges med fast summa oavsett inkomst. 
Dit hör barnbidrag inklusive flerbarnstillägg och adoptions-
kostnadsbidrag. ) Inkomstprövade bidrag ges i förhållande 
till individens (bristande) inkomst, t.ex. bostadsbidrag. 
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Stigande sjukskrivningstal
Under det senaste decenniet har ohälsotalet i den 
svenska befolkningen haft en mycket oroväckande 
utveckling. Under åren – fördubblades i stort 
sett andelen sjukfall i den sysselsatta befolkningen, 
där kvinnor stått för en allt större andel av ökningen. 
Antalet personer med långa sjukfall, dvs. varit sjuk-
skrivna minst  dagar, ökade från cirka   år 
 till   år . Under de två senaste åren 
har antalet sjukpenningdagar minskat, bl.a. beroende 
på en striktare tolkning av reglerna. Långtidssjuk-
skrivna har snabbare än tidigare förts över till sjuker-
sättning (Försäkringskassan a).
 Sjukskrivning är ett komplext mått som inte enbart 
speglar sjukdom, utan även de förhållanden en individ 
befinner sig i, liksom attityder och uppfattningar hos 
välfärdssystemets aktörer. Sjukskrivning är heller inget 
mått på sjukdom. Man kan ha en medicinsk diag-
nos (t.ex. diabetes) utan att arbetsförmågan är ned-
satt. De flesta som är sjuka är inte sjukskrivna (www.
suntliv.nu, ). Här bör vi också skilja på om det 
beror på att man mår bra trots sin sjukdom, eller om 
man undviker att sjukskriva sig på grund av ekono-
miska svårigheter eller av oro att mista sitt jobb trots 
att man borde vara sjukskriven för att återfå hälsan. 
 För att få en helhetsbild av utvecklingen över tid 

visas diagram  över andelen sjukfall i den sysselsatta 
befolkningen uppdelat på utrikes och inrikes födda 
män och kvinnor.
 Vi kan se att sjukfallen ökat kraftigt i alla grup-
per, men allra mest bland kvinnor – både de inrikes 
och de utrikes födda. Andelen sjukfall är allra högst 
år , varefter en minskning sker i samtliga grup-
per, men mest markant bland de utrikes födda – både 
kvinnor och män. Kan detta bero på en striktare 
bedömning av sjukskrivningsregler för utrikes födda 
än för inrikes födda? Eller kan det handla om att en 
större andel av dem förs över till sjukersättning och 
därmed låses ute från arbetsmarknaden? 

Andelen sjukfall ökar med ålder och över tid
Hur ser utvecklingen över tid ut för utrikes och inri-
kes födda kvinnor och män i olika åldersgrupper? I 
diagrammen a och b har vi jämfört utfallet för 
männen resp. kvinnorna år  med år .
 Diagram a visar att utrikes födda män har högre 
andel sjukfall än de inrikes födda i alla åldersgrupper, 
med undantag för –-åringar år . Diagram-
met visar också att det finns ett tydligt samband mel-
lan stigande ålder och andel sjukfall, allra tydligast för 
utrikes födda män. I alla åldersgrupper har sjukfallen 

 Antal sjukfall i befolkningen visar hur många individer som  
någon gång under ett år varit sjukskrivna. En och samma 
individ kan ju har varit sjuk flera gånger under samma år  

 men uppträder alltså bara en gång i denna statistik. Ande-
len sjukfall visar den procentuella fördelningen mellan olika 
grupper.
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ökat markant mellan år  och år , betydligt 
mer för de utrikes födda männen.
 För kvinnor är bilden i stort sett densamma – ju 
äldre, desto högre andel sjukfall, men andelen sjuk-
fall ligger på en betydligt högre nivå än för männen 
under båda de undersökta åren. Den mest markanta 
ökningen har skett bland de inrikes födda kvinnorna i 
de yngre åldersgrupperna och bland de utrikes födda 
kvinnorna i de övre åldersgrupperna. 

Högre ohälsotal bland personer med låg utbildning
Det finns ett tydligt samband mellan utbildnings-
nivå och andel sjukfall i den sysselsatta befolkningen. 

Generellt är högutbildade, dvs. personer med efter-
gymnasial utbildning, sjukskrivna i lägre grad än de 
med gymnasial utbildning, medan personer med 
enbart förgymnasial utbildning har den högsta ande-
len sjukfall. 
 Allra lägst sjuktal har högutbildade inrikes födda 
män. I alla grupper har kvinnor högre sjuktal än 
män, och oftast är det de utrikes födda kvinnorna 
som ligger högst. Men i några fall är det de inrikes 
födda kvinnorna som har högst andel sjukfall. Allra 
högst andel har lågutbildade inrikes födda kvinnor i 
åldrarna – år. Att utrikes födda kvinnor som hel-
het har högst sjuktal bland de lågutbildade beror på 
att de har höga sjuktal i de övre åldrarna. 

 

Andel (procent) sjukfall bland sysselsatta män i olika åldersgrupper för år  och år 
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 Av diagram  kan vi se att för personer med efter-
gymnasial utbildning minskar sjuktalen, men också 
skillnader mellan olika grupper, särskilt bland kvinnor. 

Utrikes födda kvinnor har  
högst ohälsotal – oavsett bransch
Inom alla branscher har inrikes födda män lägst 
ohälsotal. Oavsett bransch, är ohälsotalet högst bland 
kvinnor, och då främst bland utrikes födda kvinnor. 

Skillnaden är allra högst inom branschen »tillverk-
ning och återvinning«, som tillhör industrisektorn. 
 Av diagram  framgår att den största skillnaden 
mellan olika grupper återfinns inom industrisek-
torn, där vi också ser den allra högsta andelen sjuk-
fall bland utrikes födda kvinnor. Inom branscherna 
utbildning/forskning samt inom vård/omsorg finns 
ingen större skillnad mellan utrikes och inrikes födda 
kvinnor eller mellan utrikes och inrikes födda män. 

 

Andel sjukfall bland sysselsatta efter utbildningsnivå, kön och bakgrund, år  
(åldersstandardiserad med inrikes födda som referens)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor

 Utrikes födda män Inrikes födda män

Uppgift saknasEfter gymnasialGymnasialFörgymnasial

% 

: Integrationsverkets databas STATIV.

 

Andel sjukfall bland sysselsatta i olika branscher efter bakgrund och kön år  
(åldersstandardiserad med inrikes födda som referens)

0

5

10

15

20

25

30

35

Inrikes födda kvinnorInrikes födda män

Utrikes födda kvinnorUtrikes födda män

Vård och
omsorg

Utbildning och
forskning

Finansiell verks. och
företagstjänster

Handel och
kommunikation

Tillverkning och
återvinning

: Integrationsverkets databas STATIV.



224   

Däremot är skillnaderna stora mellan män och kvin-
nor, där kvinnor har nästan dubbelt så stor andel 
sjukfall. 
 Branschtillhörighet säger ingenting om i vilken 
funktion eller på vilken nivå man arbetar. Inom vård/
omsorg finns såväl läkare som vårdbiträden. Inom 
vård/omsorg är cirka  procent av de anställda kvin-
nor, och av de män som arbetar inom denna bransch 
tillhör en större andel de högre positionerna. Av de 
utrikes födda männen inom denna bransch finns tro-
ligen en del högutbildade, t.ex. läkare.

Kvinnor och män arbetar i högre grad i olika yrken, 
positioner och sektorer. Därmed har de olika arbetsför-
hållanden, vilket bidrar till skillnader i deras hälsa och 
arbetsförmåga. Kvinnor har generellt större ansvar för 
hemmet. Konflikten mellan yrkesarbete och hemarbete 
bidrar i hög grad till kvinnors och mäns sjukskrivning 
(Försäkringskassan , s.).

De långtidssjukskrivna  
svarar för en stor del av ohälsotalet
I de tidigare diagrammen har vi utifrån olika vari-
abler jämfört andelen sjukfall, dvs. andelen individer 
i en population som någon gång under ett år varit 
sjukskrivna med ersättning från Försäkringskassan. 
Detta visar inte hur länge eller hur många gånger en 
och samma individ varit sjukskriven under året. Vi 
ska nu se lite närmare på hur det förhåller sig med 
långtidssjukskrivningarna, dvs. personer som varit 
sjukskrivna i minst  dagar. 
 Diagram  och b visar tydligt att de långtidssjuk-

skrivna utgör en mycket stor andel av alla sjukskrivna, 
vilket betyder att de står för en ännu större andel av 
det totala antalet sjukdagar i befolkningen. För både 
kvinnor och män och för både utrikes och inrikes 
födda ökar andelen med stigande ålder och över 
tid. I båda diagrammen kan vi se att andelen utrikes 
födda har den högsta andelen långtidssjukskrivna av 
alla sjukskrivna, men att särskilt inrikes födda kvin-
nor över  år »kommit ikapp« i den negativa utveck-
lingen.
 Här är det särskilt viktigt att observera att vi här ser 
andelen av de sjukskrivna i olika grupper – inte antal. 
Av de tidigare diagrammen har vi ju kunnat konsta-
tera att kvinnors andel av sjukfallen ökat mest. Därav 
följer att antalet sammanlagda sjukdagar ökat mar-
kant för kvinnor och därmed utgör en mycket stor 
andel av det totala antalet sjukdagar.
 Tidigare studier visar att långtidssjukskrivna utri-
kes födda i lägre grad får yrkesinriktad rehabilite-
ring än inrikes födda. Det kan inte uteslutas att det 
rör sig om omotiverad särbehandling på grund av 
deras utländska bakgrund. En svår arbetsmarknads-
situation i kombination med att inte få den hjälp som 
behövs kan påverka individens motivation att återgår 
i arbete (Försäkringskassan a).

Sjukskrivna som är födda utanför Norden anser i större 
utsträckning att de behöver hjälp och stöd av myn-
digheter och andra aktörer för att kunna börja arbeta 
igen. Utomnordiska sjukskrivna anger även att de är 
mer aktiva själva att vidta rehabiliterande åtgärder och 
insatser för att underlätta återgång i arbete. Dessa indi-
vider har även i högre grad kontakt med Försäkrings-
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kassan för att diskutera sin sjukskrivningssituation, en 
kontakt som de själva i stor utsträckning initierar (För-
säkringskassan a, s. –). 

I studien Utrikesfödd och sjukskriven – en framtid med 
förhinder (Försäkringskassan b) dras slutsatsen 
att utrikes födda i större utsträckning än inrikes födda 
är sjukskrivna på grund av arbetet. Många utrikes 
födda sjukskrivna anser att de behöver en förändrad 
arbetssituation för att kunna återgå i arbete. Enligt 
studien visar detta på att många verkar bli »inlåsta« 
på en arbetsplats eller i ett yrke som inte passar dem. 
»På grund av den låga rörligheten på arbetsmarkna-
den, den höga arbetslösheten och diskriminering, så 
minskar möjligheten för åtskilliga utrikesfödda att 
förändra sin arbetssituation« (Försäkringskassan 
b).

Självskattad hälsa 
Hur mäter man hälsa? Eftersom hälsa är en subjektiv 
upplevelse kan den inte mätas bara genom objektiva 
mått. Människor kan »må dåligt« trots att de är medi-
cinskt fullt friska, men de kan också »må bra« trots att 
de har en kronisk sjukdom. När man ska mäta hälsa 
är man därför hänvisad till att använda enkäter eller 
intervjuer där personer själva får skatta sin hälsa. 
 En av de få nationella undersökningar som i dag 
mäter självskattad hälsa är Undersökningen om lev-
nadsvanor (ULF), en intervjuundersökning, som 
genomförs årligen och har ett urval på mellan   
och   personer. Till skillnad från då man använder 

sig av register och får med hela befolkningen, innebär 
detta urval att exempelvis gruppen utrikes födda blir 
för liten för att vidare analyser ska kunna göras. För 
att statistiskt kunna belysa denna grupp och göra jäm-
förelser måste därför ett tilläggsurval göras.
 Hittills har ULF med tilläggsurval av utrikes födda 
bara genomförts en gång. År  genomfördes den 
s.k. Invandrar-ULF där man valde att närmare stu-
dera fyra olika grupper av utrikes födda Tilläggsurva-
let bestod av personer födda i Chile, Polen, Iran och 
Turkiet. Utifrån den undersökningen har sedan ett 
antal rapporter skrivits om dessa gruppers levnads-
villkor och levnadsvanor (Socialstyrelsen , ). 
Trots att det nu är tio år sedan denna undersökning 
genomfördes och trots att den enbart tar upp fyra 
specifika grupper, är det fortfarande den undersök-
ning man refererar till när man i olika sammanhang 
vill beskriva utrikes föddas levnadssituation och vill-
kor i dagens Sverige. 
 Under de senaste tio åren har det skett oerhört 
stora förändringar både vad gäller vilka grupper som 
kommer hit och de förutsättningar som dessa grup-
per har eller har haft i Sverige – inte minst med tanke 
på den lågkonjunktur som var i slutet av -talet och 
förändringar inom migrationspolitiken. 
 Vi kommer därför inte här att redovisa några resul-
tat från ULF. I våra slutsatser att föreslår vi att det 
antingen görs en ny undersökning med ett tilläggs-
urval av nya grupper eller att man i den vanliga ULF 
utökar urvalet av gruppen utrikes födda.
 Här redovisar vi istället några resultat från en rela-
tivt ny nationell undersökning som också mäter den 
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självskattade hälsan, den s.k. Nationella folkhälsoen-
käten, vars syfte är att följa upp folkhälsan och dess 
bestämningsfaktorer. Enkäten har hittills genomförts 
två gånger, första gången år  och därefter år . 
Undersökningen är ett fortlöpande samarbetsprojekt 
mellan Statens folkhälsoinstitut och Sveriges lands-
ting/regioner och kommer att genomföras en gång 
per år. Undersökningen genomförs med hjälp av Sta-
tistiska centralbyrån. Den nationella folkhälsoenkä-
ten innehåller ett -tal frågor om psykisk och fysisk 
hälsa, vårdutnyttjande, levnadsvanor, arbetsmiljö, 
ekonomiska förhållanden samt trygghet och sociala 
relationer. 

Vad säger den Nationella  
folkhälsoenkäten om utrikes födda?
Utifrån den undersökning som genomfördes år  
presenterar vi här några resultat med fokus på skill-
nader mellan utrikes och inrikes födda personer. År 
 skickades enkäten ut till sammanlagt   per-
soner i åldrarna – år. Av dessa svarade   per-
soner, varav   personer var födda utanför Sverige. 
 Svarsfrekvensen bland personer födda i Sverige 
var drygt  procent medan den för utrikes födda 
är betydligt lägre, särskilt bland de grupper som är 
födda utanför Norden. I de grupperna var svarsfrek-
vensen mellan – procent. Detta innebär att de 
resultat som vi redovisar här måste tolkas med stor 
försiktighet. Samtidigt vet vi av tidigare erfarenheter 
och bortfallsanalyser att de som inte svarar på enkä-
ter oftast är personer som mår sämre än genomsnit-
tet, är utsatta på olika sätt, är yngre än genomsnittet 
och (för utrikes födda) har varit kortare tid i Sverige. 
Grupperna Övriga Europa och Övriga världen består 
till stor del av flyktingar, dvs. personer som rimligen 
har en sämre hälsa just för att de är flyktingar bland 
annat på grund av traumatisering. Alla dessa faktorer 
gör att de resultat vi presenterar snarare är en under-
skattning av verkliga siffror än tvärtom. 
 Vid sin redovisning av resultaten utifrån födelse-
land har Statens folkhälsoinstitut delat upp variablen 
födelseland i fyra grupper: personer födda i Sverige, 
Övriga Norden, Övriga Europa, Övriga världen. Vi 
har därför gjort samma indelning i detta avsnitt. 

Allmänna hälsosituationen
För att få en bild av personens hälsosituation ställs en 
fråga i enkäten som lyder: Hur bedömer du ditt all-
männa hälsotillstånd? På frågan ges sedan fem svar-
salternativ: Mycket bra, Bra, Någorlunda bra, Dåligt 
och Mycket dåligt.
 Denna fråga har visat sig vara en bra indikator på 

det allmänna hälsotillståndet hos den svarande. Vi 
presenterar i diagram  andelen av dem som har sva-
rat dåligt eller mycket dåligt på den frågan.
 I diagram  kan vi se att bland kvinnor födda utan-
för Norden uppger ungefär var femte kvinna att de 
har en dålig hälsa till skillnad från kvinnor födda i 
Sverige där drygt en av tjugo svarar att de har dålig 
hälsa. Bland män återfinns inte alls lika stora skill-
nader mellan de olika grupperna. Sämst hälsa bland 
män hade män som är födda i övriga Norden och 
utanför Europa där drygt var tionde uppgav att de 
hade dålig hälsa. 

Psykisk ohälsa
Den psykiska hälsan har mätts genom att ett antal 
frågor om förekomsten om olika psykiska problem 
har ställts. Dessa frågor har handlat om exempelvis 
förekomsten av ängslan, oro eller ångest, stress och 
sömnsvårigheter. Dessutom har ett beprövat frågein-
strument (GHQ) använts som avser att visa på psy-
kiskt välbefinnande alternativt nedsatt psykiskt välbe-
finnande Frågorna som ställs handlar om hur man, 
under de senaste veckorna, tycker att man har räckt 
till, kunnat ta itu med problem, känt sig lycklig, vär-
delös etc. För att få fram ett mått på psykiskt välbe-
finnande beräknas ett index utifrån de tolv frågorna. 
I diagram  presenteras andelen som enligt detta mått 
har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. 
 Vi kan då se att bland kvinnor födda i Sverige 
uppger var femte ett nedsatt psykisk välbefinnande 
medan mer än var tredje kvinna född utanför Nor-
den uppger detsamma. Bland männen är det inte lika 
stora skillnader mellan de olika grupperna men även 
här finns de största skillnaderna mellan utrikes och 
inrikes födda män.
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 Vi finner ungefär samma resultat när vi tittar på 
frågor kring olika psykiska besvär. Vi väljer här att 
presentera en fråga om sömnsvårigheter eftersom vi 
vet att en god sömn är central för hälsan och att flera 
studier visar på samband mellan sömn och olika sjuk-
domar och stress (Åkerstedt m.fl., , Ayas m.fl., 
).
 I diagram  ser vi att det framför är allt kvinnorna 
som har svåra besvär av sömnsvårigheter och att 
störst andel kvinnor med besvär finns bland kvinnor 
födda utanför Norden. 
 Övriga resultat kring psykisk ohälsa stämmer väl 
överens med tidigare genomförda undersökningar 
(Statens folkhälsoinstitut ) och även med de 
ohälsotal som presenterades tidigare i avsnittet. Den 
grupp som överlag uppger allra sämst psykisk hälsa är 
kvinnor födda utanför Europa, medan de som uppger 
bäst psykisk hälsa är män födda i Sverige. 

Fysisk hälsa
För att mäta den självupplevda fysiska hälsan, ställs 
på liknande sätt som vid mätning av den psykiska 
hälsan, bland annat ett antal frågor om förekomsten 
av olika fysiska besvär som exempelvis: värk i skuld-
ror, nacke eller axlar, huvudvärk och migrän och före-
komsten av olika symptom såsom trötthet.
 Även här finner vi stora skillnader i fysisk hälsa 
beroende på födelseregion och beroende på om det 
är män eller kvinnor. Skillnaderna mellan utrikes och 
inrikes födda är dock större och ligger mellan  och 
 procentenheter mellan de som uppger bäst hälsa, 
oftast män födda i Sverige och de som uppger sig ha 
sämst hälsa, ofta kvinnor födda utanför Europa.
 Vi har här valt att exemplifiera fysisk ohälsa genom 
att visa ett diagram över dem som anger att de har 
nedsatt rörelseförmåga (diagram ).
 Resultaten från denna undersökning behöver vida-
reanalyseras för att vi säkrare ska kunna uttala oss om 
vad dessa stora hälsoskillnader beror på. I tidigare 
undersökningar (Socialstyrelsen , Statens folk-
hälsoinstitut ) har bland annat socioekonomisk 
position varit en viktig förklaring. Mycket tyder på att 
så är fallet även här. Anledningen till att utrikes födda 
kvinnor är den grupp som är mest utsatt och därmed 
också riskerar en sämre hälsa diskuteras längre fram i 
detta avsnitt. De motiv som där anges: arbetsvillkor, 
fastlåsning, ansvar för hem och barn, kan med stor 
sannolikhet även förklara många av de skillnader som 
vi finner när vi tittar på den självskattade hälsan. 
 Andra förklaringar som mer handlar om olika 
villkor i det svenska samhället beskrivs noggrannare 
i andra kapitel i denna rapport där arbetsmarknads-
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situation, boendesegregation, validering av tidigare 
utbildningar m.m. tas upp. 

Orsaker till höga ohälsotal
Orsakerna till sjukfrånvaron är många och komplexa. 
I Försäkringskassans årsbok Socialförsäkringsboken 
 anges den offentliga sektorns neddragningar 
under -talet, den försämrade psykosocial arbets-
miljön, förändringar i befolkningens ålderssamman-
sättning, samt det alltmer hektiska privatlivet som de 
vanligast förekommande förklaringarna. 
 Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbets-
livet (SOU :) konstaterar att långtidsarbetslösa, 
helårssjukskrivna och personer med sjukersättning 
har en gemensam profil jämfört med långtidsfriska. 
I dessa grupper finns förhållandevis många skilda, 
utrikes födda, lågutbildade, kommunalt anställda 
och personer som senast varit verksamma inom vård 
och omsorg. I en underlagsrapport till utredningen 
(Hemström ), var kvinnor i majoritet i alla grup-
per (utom heltidsarbetslösa under hela året där män 
var överrepresenterade). I utredningen konstateras 
också att antalet personer som varit sjukskrivna i mer 
än ett år nästan tredubblades från  till .

Utrikes födda kvinnor har högst ohälsotal 
Den mest utmärkande skillnaden går mellan kvin-
nor och män, oavsett om man är inrikes eller utri-
kes född. Högst ohälsotal har utrikes födda kvinnor, 
därefter inrikes födda kvinnor. Lägst ohälsotal har 
inrikes födda män. Vad kan detta bero på? Varför är 
kvinnor sjukskrivna i så högre grad än män? Kan en 
orsak vara att kvinnor företrädesvis arbetar i offentlig 
sektor?
 Flera tidigare studier visar att invandrarkvinnor har 
sämre hälsa jämfört med totalbefolkningen (Akhavan 
& Bildt , Statens folkhälsoinstitut  m.fl.). 
Detta visar sig bl.a. i att andelen långtidssjukskrivna 
och sjukersättningar (förtidspensioneringar) är högre 
än för andra grupper. 
 En del av svaren finns säkerligen att finna i den seg-
regerade svenska arbetsmarknaden, både när det gäl-
ler etnisk bakgrund och kön. Kvinnor som kom som 
arbetskraftsinvandrare under - och -talen arbe-
tade ofta inom mansdominerade sektorer som var 
tunga, monotona och slitsamma. Dagens invandrade 
kvinnor arbetar oftast inom vård och omsorg av barn 
och äldre, inom serviceföretag, hotell- och restaurang 
samt detaljhandel. Bland stora grupper av dessa kvin-
nor kännetecknas arbetsvillkoren av små utvecklings-
möjligheter och fysiskt krävande arbetsuppgifter. För 

kvinnor med utomnordiskt ursprung kännetecknas 
arbetsvillkoren av tidsbegränsade anställningar, svå-
righet att få arbete som motsvarar kompetensen samt 
sämre psykosocial arbetsmiljö och löneutveckling 
jämfört med svenska kvinnor (Akhavan ).
 Invandrade kvinnors ohälsa speglar de samman-
slagna effekterna av olikhet i kvinnors och mäns 
arbets- och hälsosituation, dels ojämlikheten mellan 
inrikes och utrikes föddas arbets- och hälsosituation.

Arbetsvillkorens betydelse för ohälsan
Vilka är de bakomliggande orsakerna till de redovi-
sade olikheterna mellan utrikes och inrikes födda, 
kvinnor och män? 
 Arbetets villkor och organisering har stor betydelse 
för sjukfrånvaron. Nedskärningar inom offentlig sek-
tor under -talet har i flera studier angetts som 
en av de viktigaste orsakerna till det stigande ohäl-
sotalet inom främst vård, skola och omsorg. »Slim-
made« organisationsformer inom arbetslivet innebär 
också svårigheter att införliva arbetskraft som behö-
ver introduktion och upplärning eller som besitter 
kunskaper utanför de gängse mallarna, exempelvis 
invandrare (Aronson ). 

Arbetsmarknaden
Arbetsmarknadssituationen har stor betydelse för 
ohälsa. Störst risk för ohälsa har de med en osäker 
arbetsmarknadssituation, vilket många utrikes födda 
har. Det tar lång tid att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden och ofta får man börja med en tids-
begränsad anställning. 
 I Sverige är sjukfrånvaron starkt konjunkturbero-
ende. När arbetslösheten är hög är sjukfrånvaron låg 
och vice versa. Detta kan dels bero på att det finns en 
selektionseffekt bland arbetsgivarna, dels en incita-
mentseffekt hos arbetstagarna. En arbetsgivare som 
behöver varsla personal vid en lågkonjunktur antas 
hellre avskeda en individ med hög sjukfrånvaro sna-
rare än en med låg. Personer med tillfälliga anställ-
ningar är sjukskrivna i mindre utsträckning än de 
med tillsvidareanställning (Försäkringskassan a). 
Då utrikes födda generellt har en sämre ställning på 
arbetsmarknaden och högre sjukfrånvaro, kan de i 
detta fall antas vara mer utsatta än inrikes födda. 

Arbetsplatsen
Sjukfrånvaron är starkt arbetsplatsberoende. Arbets-
platser inom sektorer som »skola, vård och omsorg« 
har en särskilt tydlig sjukfrånvaro, arbetsplatser där 
framförallt kvinnor är sysselsatta. Små arbetsplat-
ser har lägre sjukfrånvaro än stora, inte för att de 
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skulle ha rekryterat »friskare« personal, utan för att 
anställda på små arbetsplatser sannolikt upplever en 
känsla av egen kontroll, vilket visat sig ha stor bety-
delse för låg sjukfrånvaro. På den lilla arbetsplatsen 
känner sig individen behövd, synlig och betydelsefull 
för verksamheten (SOU :).
 Enligt Socialförsäkringsboken  uppger utrikes 
födda i större utsträckning än inrikes födda att de är 
sjukskrivna på grund av sin arbetssituation (Försäk-
ringskassan a). 

Arbetsmiljön
I en nyligen publicerad rapport från LO (LO ) 
behandlas, ur ett klass- och könsperspektiv, hur 
arbetsmiljön förändrats för arbetare och tjänstemän 
mellan åren  till . Rapporten tar inte upp 
skillnader mellan utrikes och inrikes födda, men kan 
ändå vara intressant i sammanhanget då den pekar 
på flera viktiga faktorer som spelar in för den kraftiga 
ökningen i ohälsa under det senaste decenniet.
 LO-rapporten visar på stora generella försämringar 
i arbetsmiljön för i stort sett alla grupper, men allra 
mest för kvinnliga arbetare inom både offentlig sek-
tor och inom industrin. Bland både kvinnliga och 
manliga arbetare anger fler att de har ett påfrestande 
tungt arbete år  jämfört med . Möjligheten 
för kvinnliga arbetare att påverka villkoren i arbetet 
har genomgått en drastisk försämring. 

Nivån på arbetsmiljön följer tydligt en trappa där arbe-
tare står på det lägsta steget och högre tjänstemän på 
det översta. Inom samma klass står kvinnor i många 
frågor på ett steg under männen, t.ex. angående utveck-
ling i arbetet.(LO , s.)

I rapporten konstateras att även arbetsmiljöarbete 
och företagshälsovård följer klass- och könstrappan. 
Hos de med sämst arbetsmiljö bedrivs minst med 
systematiskt arbetsmiljöarbete och där finns minst 
tillgång till företagshälsovård (LO ). 
 För vissa yrkesgrupper, t.ex. brandmän och poliser, 
ingår fysisk träning som en del av arbetstiden, men 
det är långt ifrån fallet när det gäller exempelvis tunga 
kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. 
 Ett projekt där man under fyra år (–) 
prövat just detta är projektet »Plus alla« i Malmö. Där 
har vårdbiträden och undersköterskor, i den öppna 
hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Limham-Bun-
keflo, erbjudits att under betald arbetstid ägna sig åt 
friskvård tre timmar per vecka. Målet med projek-
tet har framförallt varit att öka hälsan och välbefin-
nandet hos personalen samt minska sjukfrånvaron. 
Projektet har följts och utvärderats under tre år av 

Vesa Leppänen, Arbetslivsinstitutet (Leppänen , 
a, b, Leppänen och Kullberg ). 
 De första resultaten visar inte på några större för-
ändringar i sjukfrånvaron hos deltagarna, vilket av 
utvärderaren förklaras med att sådana effekter kan 
ta tid. Det har heller inte skett några större föränd-
ringar av deltagarnas rapporterade symtom/besvär, 
förutom att de muskeloskeletala besvären ökat och de 
mentala/psykosociala besvären minskat något. Del-
tagarna upplever dock att deras hälsa har förbättrats 
och de känner att de är mer medvetna om hälsofrå-
gor och har gott samvete kring sitt tränande och har 
tagit initiativ till andra hälsoförbättrande åtgärder. 
Troligtvis kommer dessa förändringar också leda till 
att symtomen/besvären minskar på lång sikt, vilket i 
sin tur förhoppningsvis får genomslag i sjukfrånvaro-
statistiken. Projektet i dess helhet och utvärderingen 
som genomförts finns noggrant beskrivna i ett flertal 
rapporter (Leppänen , a, b, Leppänen 
och Kullberg ).

Sammanfattande slutsatser
Vi har undersökt ohälsotalet i den sysselsatta befolk-
ningen för utrikes och inrikes födda, kvinnor och 
män, och utvecklingen över tiden  till . Vilka 
skillnader kan vi se mellan dessa olika grupper? Vilka 
är de möjliga orsakerna? Vilken roll spelar ålder, 
utbildningsnivå eller i vilken bransch man arbetar?
 

Sjukfrånvaron är högst  
bland utrikes födda kvinnor…
Vi ser att sjukfrånvaron ökat markant från  till 
 och att det är kvinnor som står för den största 
ökningen. Utrikes födda kvinnor har generellt högre 
andel sjukfall än de andra grupperna, med några få 
undantag. 
 Arbetsvillkoren verkar ha mycket stor betydelse. 
Under de senaste femton åren har det skett stora 
generella försämringar i arbetsmiljön med ökade krav 
samtidigt som möjligheten till påverkan och egen 
kontroll har minskat. Allra värst drabbade är kvinn-
liga arbetare inom både offentlig sektor och industri 
(LO ).
 De kraftiga nedskärningarna under -talet inom 
den offentliga sektorn har drabbat kvinnor i på flera 
olika sätt. De slimmade organisationerna har medfört 
ökad arbetsbelastning på dem som fått stanna kvar, 
medan andra drabbats av arbetslöshet. Nedskärning-
arna har även inneburit att anhöriga (kvinnor) fått 
ta allt större del av omsorgen av äldre, vilket drabbat 
även kvinnor utanför offentlig sektor. 
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 Kvinnors ojämställda och ojämlika arbetsvillkor 
drabbar utrikes födda i än högre grad än de inrikes 
födda kvinnorna. Invandrade kvinnors ohälsa speglar 
de sammanslagna effekterna av olikhet i kvinnors och 
mäns arbets- och hälsosituation, dels ojämlikheten 
mellan inrikes och utrikes föddas arbets- och hälsosi-
tuation.

… och den självskattade hälsan lägst
Var femte kvinna född utanför Norden uppger att 
hon har dåligt allmänt hälsotillstånd, vilket är fyra 
gånger fler än bland de inrikes födda kvinnorna. Var 
tredje utrikes född kvinna har nedsatt psykiskt välbe-
finnande mot var femte inrikes född kvinna. Bakom 
skillnaderna i självskattad hälsa finns en rad olika fak-
torer på olika nivåer. I folkhälsoenkäten finns exem-
pelvis frågor om sjukvårdsutnyttjande, tillgång till 
sjukvård, tillit, kränkande särbehandling m.m., där vi 
på samma sätt ser stora skillnader i resultaten mellan 
utrikes födda personer jämfört med inrikes födda och 
där några av förklaringarna till skillnaderna i själv-
skattad hälsa säkert finns. 

Ger lika villkor lika hälsa?
I detta avsnitt har vi visat på stora skillnader i hälso-
tillståndet mellan utrikes och inrikes födda personer, 
men har också kunnat se att de största skillnaderna 

finns mellan kvinnor och män och där de utrikes 
födda kvinnorna har den sämsta hälsan. Det syns i 
statistiken för ohälsotalen, men också i hur de upp-
fattar sin hälsosituation.
 Mycket tyder på att det är de ojämlika och ojäm-
ställda villkoren på arbetsmarknaden som ligger 
bakom dessa skillnader. Att utrikes och inrikes födda 
män liksom inrikes och utrikes födda kvinnor inom 
vissa branscher (utbildning/forskning) har samma 
sjuktal kan tyda på att när högutbildade utrikes födda 
får arbete i nivå med sin kompetens, har de inte högre 
sjuktal än inrikes födda personer.
 Det är angeläget att följa den fortsatta utvecklingen 
kring ohälsotal och självskattad hälsa, inte bara ur ett 
folkhälso- eller integrationsperspektiv, utan även ur 
ett jämställdhetsperspektiv.
 Det är mycket angeläget att följa levnadsförhållan-
dena hos hela den svenska befolkningen. Vid urvals-
undersökningar, t.ex. ULF och nationella folkhäl-
soenkäten, bör man försäkra sig om att det finns ett 
tillräckligt stort antal utrikes födda individer i urva-
let för att kunna göra statistiskt säkrade jämförelser. 
Detta kan innebära att man gör särskilda insatser för 
att begränsa bortfall eller att man gör tilläggsurval av 
utrikes födda. Integrationsverket föreslår att det görs 
ett representativt tilläggsurval av utrikes födda för 
kommande undersökningar av levnadsförhållanden 
(ULF), minst vartannat år.

 Exempelvis var bortfallet i senaste Nationella folkhälsoen-
käten - procent i vissa grupper. 
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Alltför många människor står idag utanför arbets-
marknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet och/
eller arbetshandikapp. De människor som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst hamnar dessutom 
utanför de inkomstbaserade socialförsäkringssyste-
men om de blir sjuka eller arbetslösa. Dessa perso-
ner är hänvisade till ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd (socialbidrag), som är tänkt att vara 
samhällets yttersta skyddsnät under en begränsad tid. 
Trots detta får ett stort antal enskilda försörjnings-
stöd under många år. Under år  hade drygt  
 hushåll,   personer, långvarigt ekonomiskt 
bistånd dvs. minst  månader under ett kalenderår. 
Av de långvariga bidragshushållen bestod  procent 
av barnfamiljer. Majoriteten av dessa utgörs av utrikes 
födda. Det har hittills inte funnits någon samman-
ställd nationell statistik över hur många som saknar 
ersättning från socialförsäkringssystemen. (Svenska 
kommunförbundet m.fl., )

En första kartläggning  
av »vuxna utanför«
För att kunna se omfattningen av hur många perso-
ner i arbetsför ålder som står utanför socialförsäk-
ringssystemen och hur stor andel av dem som utgörs 
av utrikes födda, har Integrationsverket nu, som ett 
första steg, genomfört en rikstäckande kvantitativ 
kartläggning av gruppen vuxna personer som hade 

nästan hela sin försörjning täckt av s.k. socialbidrag 
under år . Då var Sveriges totala befolkning i 
åldrarna – år drygt , miljoner personer. Av 
dem var ca  procent, knappt   personer utri-
kes födda. 

Klassificering av »vuxna utanför«
I undersökningsgruppen ingår personer i åldrarna 
– år som under kalenderåret  haft försörj-
ningsstöd i minst  månader, som varken haft arbets-
löshetsersättning, sjukpenning eller rehabiliterings-
ersättning och vars sammanlagda förvärvsinkomst, 
inklusive ersättning från arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, varit mindre än gränsen för sjukpenning-
grundande inkomst dvs.   kronor. I kartlägg-
ningen jämför vi utrikes födda med inrikes födda. 
 Observera att denna kartläggning inte visar orsak 
till att man hamnat i denna grupp. Vi vet alltså inte 
om de är sjuka utan rätt till sjukpenning, arbetslösa 
utan rätt till arbetslöshetsersättning på grund av att 
de blivit utförsäkrade eller för att de aldrig kommit in 
i några åtgärder. 

Personer med introduktionsersättning  
räknas inte in i kartläggningen
Kommuner får särskilda medel som är avsedda att 
täcka försörjning och introduktionsinsatser för de 
flyktingar och övriga invandrare som omfattas av 
ersättningsförordningen. Introduktionen syftar till 
att underlätta etableringen för flyktingar och deras 
anhöriga i Sverige.

     


 Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och 
en inkomstbortfallsförsäkring. För att ha rätt till ersättning 
krävs att man har arbetat (eller studerat på heltid med rätt 
till studiestöd) och att man står till arbetsmarknadens för-
fogande (SFS :). 

 Källa: Integrationsverket databas STATIV.
 Förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande 

m.m. (:) reglerar vilka individer kommuner är 
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 Drygt   personer av de utrikes födda i mate-
rialet omfattades år – av ersättningsförord-
ningen, vilket innebär att kommunen får ersättning 
från staten för deras uppehåll och för att tillhanda-
hålla introduktionsinsatser. 
 Av hela gruppen, som år  uppgick till ca   
personer, var ca  procent utrikes födda (knappt  
 personer). Räknar vi bort kategorin utrikes födda 
som blev folkbokförda under åren – och 
som omfattas av ersättningsförordningen under vårt 
undersökningsår  återstår ca   personer, 
varav ca   utrikes födda (ca  procent). Det är 
den gruppen ( ) som vi fortsättningsvis kommer 
att undersöka närmare. 

Inte bara nyanlända
Att sysselsättningsgraden är lägre under de första 
åren i Sverige konstateras i Arbetsmarknadskapit-
let. Man skulle därför kunna förvänta att en större 
andel av de utrikes födda i gruppen »vuxna utan-
för« varit förhållandevis kort tid i Sverige. Men så 
är inte fallet. Cirka  procent i gruppen har varit i 
Sverige i minst fem år, vilket framgår av diagram . 
 Nästan  procent av de utrikes födda i vårt urval 
kom till Sverige under åren –, en tid med stor 
flyktinginvandring samtidigt som arbetslösheten var 
mycket hög.

Majoriteten har kommit hit som flyktingar
En mycket stor andel av gruppen »vuxna utanför« 
har kommit hit som flyktingar eller som anhöriga till 
andra flyktingar. Det betyder att de under sin första 
tid i Sverige bör ha omfattats av ersättningsförord-
ningen och därmed bör de mottagande kommunerna 
ha haft ansvar för att ge dem introduktion. För dessa 
personer har introduktionsprogrammen med andra 
ord varken lett till egenförsörjning eller möjliggjort 
andra vägar in i de generella systemen.
 Tidigare granskningar visar att många flyktingar 
avbryter – eller inte ens påbörjar – introduktionen på 
grund av ohälsa (Riksrevisionsverket, ). De hän-
visas då ofta till socialtjänsten och socialbidrag istället 
för introduktionsersättning. Många kommuner gör 
heller ingen skillnad på introduktionsersättning och 
socialbidrag. Det kan vara en bidragande orsak till att 
dessa individer fastnar i ett långvarigt socialbidrags-
beroende. 

Födelseregion
Av tabell  framgår att personerna i gruppen »vuxna 
utanför« kommer från de regioner som under åren 
producerat flest flyktingar till Sverige.
 Av de utrikes födda inom gruppen »vuxna utanför« 
är drygt hälften födda i Asien och knappt en tredjedel 
i något av de länder i Europa som inte ingår i EU eller 
tillhör Norden, vilket framgår av tabell . De européer 
som finns med i gruppen »vuxna utanför« är sanno-
likt flyktingar från Balkan, vilket vi kan sluta oss till 
utifrån diagram  (skäl för uppehållstillstånd) och 
diagram  (vistelsetid). 

Utbildningsnivå spelar  
mindre roll för utrikes födda
Tittar vi på utbildningsbakgrund (diagram ) fram-
träder tydliga skillnader mellan de utrikes och de inri-
kes födda. Bland de inrikes födda med långvarigt för-
sörjningsstöd har  procent förgymnasial utbildning, 
 procent har gymnasial utbildning och fem procent 
har eftergymnasial utbildning, medan utbildnings-
bakgrunden är okänd för drygt en procent. Motsva-
rande siffror för de utrikes födda är  procent med 
förgymnasial utbildning,  procent med gymnasial 
och  procent med eftergymnasial utbildning, medan 
andelen personer med okänd utbildningsbakgrund är 
 procent. Detta innebär att utbildningsbakgrunden 
spelar mindre roll för den som är utrikes född när det 
gäller långvarigt socialbidragsberoende. 

 berättigade att få ersättning för från staten. Sådan ersättning 
lämnas för s.k. kvotflyktingar, de som fått uppehållstillstånd 
efter att ha varit registrerade som asylsökande, för personer 
som fått uppehållstillstånd som anknytning till ovanstående 
grupper och som ansökt om uppehållstillstånd inom två 
år från det att dessa togs emot i en kommun. Förordning 
(:).

 

Utrikes födda bland »vuxna utanför« 
uppdelat på födelseregion

Födelseregion Man Kvinna Total
Norden utom Sverige 6,8 3,5 5,0
EU15 utom Norden 1,8 0,8 1,3
Europa utom EU15* 
 och Norden 27,5 32,9 30,5
Afrika 8,5 8,5 8,5
USA, Kanada, NZ, 
 Australien 0,4 0,1 0,3
Asien  51,3 50,8 51,0
Latinamerika 3,5 3,2 3,4
Okänt 0,1 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

*  Under , det år vi undersökt, bestod EU av  
medlemsstater. Den  maj  tillkom ytterligare tio 
medlemsstater.

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Många »unga utanför« bland de inrikes födda 
Det finns en tydlig skillnad i åldersstruktur mellan 
utrikes och inrikes födda, vilket framgår av diagram . 
 Bland de utrikes födda ökar antalet »vuxna utan-
för« med stigande ålder, medan förhållandet är i det 
närmaste motsatt för inrikes födda. I de yngre ålders-
grupperna står inrikes födda kvinnor för den största 
andelen, följt av inrikes födda män. I de övre ålders-
grupperna dominerar de utrikes födda.
 Till skillnad från utrikes födda, minskar alltså anta-
let »vuxna utanför« med stigande ålder för de inrikes 

födda, vilket kan bero på att de i högre grad överförs 
till andra försörjningssystem som t.ex. sjukersättning 
(tidigare förtidspension). 
 Den yngsta kategorin – år är sannolikt under-
representerad, eftersom föräldrar anses ha försörj-
ningsansvar för barn upp till  år. Att antalet utrikes 
födda i den yngsta kategorin i diagram  är så låg 
jämfört med inrikes födda är förvånande. Andra stu-
dier (bl.a. SOU : Unga utanför och Sandberg 
) visar nämligen att utrikes födda är överrepre-
senterade även i de yngre åldrarna. I Socialstyrelsens 

 

 Utrikes födda »vuxna utanför« år , uppdelat på vistelsetid.
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senaste lägesrapport för Individ- och familjeomsorg 
anges att andelen utrikes födda bland –-åringar 
som någon gång fått ekonomiskt bistånd under  
var dubbelt så stor jämfört med inrikes födda (Social-
styrelsen ). Kan det vara så att de i högre grad än 
inrikes födda i samma situation räknas in i föräldrar-
nas hushåll?

Stora variationer mellan olika kommuner 
Över  procent av de ca   utrikes födda i vårt 
material bodde i någon av storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg eller Malmö, vilket inte är för-
vånande med tanke på att en mycket stor andel av det 
totala antalet flyktingar eller andra invandrare har 
bosatt sig där. 
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 Om man istället ser till deras andel av de utrikes 
födda i respektive kommun får vi en annan bild (se 
tabell ). Den högsta andelen »vuxna utanför« av de 
utrikes födda i en kommun finner vi i Landskrona, 
där nästan åtta procent tillhör denna kategori. I 
Malmö lever drygt sju procent av de utrikes födda på 
långvarigt socialbidrag, medan motsvarande siffra för 
Göteborg ligger på fem procent och för Stockholm 
ungefär , procent. 
 Bland de inrikes födda är andelen »vuxna utanför« 
sällan över en procent. Eskilstuna har där högst andel 
med , procent, följt av Malmö med , procent samt 
Göteborg och Helsingborg med cirka , procent var-
dera. 
 Jämfört med Stockholm hade Malmö under  
dubbelt så stor andel »vuxna utanför« både bland 
utrikes och inrikes födda personer. Sedan dess har 
förhållandena med all sannolikhet ändrats. Under 
samma år genomfördes nämligen ett samverkans-
projekt mellan Försäkringskassan och fyra stadsdelar 
kring personer som lever helt på socialbidrag därför 
att de anses för sjuka att stå till arbetsmarknadens för-
fogande och som inte har någon sjukpenning, a-kassa 
eller annan socialförsäkringsförmån. Vid projekt-
tidens slut bedömdes närmare  procent av delta-

garna ha rätt till annan ersättning än försörjningsstöd 
(exempelvis lönebidrag eller sjukersättning). 
 Landskrona har  procent fler »vuxna utanför« 
bland de inrikes födda jämfört med Stockholm, men 
en mer än dubbelt så stor andel bland de utrikes 
födda. (Landskrona var en av de kommuner som tog 
emot flest flyktingar under mitten av -talet.)
 Botkyrka kommun utmärker sig med en låg andel 
»vuxna utanför« både bland de inrikes och utrikes 
födda. Detta är intressant med tanke på att det bor 
en stor andel utrikes födda i Botkyrka kommun. 
Det finns överlag inte några tydliga samband mel-
lan andelen utrikes födda i kommunen och andelen 
vuxna utanför bland de utrikes födda utan det varie-
rar från kommun till kommun. 

Vilka blir »vuxna utanför«?
Vem hamnar i gruppen »vuxna utanför«? Är skälen 
olika om man är född i Sverige eller någon annan-
stans? 
 Den kvantitativa kartläggning vi gjort ger inga svar 
– däremot får vi indikationer – på varför så många 
utrikes födda fastnar i det utanförskap det inne-
bär att vara långvarigt beroende av s.k. socialbidrag. 
Det behövs fördjupad kunskap om vilka som ingår i 

 

Andel »vuxna utanför« i olika kommuner år , uppdelat efter bakgrund och kön. 
Individer med mottagningsår – är borttagna.

Kommun Utrikes födda Inrikes födda  
 Man Kvinna Total Man Kvinna Total 
Stockholm  3,2   3,7   3,5   0,6   0,4   0,5 
Göteborg  4,3   5,8   5,0   0,8   0,6   0,7 
Malmö  6,9   7,7   7,3   1,2   0,7   0,9 
Uppsala  2,4   3,2   2,8   0,2   0,2   0,2 
Linköping  4,3   5,5   4,9   0,6   0,3   0,4 
Västerås  3,9   4,4   4,2   0,8   0,4   0,6 
Örebro  4,7   6,0   2,7   0,6   0,4   0,5 
Norrköping  4,2   5,8   5,0   0,7   0,4   0,6 
Helsingborg  4,2   5,3   4,8   0,8   0,5   0,7 
Jönköping  3,1   5,2   4,2   0,3   0,2   0,3 
Borås  2,8   3,0   3,0   0,3   0,2   0,3 
Sundsvall  2,6   2,6   2,6   0,4   0,2   0,3 
Gävle  3,2   2,0   2,6   0,4   0,2   0,3 
Huddinge  1,8   2,3   2,1   0,4   0,3   0,3 
Eskilstuna  3,6   3,9   3,8  0,6   1,4   1,1 
Halmstad  2,8   4,2   3,6   0,2   0,2   0,2 
Karlstad  4,9   5,1   5,0   0,6   0,4   0,5 
Södertälje  3,0   3,6   3,3   0,7   0,4   0,6 
Botkyrka  1,3   1,6   1,5   0,2   0,2   0,2 
Motala  3,1   5,8   4,5   0,7   0,5   0,6 
Landskrona  7,4   8,3   7,8   0,7   0,5   0,6 
Västervik  4,5   4,2   4,3   1,0   0,5   0,8 
Rikssnitt 2,9 3,4 3,1 0,4 0,2 0,3

: Integrationsverkets databas STATIV.
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gruppen »vuxna utanför« och av vilka anledningar de 
har fastnat där.
 Några kommuner, bl.a. Malmö, Göteborg och 
Uppsala, har genom egna undersökningar/kartlägg-
ningar belyst problematiken. Bilden är samstämmig. 
I dessa kommuner utgör utrikes födda – procent 
av gruppen personer som lever på försörjningsstöd 
utan vare sig sjukpenning eller arbetslöshetsersätt-
ning. Att en så stor andel av dem är utrikes födda 
visar att det finns stora strukturella brister som bör 
belysas. 

Kartläggning i Uppsala av långvarigt socialbidrag 
Uppsala kommun har sett behov av att effektivisera 
sina insatser inom socialtjänsten. Inför en större 
omläggning av socialbidragsverksamheten genom-
fördes en kartläggning av gruppen långvariga social-
bidragstagare i åldrarna – år under mätperioden 
april  till och med september . De utgjorde 
närmare  procent (cirka  ) av samtliga hushåll 
som under samma tid mottagit ekonomiskt bistånd. 
 procent hade varit aktuella i tre år eller längre. Det 
rör sig alltså om en målgrupp som, under lång period, 
haft socialbidrag som alternativ försörjning. 
 Nästan  procent har utomnordisk bakgrund, dvs. 
antingen själva är födda utanför Norden eller vars 
båda föräldrar är födda utanför Norden. Merparten 
har utomeuropeisk bakgrund. 
 Drygt hälften av hushållen är barnfamiljer, varav 
många ensamstående kvinnor med barn. 
 Drygt hälften i målgruppen har varit anmälda som 
arbetslösa. Huvuddelen av bidragshushållen har inte 
haft någon anställning på den svenska arbetsmark-
naden. Däremot har hälften, mest män, haft arbete i 
sina respektive hemländer. 
 För nära  procent saknas uppgifter om åtgärder 
i form av praktik eller arbetsrehabiliterande insat-
ser. Drygt  procent har erhållit insatser inom det 
arbetsrehabiliterande området. Detta gäller i högre 
grad personer med svensk bakgrund. Bland bidrags-
tagarna med utländsk bakgrund har en stor del gått 
in och ut i SFI-studier, nästan hälften har inte slutfört 
dessa studier.
 Positionen på bostadsmarknaden är svag för de 
flesta, även om få är helt bostadslösa. Bara hälften av 
bidragstagarna har förstahandskontrakt. En fjärdedel 
har bostadssociala kontrakt. Det är svårt för gruppen 
som helhet att påverka sin bostadssituation eftersom 
socialbidragsförsörjning inte betraktas som godtag-
bar inkomst för att få förstahandskontrakt hos något 
av bostadsbolagen i Uppsala.
 Drygt hälften av bidragshushållen bedöms lida 

av psykiskt ohälsa, nästan hälften bedöms ha fysisk 
ohälsa. Missbruk finns hos närmare en femtedel av 
bidragstagarna (Uppsala kommun ). 

Sjuka men utan sjukpenning i Malmö
Under  genomfördes »FK-projektet – för de 
enbart sjukvårdsförsäkrade«, ett samarbete mellan 
Försäkringskassan och fyra stadsdelar i Malmö. Upp-
gifterna i detta stycke är hämtade från projektets slut-
rapport. FK-projektet riktade sig till personer som var 
sjuka (bedömts inte kunna stå till arbetsmarknadens 
förfogande) men inte hade haft sjukpenninggrun-
dande inkomst och därmed beroende av socialbidrag 
och som var i behov av t.ex. utredning av bl.a. arbets-
förmåga och rehabiliteringsbehov.
 En viktig del av projektet var att utreda att rätt 
myndighet stod för den enskildes försörjning. Många 
av deltagarna i projektet hade haft ekonomiskt 
bistånd i många år. Av deltagarna var närmare  
procent utrikes födda. De vanligaste födelseländerna 
var Bosnien-Hercegovina, Irak, Serbien-Montenegro 
och Libanon. 
 Nästan hälften av deltagarna hade psykiska pro-
blem, närmare  procent hade ortopediska diag-
noser och lika många hade besvär från mer än en 
diagnosgrupp. Drygt  procent av deltagarna var 
sjukskrivna eller hade pågående läkarkontakt, medan 
 procent inte hade någon läkarkontakt alls.
 FK-projektets ekonomiska lönsamhet låg främst 
i deltagarnas förändring i försörjning. Vid projekt-
tidens slut bedömdes närmare  procent av delta-
garna ha rätt till annan ersättning än försörjningsstöd 
(exempelvis lönebidrag eller sjukersättning). Den 
»mjuka« lönsamheten bestod i att både deltagare och 
försörjningsenheter genom utredning fått förståelse 
för deltagarnas förmåga i förhållande till deras besvär 
och därigenom bättre vetskap om vilka krav som 
kunde ställas. Ett annat värde som framkommit är att 
Försäkringskassan genom projektet tagit sitt samord-
ningsansvar för en grupp som tidigare varit neglige-
rad (Sjöstrand och Ståhl ). 

Konsekvenser ur 
integrationsperspektiv
Ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är avsett 
som en tillfällig lösning, men har alltmer blivit både 
den första och sista försörjningsform som står till 
buds för invandrare i Sverige– om de inte kommer 
genom »nålsögat« och lyckas få egen inkomst i Sverige.  
 Det mest allvarliga, ur ett integrationsperspektiv, 
är att personer som inte arbetat i Sverige och därmed 
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inte omfattas av sjukförsäkringssystemet, riskerar 
ett livslångt utanförskap eftersom deras möjligheter 
(rättigheter och skyldigheter) till arbete aldrig blir 
ordentligt utredd – till skillnad från dem som omfat-
tas av sjukförsäkringssystemet och därmed har möj-
lighet att få sin arbetsförmåga bedömd. En person 
som ingår i arbetslöshetsförsäkringen har vid arbets-
oförmåga på grund av ohälsa möjlighet till arbets-
livsinriktad rehabilitering genom Försäkringskassans 
omsorg (Försäkringskassan a).
 Det pågår sedan länge ett långtgående samarbete 
mellan myndigheter på både nationell och lokal nivå 
i syfte att motverka förtidspensioneringar och lång-
tidssjukskrivningar av arbetslösa. De personer som 
inte har rätt till sjukpenning står dessvärre utanför 
det samarbetet och de interventionerna. 

Flera myndigheter har ansvar
Individer som är långvarigt bidragsberoende har ofta 
problem som berör flera myndigheters ansvarsom-
råden. För att de ska få sina behov av stöd och reha-
bilitering tillgodosedda krävs att de olika parterna 
samarbetar. Dels handlar det om respektive sakmyn-
dighets förmåga att i enlighet med de integrationspo-
litiska målen utföra sin verksamhet på ett sådant sätt 
att alla invånare omfattas på lika villkor. Dels handlar 
det om att kunna se på vilket sätt en individuell hand-
lingsplan skulle kunna motverka att personer hamnar 
utanför möjligheter till egenförsörjning. Om indi-
videns problem i huvudsak handlar om avsaknad av 
det mest väsentliga (språkkunskaper, rehabilitering, 
sjuk- och hälsovård, nätverk osv.) för ett oberoende 
och självförsörjande liv i Sverige, så är det av största 
vikt att de blir synliggjorda för andra myndigheter än 
kommunens socialförvaltning.

Många människor med långvarig arbetslöshet, psyko-
sociala problem eller andra hälsomässiga problem ris-
kerar att hamna i en gråzon mellan myndigheter och 
de olika ersättnings- och vårdsystemen eftersom deras 
problem inte självklart faller inom någon viss myndig-
hets ansvarsområde. Det finns därmed risk att männis-
kor skickas runt mellan socialtjänsten, försäkringskas-
san, arbetsförmedlingen och landstingets primärvård, 
vilket ofta resulterar i att insatserna blir både kortsik-
tiga och ineffektiva. För den enskilda individen kan 
en strikt arbets- och ansvarsfördelning mellan olika 
myndigheter vara mycket svårförståelig (Socialstyrelsen 
 s. –).

En komplikation är att kvantitativa nationella mål 
kring bl.a. minskad arbetslöshet, minskad sjukskriv-
ning och förtidspensioneringar gör att ansvariga sak-

myndigheter inte anser sig kunna ta sig an nya grup-
per av arbetslösa eller sjuka av rädsla för att då inte 
kunna nå de uppsatta målen (se Arbetsmarknadska-
pitlets diskussion kring kvantitativa mål). Att soci-
altjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda i 
kommunen får det stöd och den hjälp han eller hon 
behöver, innebär dock inte att socialtjänsten ska 
överta ansvar för arbetsuppgifter som egentligen vilar 
på andra huvudmän.

Strukturella brister leder till utanförskap 
Att det finns strukturella brister som leder till en 
strukturell segregering av personer som tillhör grup-
pen »vuxna utanför« är uppenbart. Av vår kartlägg-
ning framgår att detta i synnerhet drabbar personer 
som är utrikes födda. Det är dock inte lika uppenbart 
vilken samhällssektor som är ansvarig för att göra vad 
– vilket beror på att nästan ingenting har gjorts för 
gruppen. 
 Att anmäla sig som arbetssökande hos arbetsför-
medlingen är ingen garanti för att få del av insatser 
som kan leda till egen försörjning. I arbetsmarknads-
kapitlets avsnitt »Fungerar arbetsmarknadspolitiken 
för utrikes födda?« framgår att många utrikes födda 
registreras under »kategori  Övriga inskrivna vid 
Af« – och för denna grupp vidtas inga aktiva insat-
ser. Däremot är utrikes födda underrepresenterade i 
arbetsförmedlingens sökandekategorier » Löne-
bidrag« och » Arbetslivsinriktad rehabilitering«, 
åtgärder som skulle kunna vara aktuella för gruppen 
»vuxna utanför« (källa STATIV).
 Ur ett kortsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv är 
det naturligtvis kommunerna som i första hand tjä-
nar på att övriga myndigheters insatser för målgrup-
pen ökar, vilket exempelvis Malmö-studien visar. Dels 
i form av att flera kommer att få förtidspension och 
dels att fler kommer att få arbetsmarknadsinsatser. 
Den vinst kommunen gör i form av bättre fungerande 
familjer och en nästa generations ökade möjligheter 
är omöjlig att beräkna. Vi tror att det är viktigt att se 
den ekonomiska vinsten ur ett brett samhällsperspek-
tiv. Ur integrationsperspektiv är dock det viktigaste 
att strukturerna säkerställer människors lika rättighe-
ter, skyldigheter och möjligheter. 

Begränsat livsutrymme  
för den som lever på socialbidrag 
Vi har i detta avsnitt lyft fram en grupp som tillhör de 
mest marginaliserade i det svenska samhället, nämli-
gen personer som under lång tid har sin hela försörj-
ning i form av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänst-
lagen. 
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 Ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades social-
bidrag) är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät 
som ska träda in tillfälligtvis vid kortare perioder av 
försörjningsproblem. Socialtjänstlagen (SoL) för-
utsätter att det i varje enskilt fall görs en individuell 
bedömning av hjälpbehovet och omfattningen av 
det, präglad av ett helhetsperspektiv på den enskildes 
eller hushållets totala situation. Detta framgår bl.a. i 
Socialstyrelsens handbok Ekonomiskt bistånd – Stöd 
för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den 
kommunala socialtjänsten (Socialstyrelsen ). Av 
handboken framgår även att kommunerna aktivt bör 
verka för att biståndet gör det möjligt för den enskilde 
att utveckla och aktivera sina egna resurser för att så 
snart som möjligt kunna försörja sig själv. Om den 
enskilde av olika skäl inte bedöms kunna arbeta, har 
socialtjänsten en skyldighet att samverka med andra 
myndigheter, framförallt arbetsförmedlingen, försäk-
ringskassan och andra arbetsrehabiliterande organ, 
för att åstadkomma en samordning av nödvändiga 
insatser. 
 För att få ekonomiskt bistånd krävs att man inte 
kan klara sin försörjning på annat sätt. Alla faktiska 
inkomster och tillgångar räknas in i bedömningen, 
vilket kan innebära att man måste sälja sina avytt-
ringsbara tillgångar (t.ex. bil eller bostadsrätt) för att 
ha rätt till socialbidrag.

Få insatser för utrikes födda »vuxna utanför« 
Av vår kartläggning kan vi se att utrikes födda i 
mycket högre omfattning än inrikes födda lever 
med långvarigt socialbidragsberoende. Av de lokala 
kartläggningarna i Malmö och Uppsala framgår 
att många utrikes födda hamnat i och befunnit sig i 
gruppen »vuxna utanför« under många år utan att 
några insatser gjorts för dem. 

Behov av fördjupad  
kunskap om »vuxna utanför«
Den nationella kartläggningen av »vuxna utanför« 
väcker fler frågor än den ger svar. Hur kommer det sig 
att människor tillåts hamna i och stanna i detta utan-
förskap i åratal? Vilka hamnar där och varför? Varför 
är en så stor andel utrikes födda? Hur kan man för-
klara de stora skillnader som finns mellan olika kom-
muner? 
 Vi ser ett stort behov av fortsatta studier kring 
gruppen »vuxna utanför« för att få en fördjupad kun-
skap om de bakomliggande faktorer och strukturer 
som leder till denna marginalisering av en stor grupp 
utrikes födda. Det behövs både kvantitativa och kva-
litativa kartläggningar som visar på flöde in och ut i 

gruppen, hur handläggningen av långvariga ärenden 
ser ut, vilka insatser som gjorts eller borde göras, 
bemötande av personer med olika grader av social 
problematik osv. I de fördjupade kartläggningarna 
bör olika kommuner – både de med hög andel och de 
med låg andel »vuxna utanför« ingå, liksom de olika 
aktörer som socialtjänsten har att samverka med för 
en förändring av situationen.
 Vi ser också ett stort behov av metodutveckling 
för att handlägga denna problematik. Socialstyrelsen, 
som den myndighet som har ansvar för metodutveck-
ling inom socialtjänsten, bör få i uppdrag att i samråd 
med Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskas-
san utveckla metoder för tidig kartläggning och god 
handläggning av utrikes födda personer som bedöms 
stå långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa. 

Sammanfattande slutsatser
Vår nationella kartläggning av gruppen »vuxna utan-
för« har handlat om en av de mest marginaliserade 
grupperna i det svenska samhället. Den visar på hur 
långt vi är från integrationspolitikens mål om »lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oav-
sett kulturell och etnisk tillhörighet«, liksom hur 
långt vi har till folkhälsopolitikens övergripande mål 
om »att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen«. 
 Vi har sett att närmare   utrikes födda ham-
nat i en situation där de i åratal får försörjningsstöd 
som enda åtgärd och där andra insatser är i det när-
maste obefintliga. 
 Den som aldrig kommit in på den svenska arbets-
marknaden står utanför arbetslöshetsförsäkringen 
och sjukförsäkringen och därmed rätten till att få 
sin arbetsförmåga bedömd eller få arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

Några sammanfattande resultat från vår 
nationella kartläggning:
•  procent av hela gruppen »vuxna utanför« är 

utrikes födda – om vi räknar bort nyanlända flyk-
tingar (annars  procent). 

• De allra flesta av denna grupp har kommit till 
Sverige som flyktingar eller som anhöriga till flyk-
tingar.

• Många kommuner gör ingen skillnad på introduk-
tionsersättning och socialbidrag, vilket troligen är 
en bidragande orsak till att individer fastnar i ett 
långvarigt socialbidragsberoende.

• En stor andel av gruppen har varit i Sverige – år, 
 procent har varit i Sverige i minst fem år.
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• Utbildningsbakgrund spelar mindre roll för utrikes 
födda än för inrikes födda. En större andel högut-
bildade utrikes födda har hamnat i denna grupp. 

• Andelen »vuxna utanför« bland de utrikes födda 
varierar stort mellan olika kommuner, från cirka en 
procent till nästan  procent, med ett rikssnitt på 
cirka tre procent. Detta ska jämföras med andelen 
»vuxna utanför« bland inrikes födda där rikssnittet 
ligger på cirka , procent.

Att inte göra något blir dyrt i längden
Grupper som bedöms stå långt från arbetsmarknaden 
riskerar att hamna i ett ineffektivt rundgångssystem 
som inte leder till arbete (se Arbetsmarknadskapitlets 
diskussion om »kategori « eller Vuxenutbildnings-
kapitlets avsnitt om akademiker i grundläggande 
vuxenutbildning). Denna typ av åtgärder, utan kvali-
tativa insatser, blir i längden kostsamma för samhället 
i stort och för kommuner i synnerhet. Men det är den 
enskilde individen som får betala det högsta priset för 
detta slöseri med mänskliga resurser genom att hamna 
i ett långvarigt utanförskap med stor risk för ohälsa. 

 FK-projektet i Malmö har visat att kommuner 
har mycket att vinna i längden på att satsa på grup-
pen »vuxna utanför«. Initialt kan det kosta en hel del 
att göra något åt denna grupp, dvs. insatser i form 
av kartläggning och riktade insatser, men i förläng-
ningen blir det en stor besparing.

Vi bör inte göra om samma misstag
Antalet utrikes födda personer som år  var 
»vuxna utanför« motsvarar flera »normala« årskon-
tingenter flyktingar. Många har kommit under år 
med stort flyktingmottagande. Genom den tillfälliga 
asyllagen som trädde i kraft under hösten  har 
många gömda flyktingar fått möjlighet till ny pröv-
ning av sina ärenden. Integrationsverket, kommuner 
och andra aktörer står återigen inför en stor utma-
ning att skapa förutsättningar för alla dem som nu får 
stanna i Sverige att etablera sig i det svenska samhäl-
let. 
 Vilka insatser som görs och hur kan vara avgörande 
för deras framtida möjligheter att bli egenförsörjande 
och delaktiga i det svenska samhället. 
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För att i någon mån beskriva mötet mellan de båda 
politikområdena integration och folkhälsa presente-
rar vi i detta avsnitt en teoretisk ansats som beskriver 
fem psykosociala aspekter av hälsa. De sätts i relation 
till insatser som görs på olika nivåer, från individnivå 
till policynivå.
 Avsnittet inleds med en presentation av olika häl-
sobegrepp. Sedan följer en redogörelse för den inter-
nationella policyutvecklingen, med FN:s världs-
hälsoorganisation (WHO) som motor. Därefter 
presenteras den teoretiska ansatsen och slutligen 
lämnas synpunkter kring fortsatt behov av forskning 
inom området. 
 Materialet i detta kapitel är hämtat från Integration 
och folkhälsa – en kunskapsöversikt, som samman-
ställts av Fredrik Lindencrona (huvudförfattare), Sol-
vig Ekblad (handledare och medförfattare) och Karin 
Johansson Blight, (medförfattare) på beställning av 
Integrationsverket. Där inget annat tydligt anges 
är det rapportförfattarnas referenser som används. 
Ansvar för urval, disposition och redigering av det 
här presenterade material faller dock helt på Integra-
tionsverket.

Hälsobegrepp 
Hälsa kan i första hand ses som en interaktion mellan 
människan och hennes fysiska, psykiska, sociala och 
kulturella miljö. Inom detta perspektiv ryms också 
den definition av integration som används i detta 
avsnitt:

Integration är både ett mål och en – eller flera – proces-
ser. För individen är integrationen ett livsprojekt som är 
beroende av hans eller hennes egna mål, syften och för-
utsättningar. Integration betyder också att förena skilda 
delar till en större helhet. Den som bosätter sig i ett nytt 
land, måste hitta en strategi för att ingå i en ny gemen-
skap utan att göra våld på sin kulturella och etniska 
identitet. Det förutsätter en viss, ömsesidig, anpassning. 
Integration är en ständigt pågående, ömsesidig process. 
Samhället kan stödja individen genom att föra en poli-
tik som underlättar för honom eller henne att förverk-
liga sina mål i livet. (www.integrationsverket.se).

Synen på hälsa – två huvudinriktningar
Det finns två huvudinriktningar i synen på hälsa 
– den biomedicinska inriktningen och den humanis-
tiska inriktningen. 

Hälsa som frånvaro av sjukdom
Den biomedicinska modellen utgår från hälsa som 
frånvaro av sjukdom. Människan betraktas som ett 
biologiskt system av fungerande organ och när dessa 
organ fungerar normalt är personen vid hälsa. I det 
biomedicinska perspektivet kan hälsa och sjukdom 
ses som ömsesidigt uteslutande, dvs. har man en sjuk-
dom har man inte hälsa. En mer utvecklad uppfatt-
ning inom samma modell är att se hälsa och sjukdom 
som motpoler på en skala, dvs. den som har mer av 
sjukdom har mindre av hälsa. Men kritik har riktats 
mot detta, som man anser vara ett alltför förenklat 
perspektiv (Medin och Alexandersson, ).

Sjukdom behöver inte utesluta hälsa
Det humanistiska synsättet utgår från hela människan 
och människan som en del av ett sammanhang. Män-

    
‒   

 Underlagsrapporten Integration och folkhälsa – en kunskaps-
översikt finns att läsa i sin helhet som pdf-fil på www.inte-
grationsverket.se. 
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niskans hälsotillstånd kan i varje ögonblick beskrivas 
som en subjektiv upplevelse, som bara till en del kan 
mätas på ett objektivt sätt. Hälsa ses här som något 
mer, eller något annat, än frånvaro av sjukdom. En 
vanlig utgångspunkt i det humanistiska perspektivet 
är att hälsa och sjukdom tillhör olika dimensioner, 
som inte nödvändigtvis utesluter varandra. Den som 
har en eller flera sjukdomar kan samtidigt ha hälsa 
och tvärtom. Utgångspunkten är inte vad som orsa-
kar sjukdom eller ohälsa utan det motsatta, vad hälsa 
är och hur den kan främjas. Detta synsätt stämmer 
väl in med WHO:s hälsodefinition:

Hälsa är ett tillstånd av fullständigt psykiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av 
sjukdom eller handikapp.

Hälso- och sjukvården i Sverige har alltmer anammat 
det humanistiska synsättet.

Folkhälsa förutsätter jämlik hälsa
Folkhälsa handlar om befolkningens hälsotillstånd 
och tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av häl-
san. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att 
hälsan ska vara så bra som möjligt, utan även om att 
den ska vara jämlikt fördelad (Janlert ).

Utveckling av  
hälsofrämjande policyer
Under de senaste decennierna har det skett en stark 
utveckling av internationell forskning och hälsofräm-
jande policyer. Hälsa ses som ett samspel mellan indi-
vid och samhälle och utvecklingen av folkhälsa som 
ett gemensamt ansvar för hela samhället. 
 Världshälsoorganisationen WHO har sedan sin 
tillkomst  arbetat utifrån en social förståelse för 
hälsa, där tillgång till basala resurser utgör en grund 
för att hälsa kan utvecklas och ohälsa bekämpas. I 
deklarationen från WHO:s stora konferens i Ottawa 
 anges följande grundförutsättningar för hälsa: 
fred, skydd, tak över huvudet, utbildning, föda, 
inkomster, ett balanserat ekosystem, hållbart utnytt-
jande av resurser, social rättvisa, respekt för mänskliga 
rättigheter och jämlikhet (WHO ). 
 Vid konferensen enades man om fem strategier för 
att omsätta deklarationen i förbättrad hälsa: 
• Att utveckla en sund hälsopolitik

• Att skapa stödjande miljöer 
• Att stärka samhälleliga insatser för hälsa 
• Att utveckla individens färdigheter
• Att reformera hälsoservicen

Insatser som kan främja hälsa 
Hälsofrämjande insatser kan ha det primära syftet att 
förbättra hälsan hos enskilda personer (individcen-
trerade), att förändra strukturer som påverkar hälsan 
eller både och.
 Insatser som ska förändra strukturer handlar om 
att utveckla förutsättningar för hälsa på olika nivåer: 
• Individnivå – faktorer som hör samman med per-

sonliga förutsättningar och risker för hälsa/ohälsa.
• Interpersonell nivå – relationer mellan människor.
• Organisatorisk nivå – hur olika organisationer kan 

påverka individen.
• Närsamhällsnivå – kvalitéer i närsamhället/kom-

munen.
• Policynivå – nationella lagar, förordningar, riktlin-

jer, lokala överenskommelser och dylikt. 
 Folkhälsa är ett brett fält, med många olika förut-
sättningar, vilket gör att gränsdragningen av insatser 
som skulle kunna klassificeras som hälsopåverkande 
är vid. 
 I internationell litteratur ges en rad kriterier för 
vad som kan betraktas som hälsofrämjande strategier. 
WHO () lyfter fram fyra principer som är utmär-
kande för hälsofrämjande insatser:
• Strategierna är utformade så att de bidrar till ökad 

kontroll, delaktighet och påverkan från dem som är 
programmets målgrupp.

• Programmen betraktar hälsa ur ett brett perspek-
tiv. 

• Social rättvisa betonas.
• Inter-sektoriella insatser utgör en viktig metod. 
 Vid en genomgång av policyutveckling och pro-
gram/projekt i kunskapsöversikten (Lindencrona, 
Ekblad och Johansson Blight ) som utvecklats 
under de senaste åren kan man göra ett antal iaktta-
gelser som är relevanta för hur folkhälsan hos alla i 
befolkningen kan förbättras. 
 Det krävs ett långsiktigt och samlat arbete som ver-
kar både uppifrån och ned och nedifrån och upp i 
hela samhället. Så som det svenska samhället är orga-
niserat är utformningen av en nationell, regional och 
lokal politik en viktig förutsättning för att rådande 
strukturer ska kunna påverkas. De svenska offentliga 
verksamheterna är starkt sektoriserade, med liten 
vana att stödja processer mellan olika specialistför-
valtningar. Både folkhälsa och integration är frågor 
som inte stämmer överens med dessa strukturella 
förutsättningar. Enskilda och samordnade insatser 

 Att den svenska hälso- och sjukvården alltmer anammat 
den humanistiska synen bekräftas av Socialstyrelsen (med-
icinalråd Claes Tollin, telefonkontakt --). 
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inom många olika områden är därför nödvändiga för 
att påverka situationen till det bättre. 

Hur hälsa påverkas  
– fem viktiga aspekter 
Hur människor utvecklas beror mycket på deras 
omgivning, där det finns en ömsesidig påverkan mel-
lan individ och miljö och individer emellan. Nedan 
presenterar vi några viktiga aspekter av detta samspel: 
• Anknytning 
• Trygghet och säkerhet 
• Identitet och roller 
• Mänskliga rättigheter och rättvisa 
• Existentiellt och meningsskapande 

 Presentationen har utvecklats som en syntes av stu-
dier av hälsa hos individer och grupper som utsatts 
för krig och andra traumatiska påfrestningar (Silove 
) och i förhållande till studier av hur personer 
och deras miljöer kan påverka varandra och utgöra 
nyckeln till hur människor utvecklas (Bronfenbrenner 
; McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz ; Stokols 
; Moos , ). 
 Dessa aspekter sätts i relation till insatser som görs 
på olika nivåer för att hjälpa människan att använda 
sina resurser samt att minska känslan av hot och 
stress genom att stärka människans hälsa.

Anknytning
Anknytning handlar om relationer och om emotio-
nella bindningar till t.ex. en eller flera individer, mil-
jöer eller länder. Det kan gälla mellan barn och för-
äldrar eller andra vårdnadshavare, men också mellan 

två vuxna i familj eller bekantskapskrets. Migration 
innebär ofta en förlust av viktiga relationer och kan 
medföra ett svagt social stöd och ett litet nätverk i 
Sverige. En sårbar grupp är personer som kommer 
hit från krigsområden där risken att ha förlorat nära 
anhöriga är betydande. Den påfrestning som migra-
tion, i kraft av rollförändringar och längre separatio-
ner, har på familjen är troligen betydande. Vid mig-
ration är det centralt att undersöka vad som händer 
när viktiga kontakter bryts och när människor varit 
utsatta för hot mot och förlust av nära anhöriga.
 Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Barn 
liksom vuxna har ofta varit med om förluster och 
separationer av betydlesefulla vuxna som barnet 
haft en nära anknytning till (Ekblad & Silove ). 
Många barn har dessutom tvingats vara beroende av 
många olika vuxna vilket kan bidra till känslor av att 
vara utbytbar (Silove ). Extra utsatta är barn som 
kommit ensamma (Ekblad & Silove ). 

Familjerelationer och relationer i den närmaste kretsen
Olika studier visar att skilsmässofrekvensen är högre 
bland utrikes födda än bland inrikes födda (bl.a. Soci-
alstyrelsen , Darvishpour ). Darvishpour, 
som har studerat nio grupper födda utanför Sverige, 
visar i sin avhandling att samtliga dessa grupper skil-
jer sig oftare än personer födda i Sverige. Några av de 
skäl som redovisas är påfrestningar i form av socio-
ekonomisk utsatthet, statusförändring och maktför-
skjutning mellan partner.
 Umgänge med nära anhöriga är betydligt lägre 
bland utrikes födda personer under deras första tio 
år i Sverige. Över tid förbättras förutsättningarna 
betydligt för de flesta grupper, men det finns grup-
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Insatser på olika nivåer påverkar hälsoaspekterna anknytning, säkerhet och trygghet, identitet och roller, 
mänskliga rättigheter samt existentiell och meningsskapande (Lindencrona, Johansson Blight och 

Ekblad  efter Silove , Silove & Ekblad  samt McLeroy m.fl. ).
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per där många fortsatt saknar regelbundet umgänge 
med nära anhörig. För många utrikes födda grup-
per utvecklas umgänget med grannar över tid, men 
betydande skillnader jämfört med inrikes födda kvar-
står dock efter tio år i Sverige (Vogel & Hjerm ). 
Äldre som kommer från ett annat land har i regel 
ett mindre kontaktnät jämfört med personer födda 
i Sverige, framförallt på grund av språksvårigheter 
(Ekblad, Janson, Svensson ; Berleen ). 

Trygghet och materiella förutsättningar
Trygghet och säkerhet beaktar stöd för och hot mot 
fysisk överlevnad eller integritet av personen själv 
eller någon nära anhörig. I värdlandet kan detta t.ex. 
handla om rädslan att bli avvisad men även ekono-
misk stress och otrygghet i bostadsområdet och när-
samhället. 
 Att ha varit utsatt för våld och hot är betydligt 
vanligare bland utrikes än bland inrikes födda. Det 
är också betydligt vanligare i alla grupper av utlands-
födda att leva i ett område där våld och skadegörelse 
har förekommit än det är bland personer födda i Sve-
rige (Vogel & Hjerm, ). 
 Generell tillit till och förtroende för andra i relation 
till deltagande i olika föreningar och andra aktiviteter 
i samhället har tagits upp i en folkhälsostudie i Skåne 
(Lindström ). Där finner man att oberoende av 
etnicitet, ålder och utbildningsnivå har både kvinnor 
och män med lågt deltagande och samtidigt låg tillit 
mer än fördubblad risk att drabbas av dålig generell 
hälsa och dålig psykisk hälsa jämfört med sådana som 
har hög tillit och högt deltagande. 

Socioekonomiska skillnader
Det finns ett starkt samband mellan ekonomiska 
förutsättningar och hälsa, vilket har belysts i både 
svensk och internationell forskning. När det gäller 
psykisk ohälsa finns det starka belägg för samband 
mellan uppkomst av depression och utbildningsnivå, 
inkomstnivå och arbete och kanske än tydligare sam-
band med hur långvarig och djupgående en depres-
sion blir. 
 Under de senaste åren har frågan om det utgör en 
hälsorisk i sig att leva i ett land eller en region med 
stora inkomstskillnader diskuterats av bl.a. Navarro 
(), Smith och Lynch (), Szreter och Wool-
cock (). Flera olika studier, bl.a. vid samhällsme-
dicinska institutionen vid Lunds Universitet, har för-
sökt belysa hur ekonomisk segregation i sig och via 
olika aspekter som hänger ihop med den enskildes 
levnadssituation, kan hänga samman med ojämlik 
hälsa. 

 Jämfört med inrikes födda är det vanligare bland 
personer som fötts utanför Sverige att leva i en mer 
socioekonomiskt utsatt situation. Andelen personer 
som har en disponibel inkomst under socialbidrags-
norm är generellt betydligt högre i grupper som levt 
i Sverige i mindre än  år. Trots att situationen för-
bättras för de allra flesta grupper över tid, finns det 
flera grupper där en markant större andel har så låg 
inkomst även efter  år i Sverige. Under de första  
åren är det många personer som har en osäker posi-
tion på den svenska arbetsmarknaden. Bland de sys-
selsatta är tidsbegränsade anställningar betydligt 
vanligare för i stort sett alla utrikes födda grupper än 
för inrikes födda, liksom att ha varit arbetslös någon 
gång under de senaste fem åren. 

Barn och äldre är särskilt utsatta
Låg socioekonomisk status och utbildning samt 
arbetslöshet inom familjen ökar risken för självmord 
och självmordsförsök hos barn (WHO, b). En 
genomförd studie över barns hälsa i Europa fram-
håller vikten av den påverkan som relativ fattigdom 
har på barns hälsa. Den primära faktorn för ojämlik-
het i hälsa hos barn och ungdomar som lyfts fram är 
ojämlik fördelning av risk- och skyddsfaktorer i den 
totala befolkningen (Janson m.fl. ). 
 Flera rapporter visar att de äldre utrikes födda har 
svaga livsvillkor. De är i regel beroende av anhöriga på 
grund av avsaknad av egen försörjning och bristande 
kunskaper i svenska språket (Ekblad, Janson & Svens-
son ). 

Identitet och roller
Identitet och roller handlar om erfarenheter som 
gjorts av personen som bidrar till och utmanar en 
persons syn på sig själv samt upplevelsen av den egna 
identiteten. Erfarenheter innan flykt såsom t.ex. tor-
tyr vars primära syfte är att förstöra individens tillit 
till andra, underminerar ofta identiteten, tilliten till 
andra och den egna kontrollen hos individen. I värd-
landet handlar detta ofta om bristande kontroll över 
sin egen situation, något som troligen kan förstär-
kas av strukturella hinder som försvårar och ibland 
omöjliggör tillgång till betydelsefulla roller i samhäl-
let och hemmet. 
 Människor lever sina liv i olika sfärer där de ofta 
upprätthåller olika roller. Roller kan både vara krä-
vande och ansträngande och fungera stödjande i rela-
tion till livskvalitet, välbefinnande och hälsa (Lee och 
Powers ; Janzen och Muhajarine ). Både roll-
förlust och omöjligheten att leva upp till den roll som 
man fortfarande har kvar, t.ex. rollen som familjeför-
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sörjare, är troligen starkt stresskapande och påverkar 
hälsan negativt. 
 Identitet är ett mer djupgående begrepp som hand-
lar om vem en person är. En viktig aspekt av identitet 
är att den hänger ihop med personens egen uppfatt-
ning av sig själv och av omgivningens uppfattning. 
Det är uppenbart att identiteten är ett fenomen som 
handlar om ett växelspel mellan de båda delarna. I 
detta sammanhang är det viktigt att förstå att migra-
tion kan innebära avsevärda påfrestningar genom att 
värderingen av en person från denne själv och dennes 
omgivning i ett tidigare sammanhang kan omkull-
kastas i en situation där andra värderingar gäller. Rol-
ler och identitet är begrepp som är starkt beroende av 
hur de sfärer fungerar där en person är eller vill och 
kan vara aktiv. 
 Barn står i relation till föräldrars identitets- och 
rollförändring och deras identitetsutveckling kan 
påverkas genom migrationsprocessen. 

Betydelsen av nätverk – socialt kapital
Relationsmönstren i olika sammanhang som t.ex. i 
bostadsområdet och på arbetsplatsen kan på olika 
sätt vara betydelsefulla för hälsa. Studier som foku-
serar på faktorer i bostadsområdet har ofta på ett 
eller annat sätt använt begreppet socialt kapital, ett 
omstritt begrepp med en mångfacetterad betydelse. 
Dels kan socialt kapital finnas hos en person och i ett 
område, dels kan begreppet handla om tre kvalitativt 
olika typer av relationsinnehåll:
• sammanbindande socialt kapital som handlar om 

att stärka en grupp genom att skapa goda relatio-
ner inom gruppen,

• överbryggande socialt kapital som handlar om hur 
olika grupper kan hitta sätt att leva tillsammans, 
och 

• länkande socialt kapital som gäller en grupps möj-
ligheter att genom kontakter som etablerats med 
samhället påverka högre hierarkiska nivåer och 
därigenom få inflytande över väsentliga samhälls-
frågor. 

 Dessa olika relationsinnehåll hänger samman. När 
människor bor länge på en plats utvecklas ett gemen-
samt normsystem (överbryggande socialt kapital). 
Sannolikheten ökar också för att djupare relationer 
(sammanbindande socialt kapital) utvecklas.

Mänskliga rättigheter och rättvisa
Mänskliga rättigheter och rättvisa berör erfarenheter 
av brott mot mänskliga rättigheter, som våld, för-
följelse och tortyr. Erfarenheter av sådana brott är 
vanligt förekommande hos asylsökande, gömda och 
nyanlända flyktingar. Överträdelser kan också ske i 

värdlandet där det till exempel förekommer diskri-
minering på grund av kön, etnicitet, språk, religion, 
funktionshinder eller inskränkt rätt till hälso- och 
sjukvård för vuxna asylsökande och gömda vuxna. 
 En viktig princip för hälsoarbete är mänskliga rät-
tigheter. Att inte uppmärksamma eller att överträda 
mänskliga rättigheter (till exempel genom inhuman 
och förnedrande behandling, tortyr) kan ge grava 
effekter på hälsan, medan skydd av och respekt för 
mänskliga rättigheter (så som rätt till hälsa, utbild-
ning, bostad, föda och nutrition, och frihet från dis-
kriminering) kan minska sårbarheten för ohälsa. 
 Kopplingen mellan folkhälsa och mänskliga rät-
tigheter finns inom flera olika forskningsfält. Några 
relevanta forskningsområden inom folkhälsoveten-
skapen är de som studerar sociala determinanter av 
hälsa, ojämlikheter i hälsa, inkomstfördelning och 
hälsa samt studier om socialt utanförskap och mar-
ginalisering (t.ex. Marmot & Wilkinson ; Shaw, 
Dorling, m.fl. ; Kawachi, ). Mycket evidens 
finns samlat inom fältet om transkulturell psykologi 
och psykiatri framför allt inom de områden som 
handlar om människor i efterkrigsmiljö, flykting- och 
asylsökande situationer (t.ex. i forskning av Derrick 
Silove, Richard Mollica, Solvig Ekblad, Hans Peter 
Sondergaard och Charles Watters). Slutligen finns det 
ett fält specifikt inriktat på mänskliga rättigheter och 
hälsa (t.ex. Mann, Gruskin m.fl. ). 

Välbefinnande är beroende av social rättvisa
Välbefinnande är beroende av social rättvisa. Bucha-
nan menar att det finns fyra områden av social orätt-
visa: fattigdom, rasdiskriminering, bristen på tillgång 
till hälso- och sjukvård och tendensen att lägga skul-
den för sjukdom hos dem som är sjuka (Buchanan 
). 
 Nedan belyses två olika aspekter av stor relevans 
för mänskliga rättigheter och hälsa i Sverige, för både 
barn och vuxna samt äldre. Den ena handlar om 
mottagandesystemet av personer som är flyktingar 
eller har flyktingliknande skäl. Den andra handlar om 
tillgången till hälso- och sjukvård. Andra områden av 
relevans för hälsan handlar om utbredningen av dis-
kriminering på arbetsmarknaden, i hälso- och sjuk-
vården och i samhället i övrigt. 

Mottagandet av asylsökande och 
flyktingar rör mänskliga rättigheter
Många organisationer som arbetar för mänskliga 
rättigheter engagerar sig i frågor som rör asyl- och 
flyktingmottagande, då grunden för flyktingskap i 
sig handlar om överträdelser mot och brist på skydd 
för dessa rättigheter – även i exil. Det har under en 
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längre tid uppmärksammats att själva mottagandet i 
västerländska värdländer av asylsökande, flyktingar 
och andra migranter kan utgöra hot mot deras hälsa. 
Inom asyl- och flyktingmottagande har policyn för-
ändrats. Istället för att fokusera på vem som är i 
behov av skydd arbetar värdländerna aktivt för att 
primärt skydda nationsgränser där man vill särskilja 
människor som kategoriseras som »ekonomiska mig-
ranter« från »äkta flyktingar« (Fekete ; Silove 
). 
 Det finns stöd för påståendet att gränskontrol-
ler riskerar att aktivt bidra till brott mot mänskliga 
rättigheter. En mer restriktiv gränskontroll menar 
UNHCR tvingar människor att använda smugglare 
för att kunna söka skydd (UNHCR ). Förutom 
rätten till asyl uppmärksammar UNHCR även behov 
av att nationer respekterar grundläggande principer 
om mänskliga rättigheter.
 De restriktiva policyer och strategier som införts 
inom Europeiska unionen har fått skarp kritik av 
bland andra ECRE (European Council on Refugees 
and Exiles ). De innebär förvar, nekande av soci-
alt stöd, restriktioner i tillträde till arbete, restriktio-
ner i tillgång till hälso- och sjukvård och i famljeåter-
förening (UNHCR ; Silove, Steel m.fl. ). 
Mediernas sätt att beskriva asylsökande personer 
eller grupper som kriminella, falska eller på andra 
vis hotande och i termer av miljökatastrofer så som 
»svärmar«, »strömmar« eller »vågor« dehumanise-
rar och förstärker tendenser till främlingsfientlighet 
(Fekete ). 
 Att asylsökandes psykiska ohälsa kan påverka den-
nes trovärdighet i asylprocessen och att det är bety-
delsefullt att identifiera trauma och andra stressfak-
torer som inträffat före såväl som efter migration 
framgår av en studie av Ekblad och Shahnavaz (). 
Många av de intervjuade hade varit utsatta för brott 
mot mänskliga rättigheter före ankomsten till Sve-
rige och sådana exponeringar hade ett samband med 
självmordstankar. En internationell kunskapssam-
manställning visar att snabb tillgång till samma rät-
tigheter som bofasta gynnar flyktingars hälsa – även 
på lång sikt (Ekblad & Söndergaard, ). 

Tillgång till hälso- och sjukvård – en mänsklig rättighet
Världshälsoorganisationen menar att mänskliga rät-
tigheter ska vara första prioritet när beslut fattas om 
hur pengar till hälso- och sjukvården ska användas 
(WHO ). Det finns flera indikationer på att detta 
inte är fallet när det gäller tillgång till hälso- och sjuk-
vård i Sverige. Reglerna om tillgång till hälso- och 
sjukvård tillämpas restriktivt och är svåra att förena 

med medicinsk-etiska regler (Gottlieb, Bergström 
m.fl. , Bodin ). Rätten till vård varierar. Den 
som fått permanent uppehållstillstånd har full rätt 
till hälso- och sjukvård, medan vuxna asylsökande 
enbart har rätt till bland annat sjukvård/tandvård 
som inte kan anstå, mödra- och förlossningsvård och 
hälsoundersökning /hälsosamtal. Dessutom begrän-
sas tillgången till vård av patientavgifter. Mest utsatta 
är troligtvis personer som lever gömda.

Existentiell och kulturell sfär
Hälsoaspekten existentiell och meningsskapande har 
att göra med känslan av sammanhang. Det handlar 
om tron på att det finns en mening med livet och 
mänskligheten, en tro man kan mista på grund av 
olika överträdelser av mänskliga rättigheter. Värdlan-
det kan bidra till en förlust av känsla av sammanhang 
genom att stigmatisera och markera gränser mellan 
»vi–och–dom«, till exempel genom att försvåra utö-
vande av religion och kultur eller genom att bibehålla 
personer i långtidsarbetslöshet och utanförskap. 
 Kultur är ett ytterst omfattande och brett område, 
men inte desto mindre av intresse för forskningsom-
rådet integration och folkhälsa. En förankring i ett 
trossammanhang, religiöst eller politiskt, förefaller 
kunna ge en existentiell tillhörighet som är gynnsam 
för den psykiska hälsan (Brune, Haasen m.fl. ). 
När man studerar relationen mellan integration och 
folkhälsa kan åtminstone tre olika perspektiv på kul-
turens betydelse vara av intresse. 
• Ackulturativ (anpassnings-) stress som orsakas av 

de ansträngningar som migranter vill eller upple-
ver att de måste göra för att kunna etablera sig i det 
nya samhället. Som mått gäller ofta om personer 
har tillägnat sig värdlandets språk och kan ta del 
av samhällets resurser genom dagstidningar eller 
annan typ av media. 

• Graden av deltagande i olika kulturella och existen-
tiella aktiviteter utanför hemmet. Ålder, utbildning, 
arbetslöshet och ekonomisk stress påverkar risken 
för ett lågt deltagande.

• Betydelsen av att samtidigt fortsatt hålla sig kvar i 
den tidigare kultursfären. 

 Anpassningsprocessen kan se olika ut, bl.a. bero-
ende på i hur hög grad det område där man bosät-
ter sig domineras av en grupp med samma bakgrund 
eller om det är mer uppblandat av grupper med olika 
bakgrund (Birman, Trickett m.fl. ). 
 En första studie där man följt alla barn födda mel-
lan  maj  och  december  från födseln till 
, års ålder har genomförts på  BVC-mottagningar 
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i södra Sverige. Studien visar att barn med höga vär-
den på ackulturationsindex skiljde sig väldigt mycket 
från andra barn på en allsidig genomgång av bete-
endeproblem som rapporterats av föräldrarna och 
BVC-sjuksköterskorna, både vid  och , års ålder på 
barnet (Cederblad, Höök, Berg).
 Den kanadensiska psykologen John Berry har 
introducerat ett schema som beskriver olika stra-
tegier som personer som bosätter sig i ett nytt land 
kan använda sig av. Omständigheterna i den motta-
gande miljön påverkar vilka strategier som uppstår 
(Birman, Trickett m.fl. ). Fyra olika strategier 
presenteras av Berry och hans kollegor: integration, 
separation, assimilering och marginalisering. Integra-
tionsstrategin används när en grupp kan upprätthålla 
den kulturella identiteten och samtidigt finna nya 
sociala relationer till andra grupper. Marginalisering 
är ett uttryck för att varken gruppens kulturella iden-
titet kan upprätthållas eller nya sociala kontakter kan 
tas. Separation är när gruppen upprätthåller den egna 
identiteten men har få sociala relationer med andra 
grupper. Slutligen utgör assimilering ett avstånds-
tagande från den egna kulturella identiteten samti-
digt som värdet av kontakt med andra grupper hålls 
högt. De flesta grupper strävar efter integration och 
få grupper väljer segregation eller marginalisering 
(Kymlicka ). 

Identitetskris och psykisk ohälsa
Kulturella skillnader mellan den tidigare och den nya 
miljön kan tänkas leda till psykisk ohälsa hos mig-
ranter inom och mellan länder (Bhugra ; Bhugra 
a; b). Migration innebär ett uppbrott med 
det etablerade nätverket och ofta en brist på överens-
stämmelse mellan de personliga egenskaperna, som 
utvecklats i ett visst sammanhang och förväntning-
arna i det omgivande samhället. En persons självbild 
och identitet kan helt enkelt ifrågasättas. I värsta fall 
byggs detta på med olika diskriminerande attityder 
som ger ytterligare ogynnsamma förutsättningar. Ett 
djupgående yttre ifrågasättande av personens bas för 
identiteten kan leda till en upplevelse av att tidigare 
fungerande mönster plötsligt inte värderas alls eller 
till och med ses på som negativa. Det kan leda till en 
identitetskris som kan ge upphov till allvarlig stress 
och kriser som kan ta sig uttryck i psykisk ohälsa. 

Förmåga att hantera olika situationer
Hanteringsförmåga, som rönt stor uppmärksam-
het inom andra forskningsområden under de senaste 
årtiondena, är avsevärt mindre utforskad än sjukdom 
eller riskfaktorer. 
 En av de viktigaste teoretikerna inom detta område 
är Aaron Antonovsky, som bl.a. studerat personer 
som överlevt koncentrationsläger. Han fann att de 
personer som klarat av sådana fasansfulla erfaren-
heter utan svårare psykiska problem hade en grund-
känsla av sammanhang i livet. Begreppet känsla av 
sammanhang består av tre dimensioner: hanterbarhet, 
meningsfullhet och begriplighet (Antonovsky ). 
Antonovskys teoretiska modell och hans mätverktyg 
har använts i några sammanhang för utlandsfödda i 
en svensk kontext. Den samstämmiga bilden är att låg 
känsla av sammanhang är relaterat till olika aspekter 
av psykisk ohälsa. 

Att mötas i vården 
Hur hälsa och sjukdom förstås varierar mellan olika 
personer. Variationerna hänger ihop med existentiella 
frågor och tro, utbildning, uppfostran och socialisa-
tionsprocesser och en lång rad andra dimensioner i 
en persons identitet och roller. 
 Den kliniska erfarenheten visar att missförstånd 
uppstår i sjukvården på grund av att läkare och annan 
vårdpersonal inte har »verktyg« att förstå symtomen i 
ett transkulturellt perspektiv. En utredning kring det 
transkulturella perspektivet i grundutbildningarna 
på Karolinska Institutet (Ekblad och Lindencrona, 
) visar bl.a. att bristen på utbildning i dessa frå-
gor kan få konsekvenser för det framtida arbetet 
eftersom vårdpersonal behöver kunskaper i att möta 
den mångkulturella patientgrupp de har i dagens Sve-
rige. 
 Offentliga verksamheter ska klara av att ge rätt 
insats till varje person oavsett bakgrund. Särskilt vik-
tigt är det att professionella inom vård och omsorg 
förstår att de kommer att möta många personer med 

 På basis av data konstruerades ett ackulturations-index 
med poäng från  till : om en av föräldrarna var utrikes-
född; om båda föräldrarna var utrikesfödda; om modern 
hade bott mindre än fem år i Sverige; om familjen inte 
talade svenska i hemmet, om ursprungslandet var f.d. 
Jugoslavien eller låg utanför Europa.

 Ofta används det engelska uttrycket coping för en persons 
förmåga att hantera stress. Vanliga copingstrategier, dvs. 
metoder att minska stressupplevelsen, är att undvika eller 
omtolka av stressfulla situationer, att döva stressupplevel-
sen med hjälp av alkohol eller läkemedel och att förbättra 
sin förmåga att motstå stress t.ex. genom fysisk och mental 
träning (Janlert, ). 

 Ett transkulturellt perspektiv innebär att man reflekterar 
över betydelsen av såväl sin egen som andras bakgrund 
respektive nuvarande levnadsförutsättningar i ett maktper-
spektiv och därefter använder denna förståelse i den ömsesi-
diga kontakten med andra (Ekblad och Lindencrona, ).
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olika syn på hälsa och sjukdom och att de klarar av 
att reflektera över sitt eget perspektiv. 
 Studenter som ska arbeta inom vård och service 
bör därför i sin utbildning få kunskap om hur grund-
värderingar påverkar bemötandet av patienter, vilket 
också framgår av Ekblad och Lindencronas studie. 
Den sistnämnda aspekten betonas och lyfts fram i 
olika dokument bl.a. skriften Värdegrund för hälso- 
och sjukvården i Stockholms läns landsting (Blomgren, 
). Integrationsverket diskuterar liknande frågor 
i dokumentet Gemensam värdegrund i mångfaldens 
demokrati (Integrationsverket, b). Man skriver 
att en öppen dialog kring den demokratiska värde-
grundens värde måste föras överallt i samhället inklu-
sive i sjukvården. Liknande resonemang kan föras 
kring patient- och anhörigutbildningar. Dessa utbild-
ningar behöver förutom sakkunskaper kring psy-
kiatriska besvär arbeta med den kulturellt betingade 
synen på psykisk sjukdom och behandling, stereotypa 
föreställningar kring den svenska sjukvården osv. 

Insatser på olika nivåer
Som nämnts i början av avsnittet, kan insatser göras 
på olika nivåer: på individuell, interpersonell och 
organisatorisk nivå, på närsamhällsnivå och på poli-
cynivå. På den övergripande policynivån syftar både 
folkhälsopolitiken och integrationspolitiken till »att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen« och till »lika rät-
tigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund«. Det handlar om att 
samhällets olika aktörer ska kunna ge alla individer i 
befolkningen de insatser de behöver utan att särskilja 
personer födda utanför Sverige. Det kräver att verk-
samheter är tillgängliga, acceptabla och av lika god 
kvalitet oavsett vem eller vilka de riktar sig till.

Introduktion på flera nivåer
Ungefär  kommuner får varje år medel från sta-
ten för att tillhandahålla introduktion för de nyan-
lända flyktingar och andra invandrare som omfattas 
av ersättningsförordningen. Introduktionen syftar till 
att underlätta etableringen för flyktingar och deras 
anhöriga i Sverige. Programmet utgår från att »Sam-
hällets insatser för flyktingar och andra invandrare 
under deras första tid i Sverige ska ge möjlighet för 
var och en att försörja sig och bli delaktig i samhälls-
livet.«. Integrationsverket rekommenderar att intro-
duktionen ska omfatta alla nyanlända oavsett om de 
omfattas av den styrande förordningen eller inte. 

 Det är viktigt att det finns riktlinjer för hur verk-
samheten inom och utanför introduktionen ska orga-
niseras och drivas. Därför är det av intresse att lite 
närmare studera på vilka nivåer olika introduktions-
insatser görs. 

Överenskommelser på policynivå
»Samhällets insatser för flyktingar och andra invand-
rare under deras första tid i Sverige, ska ge möjlig-
heter för var och en att försörja sig och bli delaktig i 
samhällslivet.« Så definierar Integrationsverket syf-
tet med introduktionen. Det övergripande målet 
beskrivs som: »Efter avslutad introduktion kan indi-
viden ta del av och bidra till det generella utbudet 
inom svenskt arbets- och samhällsliv.«
 På central nivå har Integrationsverket slutit en 
överenskommelse om utveckling av introduktionen 
för flyktingar och andra invandrare med Arbetsmark-
nadsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för 
skolutveckling, Statens skolverk och Svenska Kom-
munförbundet. Överenskommelsen utgör en platt-
form för ett samordnat förändringsarbete och syftar 
till att stärka samverkan mellan berörda myndigheter. 
Allt för att asylsökande, flyktingar och andra invand-
rare ska kunna tillvarata och utveckla sina resurser 
samtidigt som myndigheterna genom ett samordnat 
arbete blir effektivare (www.integrationsverket.se). 
 Den centrala överenskommelsen riktar in sig på 
snabbt inträde i arbetsmarknaden och har (hittills) 
inte tagit upp frågor som rör hälsa, trots att ohälsa 
är ett av de största hindren för integration. För att 
minska ohälsans effekter vid etableringen i Sverige 
har Integrationsverket, Karolinska institutet, Mig-
rationsverket, Riksförsäkringsverket, Statens folk-
hälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin, 
Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen och 
Sveriges kommuner och landsting tecknat en »Natio-
nell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige« 
(Integrationsverket a). Syftet är att öka samsy-
nen kring hälsa och vikten av hälsofrämjande insat-
ser under de nyanländas första tid. Samsynen är ett 
komplement till överenskommelsen om utveckling av 
introduktionen. Den nationella samsynen omfattar 
alla nyanlända invandrade, inklusive de asylsökande. 
Den är tänkt som ett stöd för utveckling på lokal och 
regional nivå av insatser för alla nyanlända, oavsett 
skälet till att man kommit till Sverige.
 Med den centrala överenskommelsen som grund, 
och i flera fall även den nationella samsynen kring 
hälsa, har lokala och regionala överenskommelser 
slutits – med varierande parter och ambitionsnivå.
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Strukturinriktade insatser
I kunskapsöversikten har författarna gått igenom de 
projekt som i juni  fanns beskrivna i »Introduk-
tionsbanken« på Integrationsverkets hemsida och då 
särskilt tittat på de projekt som svarade mot sökordet 
hälsa. 
 Vid en jämförelse mellan kommuner som hade 
ett organiserat samarbete med olika organisationer i 
introduktionsverksamheten och andra som inte hade 
det, pekar resultaten mot kommuner med samver-
kansformer har ett större utbud och en större flexi-
bilitet att möta de enskilda introduktionsdeltagarnas 
förutsättningar och behov. Det gäller oberoende av 
hur många flyktingar som har tagits emot. Detta i sin 
tur leder till en större grad av egenförsörjning bland 
deltagarna. Ännu större inflytande på resultatet har 
dock deltagarnas delaktighet i och inflytande av pla-
nering och genomförande av introduktionen. 

De flesta introduktionsinsatser är individcentrerade
De flesta projekt med en hälsoinriktning är individ-
centrerade och syftar till att påverka situationen för 
en grupp deltagare. Oftast handlar det om att kom-
pensera de brister (t.ex. ohälsa eller låg utbildnings-
nivå) som finns hos deltagarna snarare än att för-
ändra livsvillkoren i samhället runt dem. I de flesta 
fall står de psykologiska/psykiatriska konsekvenserna 
av traumatisering i fokus för hälsoinsatserna. Insatser 
som riktar in sig på funktionsnedsättning eller soma-

tisk hälsa är mer sällsynta, och är då främst inriktade 
på egenvård och gymnastik. Den vanligaste målgrup-
pen är vuxna flyktingar, men det förekommer även 
insatser för barn och ungdomar.

Sammanfattande slutsatser
Den teoretiska ansatsen i detta avsnitt syftar till att 
ge en förståelse för vikten av att väga in psykosociala 
aspekter i de insatser som görs för att främja hälsa 
och integration i det svenska samhället. 
• Den humanistiska synen på hälsa utgår från hela 

människan och hennes nuvarande livssituation 
samt de kunskaper och erfarenheter (både goda 
och onda) som hon eller han har med sig i bagaget. 
Enligt denna syn kan man »må bra« även om man 
är sjuk och »må dåligt« även om man är frisk.

• Sverige är ett av de länder som gått längst i att 
anamma WHO:s arbete för hälsofrämjande poli-
cyer.

• Hälsofrämjande insatser kan göras på olika nivåer, 
men i de flesta fall görs de på individuell nivå, som 
inte påverkar de strukturer som egentligen har den 
största betydelsen för folkhälsan. 

• De som kommer till Sverige som flyktingar eller av 
andra skäl har olika förutsättningar och behov som 
samhället har en skyldighet att uppmärksamma 
och möta.
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Vi har tidigare konstaterat stora ojämlikheter i häl-
sosituationen mellan utrikes födda och inrikes födda 
personer. Vad görs då för att minska denna ojäm-
likhet och skapa förutsättningar för lika hälsa på 
lika villkor i hela befolkningen? För att belysa några 
utvecklingsområden kopplade till folkhälsa och inte-
gration kommer vi i detta avsnitt att presentera ett 
axplock av olika insatser. Det finns inte utrymme att 
här spegla allt som sker inom detta fält. Vi har därför 
valt ut några insatser på nationell nivå, ett par pågå-
ende forskningsprojekt samt ett par lokala projekt 
som inlemmats i ordinarie verksamhet. 

Insatser på nationell nivå  
för integration och folkhälsa 
Integrationsverket har ett särskilt ansvar att följa 
upp integrationspolitikens genomförande, men alla 
myndigheter har skyldighet att beakta integrations-
aspekter i sin verksamhet, vilket slås fast i förordning 
(:) om de statliga myndigheternas ansvar för 
genomförandet av integrationspolitiken. 

 Genom olika typer av samverkan och överenskom-
melser kan de olika myndigheternas ansvar klargöras 
och förtydligas. Ett sådant exempel är Överenskom-
melse om utveckling av introduktionen för flyktingar 
och andra invandrare, som syftar till att stärka och 
effektivisera samarbetet mellan berörda myndigheter 
samt de regionala och lokala aktörer som medverkar i 
introduktionen för att inträdet i arbetslivet ska ske så 
tidigt som möjligt.
 Myndigheter styrs främst av sin verksinstruktion 
och av de årliga regleringsbrev de får från regeringen. 
Så länge de inte får tydliga uppdrag har de svårt att 
prioritera frågor som inte anses tillhöra kärnverksam-
heten, vilket det ofta rör sig om när det handlar om 
de båda politikområdena folkhälsa och integration. 
Genom arbetet med den centrala överenskommelsen 
om introduktion har behov av förtydliganden klar-
gjorts, vilket lett till tydligare uppdrag i myndigheter-
nas regleringsbrev när det gäller introduktion kopplat 
till arbetsmarknad. 
 Fokuseringen på arbetslivsinriktad introduktion 
har dock lett till att de flyktingar och andra invand-
rare som inte anses stå nära arbetsmarknaden – barn, 

   
   

 Statliga myndigheters ansvar –  § Myndigheterna skall fort-
löpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald 
både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver 
den. Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. 
Myndigheterna skall enligt förordning (:) i sin 
verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskri-
minering, vilket betyder: Serviceskyldighet –  § Myndighe-
terna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig 
service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt 
eftersträva att alla berörda nås av information om verk-
samheten. 

 Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan 
kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare; Samråd 
-  § För att främja en effektiv samordning skall myndig-
heterna, när anledning finns till det, samråda med Integra-
tionsverket om hur insatser enligt denna förordning skall 
utformas. 

 Den  april  slöt Arbetsmarknadsverket, Integrations-
verket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet en cen-
tral överenskommelse om utveckling av introduktionen för 
flyktingar och andra invandrare. Överenskommelsen har 
reviderats årligen och fr.o.m.  är även Myndigheten för 
skolutveckling part i överenskommelsen.
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funktionshindrade, sjuka och äldre – inte omfattas 
av överenskommelsen, trots att ohälsa ses som det 
största enskilda skälet till att en introduktion avbryts 
eller inte ens påbörjas. 

Nationell samsyn kring  
hälsa och den första tiden i Sverige
Integrationsverket inbjöd i januari  ett tiotal 
myndigheter och organisationer till samverkan kring 
frågor som rör integration och hälsa. En arbetsgrupp 
bildades av representanter för Integrationsverket, 
Migrationsverket, Landstingsförbundet och Svenska 
Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner 
och Landsting), Statens folkhälsoinstitut, Institu-
tet för Psykosocial Medicin, Karolinska institutet, 
Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och 
Riksförsäkringsverket. Denna samverkan resulterade 
under våren  i ett undertecknande av ett gemen-
samt dokument, Nationell samsyn kring hälsa och den 
första tiden i Sverige (Integrationsverket a). 

Många områden i behov av förändring
Dokumentet lyfter fram följande angelägna föränd-
ringsområden: Förbättrad samverkan; förbättrad 
information; förbättrat utnyttjande av hälsounder-
sökning för asylsökande och andra nyanlända; för-
bättrad hantering av frånvaro från planerade aktivi-
teter; förbättrad mottagning av funktionshindrade; 
förbättrad mottagning av barn och ungdomar; samt 
förbättrad utbildning/kompetensutveckling. 

Leder samsyn till förändring?
För att få en bild av i vilken mån samsynen lett till 
förändrat arbetssätt hos de medverkande myndig-
heterna och om den gett några avtryck på lokal nivå 
genomfördes i slutet av  en översyn av det arbete 
som skett inom ramen för samsyn. 
 För de medverkande parterna har arbetsgruppens 
möten inneburit ökad kunskap om varandras upp-
drag och verksamhet. Arbetsgruppens diskussioner 
har också pekat på behov av ökad samverkan och att 
tydliggöra olika aktörers ansvar för att förändra nuva-
rande situation där frågor/individer/grupper av olika 
anledningar »faller mellan stolarna«. 
 Dokumentets karaktär som policydokument har 
visat sig mest användbar i det lokala och regionala 
arbetet, där det kunnat fungera som inspirerande och 
legitimitetsskapande faktor. Av översynen framgår att 
det både lokalt och regionalt arbetas aktivt för att föra 
in hälsoperspektivet i introduktionen, där en generell 
prioritering av hälsofrågor skett och mer specifikt i 
samverkan mellan hälso- och sjukvården (Blob ). 

Storstadssatsningen och folkhälsa
En av de större satsningarna som har genomförts för 
att främja integrationen och förbättra hälsositua-
tionen för några av de mest utsatta grupperna i det 
svenska samhället är den s.k. Storstadssatsningen. Här 
bör finnas en hel del erfarenheter och lärdomar att 
dra nytta av från några av alla de insatser som genom-
förts under åren, både vad gäller folkhälsoarbete och 
integrationsarbete. I detta avsnitt om Storstadssats-
ningen kommer fokus att ligga på de delar som berör 
folkhälsa/folkhälsoinsatser. För beskrivning av andra 
delar av Storstadssatsningen hänvisas till boendeka-
pitlet i denna rapport.
 Storstadssatsningen är ett politiskt initiativ av 
regeringen som baseras på proposition /: 
Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 
-talet. Bakgrunden till satsningen är de allt tydli-
gare tendenserna under -talet mot en ökad social 
och etnisk segregation i storstäderna.
 Ett av de övergripande målen för storstadspolitiken 
är att bryta segregationen och skapa jämlika och jäm-
ställda levnadsvillkor, ett mål som omfattar åtta mål-
områden. Ett av dessa målområden berör folkhälsa 
direkt och syftar till att folkhälsoläget både i form av 
ohälsotal och av självupplevd hälsa bör förbättras. 
 Storstadssatsningen är intressant ur såväl ett folk-
hälsoperspektiv som ur ett integrationsperspektiv. I 
dessa s.k. utsatta områdena bor en stor andel utrikes 
födda och många av de nyanlända flyktingarna får 
en bostad i något av dessa bostadsområden (Integra-
tionsverket ). Samtidigt vet vi genom studier att 
i dessa områden har en stor andel personer en dålig 
hälsosituation (Integrationsverket ). Dessutom 
är många av de faktorer (arbetslöshet, socialbidrags-
beroende, otrygghet och maktlöshet) som vi vet är 
nära kopplade till hälsa och ohälsa mer utbredda i 
dessa områden än i övriga Sverige.

Vilka folkhälsoinsatser har prioriterats? 
Vid en genomgång av de lokala utvecklingsavtalen 
kan det till att börja med konstateras att valet av mål 
och metoder under folkhälsomålet beskrivs av flera 
som komplicerat. Skälet är att målet är mycket brett 
och att man anser att alla övriga delmål också på lång 
sikt ska förbättra hälsan (www.storstad.gov.se).
 De vanligaste insatserna som presenteras under 
folkhälsomålet är enligt de lokala utvecklingsavtalen: 
Utveckling av familjecentral och ungdomsmottag-
ning. Exempel på andra vanligt förekommande insat-
ser är: tobaksförebyggande arbete, simundervisning, 
folkhälsoplaner, skapande av mötesplaster för olika 
utsatta grupper, förbättrad tandhälsa samt olika sam-
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verkansprojekt för att folkhälsoarbetet ska bli mer 
effektiv. De högst prioriterade målgrupperna i folk-
hälsoinsatserna är barn och ungdomar samt nyblivna 
föräldrar. Dessutom nämns ofta flickor och kvinnor 
som en specifik målgrupp i folkhälsoarbetet. 
 Ett av det mest uppmärksammade hälsoprojekten 
som initierats inom ramen för storstadssatsningen är 
projektet Internationella hälsokommunikatörer, som 
handlar om hälsoinformation till olika språkgrup-
per i samarbete med bland annat hälso- och sjukvår-
den. Detta projekt beskrivs närmare i slutet av detta 
avsnitt. 

Folkhälsa – få utvärderingar 
Under  presenterades slutbetänkandet av en 
nationell utredning som bland annat haft till uppgift 
att utvärdera de rapporter m.m. som tagits fram inom 
ramen för Storstadssatsningen (SOU :). Där 
konstaterar utredaren att folkhälsa är ett av de minst 
utvärderade målområdena och att det verkar bero på 
att dessa insatser har ansetts besvärliga att hantera för 
utvärderarna därför att de verksamheter som placerat 
inom folkhälsomålet har varit av så skiftande karak-
tär. Utredaren skriver:

…när folkhälsa väl tas upp analyseras det i mycket liten 
utsträckning….målområdet inom satsningen är otyd-
ligt definierat och som en följd av detta inkonsekvent 
hanterat (ibid. sid. ).

Det finns enligt utredaren en hel del beskrivningar av 
olika hälsosatsningar som anses lyckade men däremot 
inga försök att mäta om dessa insatser har bidragit till 
en bättre hälsa bland de berörda. 
 Av de -tals utvärderingar som genomförts 
under åren av olika insatser finns egentligen bara 
en rapport, Folkhälsoinsatser i Storstadssatsningen 
(Martilla & Tillgren, ), som direkt handlar om 
folkhälsoinsatser. Det är dock ingen utvärdering utan 
en kartläggning vars syfte var att studera hur folk-
hälsa har tagits upp i avtalen samt vilka folkhälsoin-
satser som bedrivits i satsningen.
 I jämförelserna mellan de olika kommunernas folk-
hälsoarbete visar rapporten att det finns stora skillna-
der i vilket utrymme folkhälsa har fått i arbetet med 
storstadssatsningen. Detta återspeglas i de avtal som 
skrivits mellan de berörda kommunerna och staten.
 Om folkhälsosatsningar har lyckats eller inte ger 
rapporten inte svar på. Studien var framförallt tänkt 
att vara en baslinjestudie och därmed en utgångs-
punkt för framtida utvärderingar inom detta område. 
Några sådana har dock inte skett.

Svårt att följa upp policymål 
när insatser görs på individnivå 
Ett problem med utvärderingar och resultat av exem-
pelvis folkhälsoinsatser inom Storstadssatsningen är 
att ansatser och mål för insatserna ligger på en poli-
cynivå, exempelvis att minska segregationen, medan 
insatser och resultat ligger på en individnivå, exem-
pelvis att få människor att sluta röka. Detta resulte-
rar bl.a. i att insatser som anses lyckade av de berörda 
målgrupperna sällan (eller aldrig) når upp till de 
övergripande målen och får därför varken den upp-
märksamhet eller den spridning de kanske borde få. 
Detta kan vara en av anledningarna till att vi i dag har 
få metoder att sprida från Storstadssatsningen. 

Boendestudien
Integrationsverket fick av regeringen uppdrag att 
ansvara för en nationell utvärdering av de lokala 
utvärderingsavtalen som de sju storstadskommu-
nerna ingått med staten. Detta uppdrag resulterade 
i en rad delrapporter samt slutrapporten På rätt väg 
(Integrationsverket ). Inom ramen för detta upp-
drag genomförde Integrationsverket med hjälp av 
SCB en enkätstudie, den s.k. Boendestudien, där de 
boendes subjektiva upplevelser av sina livsvillkor står 
i fokus (Integrationsverket ). I Boendestudien 
belyses storstadspolitikens målområden: trygghet och 
trivsel, folkhälsa och demokratiskt deltagande.
 En viktig slutsats från Boendestudien är att frå-
gan om de boendes allmänna hälsotillstånd var den 
fråga som gav mest signifikanta samband med bak-
grundsvariabler och utfallet från övriga enkätfrågor 
i boendestudien. Bland annat visade studien att de 
som mår bra har högre utbildning, större egenmakt 
(kan själva författa skrivelser och överklaga beslut), 
trivs bra i sina bostadsområden, har bott kortare tid 
än fem år i sina bostadsområden, samt bland utrikes 
födda, kan svenska i större utsträckning (Integra-
tionsverket, ). 
 Integrationsverket anser att det skulle vara bra att 
på nytt genomföra boendestudien eller åtminstone 
delar av den. Det skulle göra det möjligt att få en bild 
av hälsoutvecklingen i dessa områden under den tid 
då Storstadssatsningen pågått. För att komma förbi 
problemet men den stora in- och utflyttning som 
ständigt sker i dessa områden bör man då kontrollera 
hur länge personen ifråga har bott i området och bara 
ta med de personer som har bott där sedan den tidi-
gare undersökningen genomfördes.
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Diskriminering
I den folkhälsopolitiska rapporten har diskriminering 
föreslagits som en bestämningsfaktor för hälsa. Skälet 
är att diskriminering anses reducera vissa gruppers 
möjlighet till att delta på lika villkor i samhället och 
därmed ha samma möjligheter till en god hälsa (Sta-
tens folkhälsoinstitut, ). 
 Det pågår i dag en hel del insatser inom olika 
områden för att stärka skyddet mot diskriminering, 
bland annat genom att samla in kunskap om i vil-
ken omfattning det sker, vilka grupper som utsätts 
och vilka effekter diskrimineringen har på dem som 
utsätts
 Bland annat har Integrationsverket fått ett reger-
ingsuppdrag att pröva möjligheterna att med hjälp 
av s.k. praktikprövning eller »situation testing« 
undersöka förekomst och omfattning av etnisk, reli-
giös diskriminering på arbetsmarknaden och om det 
finns förutsättningar att utveckla och initiera sådana 
undersökningar (för en närmare presentation av 
metoden se Rapport Integration ). Vi kommer 
här att beskriva en av de få insatser mot diskrimine-
ring som har fokus på hälsan. 

Projektet Diskriminering och hälsa
Med anledning av att det i dag saknas mycket kun-
skap kring hälsoeffekterna av diskriminering tog 
Statens folkhälsoinstitut under  kontakt med 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning (HomO) och Handikappombuds-
mannen (HO) för att i samråd få mer kunskap inom 
detta område. Gemensamt beslutades att man till-
sammans skulle bedriva utvecklingsprojektet »Health 
and Discrimination« (HD).
 Projektets syfte är:
• Att inhämta kunskap och utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt kring begreppet diskriminering
• Att klargöra sambanden mellan diskriminering och 

hälsa
• Att utveckla indikatorer för att kunna följa diskri-

mineringens utveckling och utbredning
• Att sprida resultaten till den europiska, nationella, 

regionala och lokala nivån.
 Projektet innefattar olika diskrimineringsgrunder 
men har särskilt fokus på diskriminering på grund 
av etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, kön, 
sexuell läggning, samt funktionshinder. 
 Projektet består av fyra faser, varav fas – finan-
sieras av EU-kommissionen. Fas – genomfördes 
under – och utgör ett underlag för projek-
tets avslutande faser. Under denna period ingick även 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) i projektet.

 I fas  genomförs tre kvalitativa undersökningar 
där olika frågor kring diskriminering prövas för att de 
på sikt ska kunna användas i befolkningsenkäter. För-
hoppningen är att man med hjälp av ett antal bra frå-
gor ska kunna följa utveckling och utbredning och se 
om olika insatser mot diskriminering på olika nivåer 
har någon effekt.
 Fas  av projektet består av att sprida projektets 
resultat till olika aktörer på den lokala, regionala, 
nationella och internationella nivån. 

Större ohälsa bland dem som  
utsatts för kränkande bemötande
Hittills har projektet resulterat i en första underlags-
rapport Särbehandlad och kränkt – en rapport om 
sambanden mellan diskriminering och hälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, ). I rapporten redovisas bland 
annat nya resultat från den Nationella folkhälsoen-
käten, utifrån ett antal frågor som handlar om krän-
kande bemötande. Resultatet visar på att förekomsten 
av ohälsa är avsevärt större bland dem som utsatts för 
kränkande bemötande än för dem som inte alls blivit 
utsatta och mönstret kvarstod och t.o.m. förstärktes 
vid kontroll för ålder, utbildning och inkomst. Det 
är exempelvis minst tre till fyra gånger vanligare med 
nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, svår ångest, 
självmordstankar och självmordsförsök bland perso-
ner som har blivit utsatta för kränkande bemötande 
än bland dem som inte blivit utsatta. Det finns också 
tydliga skillnader mellan utrikes födda och personer 
födda i Sverige. Kvinnor födda i övriga Norden och 
Europa och män födda utanför Norden anger att de 
utsatts för kränkande bemötande i större utsträck-
ning än personer födda i Sverige.
 De personer som uppgav diskrimineringsgrund 
som orsak till kränkningen visade på starkare sam-
band med ohälsa än de samband som fanns med 
annan orsak till kränkning. Rapporten lyfter också 
fram olika förslag på undersökningar som bör 
genomföras för att man på ett bättre sätt ska förstå 
sambandet mellan hälsa och diskriminering samt 
behovet av att genomföra kvalitativa undersökningar 
i syfte att validera frågor som berör självrapporterad 
diskriminering och hälsa.

Insatser under introduktionstiden
Insatser kopplade till integration och folkhälsa har 
ofta varit inriktade på flyktingar och deras första tid 
i Sverige, vilket kanske är en naturlig följd av att det 
är under denna tid som samhället erbjuder säråtgär-
der för att nyanlända flyktingar och andra invandrare 
så snabbt som möjligt ska kunna försörja sig och bli 
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delaktiga i samhällslivet. I enlighet med integrations-
politiken (prop. /:) bör säråtgärder endast 
finnas under en begränsad tid, därefter ska alla kunna 
omfattas av samhällets generella insatser. 
 För de nyanlända flyktingar m.fl. som omfattas av 
ersättningsförordningen ska mottagande kommun 
upprätta en introduktionsplan. Efter avslutad intro-
duktion ska individen kunna ta del av och bidra till 
svenskt samhälls- och arbetsliv. Innehållet i introduk-
tionen, som bl.a. kan vara undervisning i svenska, 
orientering om svenskt samhälls- och arbetsliv samt 
yrkespraktik, ska utgå från individens behov och för-
utsättningar. I regel bör ett introduktionsprogram på 
heltid kunna avslutas efter två år, men ofta är denna 
tid inte tillräcklig för alla, särskilt inte om det finns 
behov av rehabilitering. 
 I samverkan med andra myndigheter har Integra-
tionsverket utvecklat mål för introduktionen, där två 
av delmålen rör hälsa:
• Både vuxna och barns hälsa och välbefinnande är 

uppmärksammade. Sjukvård och/eller rehabilite-
rande/habiliterande insatser har, vid behov, erbju-
dits.

• Funktionshindrades särskilda behov är beaktade så 
att de kan tillgodogöra sig samhällets service uti-
från sina förutsättningar.

Ohälsa gör att många inte genomför introduktionen…
Trots att rehabiliterande insatser alltså ska ingå som 
en del av introduktionen, visar flera olika uppfölj-
ningar och utvärderingar att många flyktingar avbry-
ter eller inte ens påbörjar introduktionsprogram pga. 
av ohälsa. Det framgår bl.a. av Introduktion – men inte 
för alla. Utvärdering av introduktionen för nyanlända 
invandrare (Integrationsverket ). Riksrevisio-
nens rapport Att etablera sig i Sverige – En granskning 
av introduktionsverksamheten för flyktingar och deras 
anhöriga (Riksrevisionsverket ) anges följande:

Ohälsa uppges vara ett betydande hinder att delta i 
introduktionsverksamheten. Det är inte ovanligt att en 
relativt stor del av de nyanlända (upp emot en fjärdedel 
i många kommuner) inte uppges kunna tillgodogöra 

sig introduktionen fullt ut på grund av diverse psykiska 
och fysiska hinder (ibid s. ).

…och hamnar i ett utanförskap
En fallstudie i fyra olika kommuner visar att funk-
tionshindrade i vissa kommuner inte anses höra 
hemma i introduktionsverksamheten utan automa-
tiskt hänvisas till socialtjänsten (Andersson & Berg-
lund ). Därmed är risken stor att de sorteras bort 
och hamnar utanför både arbetsmarknad och det 
generella välfärdssystemet. (Se även avsnittet Vuxna 
utanför i denna Rapport Integration) 
 Ur Integrationsverkets synvinkel bör inte ohälsa 
vara ett skäl till att introduktion inte genomförs. Istäl-
let bör den utformas så att olika rehabiliteringsinsat-
ser utgör en del av det individuella introduktionspro-
grammet.

Hälsofrämjande introduktion
Trots att flera hundra tusen flyktingar genomgått 
introduktionsprogram under de senaste  åren, 
har introduktionen inte varit föremål för forskning i 
någon större utsträckning. Karolinska Institutet (KI) 
inledde under år  ett forskningsprojekt som Inte-
grationsverket medfinansierar och som kommer att 
resultera i två doktorsavhandlingar med olika ansat-
ser. Den ena omfattar en kartläggning av introduktio-
nen ur ett hälsofrämjande- och samverkansperspek-
tiv samt ett inslag av implementerande forskning. 
Den andra avhandlingen innehåller en mer traditio-
nell studie kring psykisk hälsa som förutsättning för 
arbete/arbete som förutsättning för psykisk hälsa hos 
vuxna från Bosnien Herzegovina. Här kommer i för-
sta hand delprojektet »Strategier för en hälsofrämjande 
introduktion« och dess delstudier att presenteras uti-
från en opublicerad rapport till Integrationsverket 
(Lindencrona, Ekblad & Johansson Blight ). Pro-
jektet syftar till att utveckla förståelsen för hur en häl-
sofrämjande introduktion bör utformas utifrån frå-
geställningarna: Vilka är de viktigaste aspekterna av 
en hälsofrämjande introduktion och hur kan sådana 
insatser/verksamheter utvecklas?
 Den implementerande delen i projektet har genom-
förts i fyra interventionskommuner och tre kontroll-
kommuner. De fyra interventionskommunerna har 
fått stöd i arbetet med att fortlöpande utveckla en 
hälsofrämjande introduktion, dvs. att öka kapaciteten 
för att identifiera, planera, genomföra och utvärdera 
fungerande introduktionsinsatser. I första skedet har 
de fyra kommunerna fått stöd till ökad samsyn och 
samarbete mellan olika aktörer i lokala utvecklings-
grupper, därefter har de fyra utvecklingsgrupperna 
gjort ett heldagsbesök per kommun för att utbyta 
erfarenheter och lära av varandra.

 Förordningen (:) om statlig ersättning för flyk-
tingmottagande m.m. omfattar dem som beviljats uppe-
hållstillstånd efter att ha sökt asyl i Sverige och s.k. kvot-
flyktingar, samt nära anhöriga till dessa som kommit till 
Sverige inom två år från det att uppehållstillstånd bevilja-
des. 

 Målen för introduktion för nyanlända invandrare är fram-
tagna i samverkan med Arbetsmarknadsverket, Landstings-
förbundet, Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen 
och Svenska Kommunförbundet. (Integrationsverket )
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Målforum låter deltagaren vara aktiv och stå i fokus
Inom ramen för projektet har en metod, kallad mål-
forum, tagits fram och prövats i interventionskom-
munerna för att förbättra planeringen av introduk-
tionen. Metoden bygger på att handläggare för olika 
verksamheter tillsammans med deltagaren kartlägger 
hans eller hennes resurser och behov samt mål för 
olika insatser, först separat och därefter med intro-
duktionsdeltagaren och alla handläggare samlade i 
ett gemensamt möte. Detta följs upp med ytterligare 
gemensamma möten. Innan första mötet och efter 
de gemensamma mötena, fyller deltagarna i en enkät 
som bl.a. tar upp deras upplevelse av delaktighet, 
bemötande, kommunikation med handläggare och 
introduktionens kvalitet. I tre kontrollkommuner har 
deltagarna fyllt i samma enkät vid motsvarande tid-
punkter i introduktionsprocessen. 
 Preliminära resultat av den fjärde delstudien pekar 
på att de som deltagit i insatsen målforum rapporte-
rar bättre möjligheter till delaktighet och inflytande, 
bättre bemötande från och kommunikation med 
handläggare samt högre kvalitet på introduktionen 
jämfört med deltagare i kontrollkommunerna. Detta 
trots att enkätsvaren vid första svarstillfället inte 
visade några större skillnader i introduktionsdelta-
garnas utgångsläge.

Viktiga komponenter för en bra introduktion
Som nämnts inledningsvis utgör projektet en del av 
ett pågående avhandlingsarbete, varför inga slutgil-
tiga resultat ännu kan ges. Preliminära resultat visar 
dock på några viktiga faktorer som har betydelse för 
hälsa, såväl hos den enskilde deltagaren som i miljön 
för introduktionen. 
 I projektets inledning gjordes en kartläggning av 
introduktions-programmen i kommuner med fler 
än  mottagna flyktingar under perioden –. 
Endast hälften av kommunerna hade registrerat mål-
uppfyllelse, vilket ger en begränsad tillförlitlighet på 
analyser av effekt av samverkan för måluppfyllelse. 
Med detta i beaktande, visar utfallet dock bl.a. att 
man i högre grad nått upp till introduktionens mål 
i de kommuner där det fanns etablerade metoder 
för samverkan mellan olika aktörer, både på tjäns-
temanna- och chefsnivå. Sådana kommuner erbjöd 
både ett större utbud och mer individanpassade 
åtgärder för deltagarna, oberoende av mottagandets 
storlek. Efter introduktionen var en större andel av 
deltagarna självförsörjande i de kommuner som hade 
utarbetat metoder för att stödja deltagarnas delaktig-
het i beslut kring introduktionen.
 En annan delstudie gjordes för att identifiera hur 
personal inom introduktionen ser på hälsa hos del-

tagare i verksamheten. Personalen beskrev hälsa som 
olika förmågor: att knyta goda relationer, förmåga 
att upprätthålla en positiv självbild samt att vara ett 
handlande subjekt. En faktor som visats sig vara bety-
delsefulla i den mottagande miljön är hur personal 
uppfattar och interagerar med deltagarna. Andra vik-
tiga faktorer är introduktionsprogrammens förmåga 
att ge meningsfulla och individanpassade åtgärder, 
programmens tydlighet samt programmens förmåga 
att fokusera på deltagarnas resurser, stödja deras del-
aktighet och hjälpa dem finna sin egen strategi för att 
nå sina mål. 

Påfrestningar som leder till ohälsa
En tredje delstudie (ca  enkätsvar) pekar på fyra 
primära stressfaktorer som kan förklara en större del 
av den självupplevda psykiska ohälsan (bl.a. depres-
sion och ångestsymptom) under de första åren efter 
uppehållstillstånd: 
• sociala och ekonomiska påfrestningar, 
• att känna sig som en främling, 
• diskriminering samt hot och våld i Sverige (inom 

och utanför familjen), 
• förmågan att uppleva att man har kontroll över sin 

livssituation. 
 Tortyr innan migrationen rapporterades av  pro-
cent av dem som besvarat enkäten. Personer som har 
utsatts för tortyr har en klar överrisk för posttrauma-
tisk stress. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering  
– stöd för traumatiserade flyktingar
Invandrares och flyktingars svårigheter att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden, deras högre andel 
sjukfrånvaro och förtidspensionering har dokumen-
terats i många rapporter och studier. Myndigheter, 
forskare och andra har uttalat oro över den sociala 
segregering och det utanförskap som detta riskerar 
att medföra (Björkqvist ). 
 Under åren – genomfördes flera olika 
projekt med stöd från europeiska socialfonden (ESF) 
med fokus på att öka traumatiserade flyktingars möj-
ligheter att komma in på svensk arbetsmarknad. Pro-
jekten initierades för att de flyktingar som lider av 
posttraumatisk reaktioner (PTSD) haft särskilt svårt 
att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Dels 
sågs målgruppen traumatiserade flyktingar som lågt 
prioriterad av arbetsförmedlingar och AF Rehabili-
tering (se Arbetsmarknadsavsnittets diskussion kring 
prioriteringar utifrån kvantitativa mål), dels var de 
krav som ställdes så höga att svårt traumatiserade 
flyktingar hade små möjligheter att ta del av deras 
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verksamhet. Risken för långvarigt socialbidragsbe-
roende och/eller förtidspensionering var därmed 
uppenbar. 
 Ett av EU-projekten var »New Start« som drevs i 
samarbete med Centrum för tortyr- och traumaska-
dade, numera Kris- och traumacentrum, KTC. I pro-
jektet ingick dels metodutveckling inom ramen för ett 
åtgärdsprogram som pågick åren – och dels 
utvärdering och uppföljande psykologisk forskning, 
vilket kommer att resultera i en doktorsavhandling. 
Fokus för den kommande avhandlingen ligger på 
interaktionen mellan samhällets flyktingmottagande 
aktörer och flyktingar med olika grad av traumati-
sering, samt konsekvenser av denna interaktion med 
avseende på social utestängning (social exklusion) 
eller integration.
 Syftet med projektets metodutvecklande del var att 
utveckla modeller för att genom aktiv rehabilitering 
skapa vägar till arbete med hjälp av särskilt anpassade 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och språkutbild-
ning. 
 Deltagarna rekryterades i huvudsak via KTC. De 
 projektdeltagarna ( män och  kvinnor) kom-
mer alla från Irak,  har arabisk kulturbakgrund och 
 är kurder. Många av deltagarna var relativt nyan-
lända då de kom med i projektet. I medeltal hade de 
bott , år i Sverige vid tiden för den första intervjun. 
Utbildningsbakgrunden var mycket varierande, med 
ca en tredjedel lågutbildade, en tredjedel med - års 
skolgång eller yrkesutbildning och en tredjedel som 
studerat vid universitet. Ingen av deltagarna hade nått 
SFI-nivå före projektstart då majoriteten av dem hade 
haft för stora koncentrationssvårigheter för att kunna 
delta i ordinarie SFI-undervisning.
 Deltagarna hade mycket hög förekomst av PTSD 
och andra psykiska besvär, liksom av psykosoma-
tiska symtom. Alla hade upplevt konflikthändelser 
och över  procent av deltagarna hade utsatts för 
tortyr. PTSD medför ofta kognitiva problem i form 
av koncentrations- och minnessvårigheter. Tortyr 
och krigstrauman kan leda till bristande självkänsla, 
minskad tro på egen förmåga och på framtiden, vil-
ket kan påverka förmågan att ta till sig insatser. Här 
har bemötandet från tjänstemän stor betydelse. För 
att kunna hantera de problem som uppstod under 
projekttiden var det viktigt för deltagarna att få psy-
kosocialt stöd i form av en »vägledare« eller »spindel i 
nätet«. 
 Trots det mycket svåra utgångsläget visade den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen på goda resultat. 
Vid åtgärdsprogrammets slut hade tio personer fått 
arbete, och ytterligare två personer efter en tid.  

personer hade genomgått praktik. För andra inne-
bar projektet att de kunde tillgodogöra sig under-
visning i ordinär SFI-klass (åtta personer) eller att 
studera vidare, varav två har klarat högskolestudier 
och åtminstone den ene fått arbete inom sitt utbild-
ningsområde. Fyra personer har fått sjukbidrag, vilket 
enligt projektledaren är ett sätt att stabilisera och nor-
malisera tillvaron, medan fem personer hade fortsatt 
försörjningsstöd (socialbidrag).
 Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten visar 
att det är möjligt att hjälpa mycket svårt traumatise-
rade flyktingar in i arbete, till vidare studier etc. då de 
erbjuds individuella och flexibla insatser, anpassade 
till deras särskilda behov. I en arbetslivsinriktad reha-
bilitering av traumatiserade flyktingar behövs tidiga 
introduktions- och arbetsmarknadspolitiska insatser 
i kombination med psykologisk/medicinsk rehabilite-
ring. (Björkqvist )

Hur erfarenheter av projekt 
används i ordinarie verksamhet
Introduktionsinsatser kopplade till hälsa har i de 
flesta fall genomförts i form av projekt, många gånger 
i samverkan mellan olika aktörer. Allt för ofta har 
denna samverkan upphört i samband med att pro-
jekttiden gått ut och värdefulla erfarenheter har där-
med gått förlorade. Mycket sällan har det då funnits 
någon fortsättning av verksamheten, även om alla 
parter varit ense om att projektet varit lyckat och visat 
goda resultat. 
 EU-programmet EQUAL, som syftar till att genom 
samverkan mellan länderna främja nya metoder för 
att motverka diskriminering och alla former av ojäm-
likhet i anknytning till arbetsmarknaden, har en tyd-
lig ambition att ta fram nyskapande metoder som 
ska påverka såväl hur den nationella politiken och 
dess insatser utformas som hur företag, myndigheter, 
organisationer och arbetsmarknadens parter arbetar 
och agerar. (ESF-rådet ) 
 Ett av de större EQUAL-projekten som nyligen 
avslutats är RE-KOMP, ett utvecklingspartnerskap 
mellan Uppsala kommun och Malmö stad, där man 
utvecklat metoder för att förbättra mottagandet 
av asylsökande, nyanlända flyktingar och invand-
rare, så att de hjälper individen att utveckla sina 
kompetenser och sin förmåga att själv styra sitt liv.  
 Utvecklingspartnerskapet har bedrivit flera delpro-
jekt i Malmö och Uppsala. Nedan presenterar vi ett 
par exempel där några av dessa framgångsfulla pro-
jekt kunnat inlemmas in i ordinarie verksamhet. 
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Introduktion och rehabilitering  
i samverkan (IntroRehab)
Ett exempel finns i Malmö, där man vidareutvecklat 
en tidigare projektverksamhet, ARETA som pågick 
under  och . Erfarenheterna från projektet 
har förts in i ordinarie verksamhet genom ett regul-
järt samarbete mellan olika aktörer.
 Under våren  togs ett beslut om att starta 
IntroRehab, som är ett introduktions-, utbildnings-, 
och rehabiliteringsprogram för nyanlända flyktingar 
och andra invandrare i Malmö. Målgruppen utgörs av 
personer med migrationsrelaterad stress som deltar i 
kommunens introduktions-program och som står i 
kö för eller är i behandling hos antingen Röda Korset 
eller inom psykiatrin. Verksamheten drivs reguljärt 
i samverkan med Malmö stad, Region Skåne, Röda 
Korset, Lernia AB, Liber Hermods och Iris Hadar. En 
heltids samordningstjänst inrättades under hösten 
 för att samordna verksamheten.
 IntroRehab erbjuder, så långt det är möjligt, ett hel-
hetspaket innefattande psykologbehandling parallellt 
med olika introduktionsinsatser. Den övergripande 
målsättningen är att förbättra och individanpassa 
introduktionen och rehabiliteringen för att öka mål-
gruppens integration i samhället. Ambitionen är att 
på ett bättre sätt än tidigare utnyttja befintliga resur-
ser i respektive organisation samt att finna nya sam-
verkansformer mellan de beröra aktörerna.
 En utvärdering genomfördes över det första 
året, men då var det för tidigt att se några resultat 
på individnivå, då ledtiderna för introduktion och 
behandling är relativt långvariga. De olika parterna 
upplever dock att introduktionsverksamheten och 
rehabiliteringens kvalitet ökat genom samverkan 
(Eriksson ). 

Internationella hälsokommunikatörer
Internationella hälsokommunikatörer (IHK) är från 
början ett samverkansprojekt mellan Region Skåne 
och Malmö Stad och utvecklades som en del i Mal-
mös stads lokala utvecklingsavtal med staten utifrån 
storstadspropositionen. Projektet handlar om att 
utrikes födda personer med utbildning i hälso- och 
sjukvårdutbildning från sitt hemland, så kallade 
Internationella hälsokommunikatörer, förmedlar häl-
soinformation till i första hand till människor med 
samma etniska bakgrund som de själva har, i huvud-

sak på det egna modersmålet. Målen är att:
• underlätta för utbildad hälso- och sjukvårdsperso-

nal av utomnordisk härkomst att anställas på den 
reguljära arbetsmarknaden

• genom informationsinsatser förebygga ohälsa inom 
utvalda grupper språkgrupper

• utveckla nya metoder för förebyggande folkhälso-
arbete.

 Hälsokommunikatörerna arbetar på många olika 
sätt, anpassade efter verksamhet och målgrupp. Deras 
främsta uppgift är att etablera kontakt och informera 
om hälsa och egenvård men de fungerar också som 
en resurs vid exempelvis familjecentraler, där många 
sökande har flyktingbakgrund. Hälsokommunika-
törerna har ingått i en rad olika projekt framför allt 
inom hälso- och sjukvården men också i verksamhet 
utanför hälso- och sjukvården däribland inom olika 
former av vuxenutbildning. 

Från ett arbetsmarknadsprojekt 
till en efterfrågad yrkesgrupp
Till att börja med var projektet framför allt ett arbets-
marknadsprojekt där det främsta målet var att skapa 
en ingång på arbetsmarknaden för sjukvårdsutbildade 
i syfte att utnyttja de resurser som fanns i den invand-
rade befolkningen. Efterhand som projektet utveckla-
des ökade insikten att hälsokommunikatörerna fyllde 
ett behov som inte tidigare uppmärksammats och att 
det kanske handlade om en helt ny yrkesgrupp. Deras 
specifika kompetens har visat sig komplettera den 
svenska sjukvården och de når fram på ett unikt sätt 
med hälsoinformation och skapar en dialog med en 
stor grupp i samhället som på grund av olika barriä-
rer ibland har svårt att förstå och ta till sig den infor-
mation som ges av den ordinarie sjukvårdspersonalen 
(Sandstedt och Ström, ). 
 Målgrupperna för informationen har förändrats 
över tid. Till att börja med var det framför allt barn-
familjer och blivande barnfamiljer som stod i fokus 
för informationen. Under år  utökades målgrup-
pen till att även omfatta information till asylsökande 
och ungdomar (– år). Detta skedde som en följd 
av att IHK inledde ett samarbete med ett EU-projekt 
för asylsökande och flyktingar, benämnt RE-KOMP. 
Där har Internationella Hälsokommunikatörer gått 
in som en samverkanspartner i projektet »Tidig sam-
verkan under asyltiden«. 
 Hälsokommunikatörerna har under åren prövat 
olika arenor för sitt arbete men kommer i fortsätt-
ningen att prioritera barnhälsovården och introduk-
tionen av nyanlända. 

 Samverkansprojektet startade i september 2001 under 
namnet Internationella Hälsoinformatörer men sedan den 
1 januari 2005 har benämningen ändrats till Internatio-
nella Hälsokommunikatörer för att bättre anpassa namnet 
till den verksamhet som bedrivs.
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Hälsokunskaperna har ökat hos målgruppen och 
förståelsen för andra kulturer har förbättrats hos 
sjukvårdspersonalen
Ett antal utvärderingar av projektet har genomförts 
under de fem år det har pågått (Karlsson, Dejin m.fl. 
). I utvärderingarna framkommer bland annat 
att det är svårt att på så kort tid påvisa några direkta 
hälsoeffekter för de berörda målgrupperna. Däremot 
visar man på flera andra viktiga resultat som exem-
pelvis: att flera av hälsokommunikatörerna tack vare 
projektet har fått anställning i hälso- och sjukvården, 
att bland de berörda målgrupperna har hälsokunska-
perna ökat och att projektet lett till en ökad förståelse 
för andra kulturer bland sjukvårdpersonal som på 
olika sätts berörts av projektet. 
 Det finns också, enligt utvärderarna, en tydlig efter-
frågan på hälsokommunikatörerna. En av orsakerna 
till framgången i projektet, menar man, är att hälso-
kommunikatörerna både har legitimitet utifrån sin 
utbildning och kan med hjälp av sin bakgrund, språk 
och erfarenheter fungera som en viktig länk mellan 
den svenska sjukvården och olika invandrargrupper. 
Projektet har rönt stort intresse, både inom kommu-
nen och nationellt. Integrationsverket har bidragit 
med medel till arbetet att få en mer permanent struk-
tur för verksamheten, vilket varit en strävan under 
flera år. Det finns i dag ett politiskt beslut i Malmö 
stad att detta projekt kommer att fortsätta inlemmas 
i den ordinarie verksamheten, med de internationella 
hälsokommunikatörerna som en egen yrkesgrupp. 
 Möjligheter till en nationell spridning av denna 
verksamhet har nu ökat genom att Myndigheten för 
kvalificerad yrkesutbildning har beviljat en ansökan 
om att starta en kvalificerad yrkesutbildning till »Häl-
sokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle«, 
där Uppsala kommun är ansvarig utbildningsanord-
nare. 

Sammanfattande slutsatser
• Den viktigaste aktören i introduktionen är delta-

garen själv. En lyckad introduktion för en etable-
ring i det svenska samhället kräver att deltagaren 
är fullt ut delaktig i planering och genomförande 
av de olika insatserna. Integration är en ömsesidig 
process. För individen är integration en livsprocess 
som är beroende av hans eller hennes egna mål, 
syften och förutsättningar. Samhället kan stödja 
individen genom att föra en politik som underlät-
tar för honom eller henne att förverkliga sina mål i 
livet. 

• Introduktionen är till för alla nyanlända. Ingen ska 
kunna exkluderas på grund av ohälsa eller funk-
tionshinder. Istället bör introduktionsinsatserna 
innefatta rehabiliterande och funktionshöjande 
åtgärder. Även svåra fall kan lyckas med rätt insat-
ser, t.ex. arbetslivsinriktad rehabilitering av trau-
matiserade flyktingar.

• Det är viktigt att värdefulla erfarenheter från 
projekt tas tillvara inom ordinarie verksamhet, 
antingen som egen fristående verksamhet (som i 
exemplen från Malmö) eller som komponenter i 
annan ordinarie verksamhet.

• Behov av samverkan på olika nivåer lyfts ofta fram. 
»Alla« är överens om att det är bra, men hur gör 
man? Myndigheternas regelverk och uppdrag gör 
det svårt att gå utanför det som ses som »kärnverk-
samhet«. Och vem tar ansvar? 

• Det är svårt att utvärdera folkhälsoinsatser i rela-
tion till det övergripande målet dvs. att förbättra 
hälsan hos målgruppen, bland annat därför att det 
är svårt att på kort tid hitta några direkta hälso-
effekter av de insatser som görs. Det är dessutom 
svårt att utvärdera insatser inom ramen för större 
politiska satsningar som t.ex. Storstadssatsningen, 
där ansatser och mål ligger på policynivå, medan 
insatser och resultat ligger på individnivå. 
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Integration och folkhälsa är två sidor av samma 
mynt, med många gemensamma nämnare. Det över-
gripande målet för folkhälsopolitiken om »att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen« (prop. /:) lig-
ger mycket nära det integrationspolitiska målet om 
»lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 
alla oavsett etnisk och kulturell tillhörighet« (prop. 
/:). Det handlar om en inkluderande poli-
tik som omfattar hela Sveriges befolkning. Här ligger 
Sverige långt fram och är ett av föregångsländerna för 
policyutveckling.
 En god folkhälsa förutsätter en jämlik hälsa. Ändå 
ser vi att hälsan och ohälsan är ojämnt fördelad i 
befolkningen. En av folkhälsopolitikens största utma-
ningar i dag är att utjämna de skillnader i hälsa som 
fortfarande finns mellan olika grupper i samhället. 
Detta är en anledning till att man prioriterar utrikes 
födda, barn och ungdom, homo- och bisexuella per-
soner samt personer med funktionshinder. 
 Inom det integrationspolitiska fältet ligger fokus 
av naturliga skäl på utrikes födda och deras förutsätt-
ningar att få villkor som är likvärdiga med de inrikes 
föddas. Samtidigt ser vi att den som förutom att vara 
utrikes född är funktionshindrad, har större svårig-
heter att få sina rättigheter tillgodosedda och där-
med löper större risk att hamna i ett utanförskap. På 
samma sätt ser vi att den som står långt ifrån arbets-
marknaden inte har självklar rätt att få sin arbets-
förmåga bedömd eller har rätt till arbetslivsinriktad 
rehabilitering.

Lika hälsa för alla?
Vi har studerat ohälsotalet i den sysselsatta befolk-
ningen för utrikes och inrikes födda, kvinnor och 

män, och utvecklingen över tiden  till . Vi 
har ställt oss följande frågor: Vilka skillnader kan vi se 
mellan dessa olika grupper? Vilka är de möjliga orsa-
kerna till de skillnader vi ser? Vilken roll spelar ålder, 
utbildningsnivå och yrke? 

Klass och kön spelar roll 
både för folkhälsa och för integration 
Regeringen har angett att man bör ha ett klass- och 
jämställdhetsperspektiv på allt folkhälsoarbete, vilket 
vi ser även behövs inom integrationsarbetet. Att det 
är så stor skillnad i hälsa mellan utrikes och inrikes 
födda personer handlar i stor utsträckning om socio-
ekonomiska frågor. Vi bör fortsätta att kritiskt gran-
ska varför så många utrikes födda personer efter lång 
tid i Sverige har en fortsatt låg social position i sam-
hället.
 Vi kan också konstatera att det behövs ett jäm-
ställdhetsperspektiv på både folkhälso- och integra-
tionsarbetet. Kvinnor löper större risk för ohälsa än 
män och störst är risken för utrikes födda kvinnor. 

Sjukfrånvaron är högst bland utrikes födda kvinnor…
Vi ser att sjukfrånvaron har ökat markant från  
till  och att det är kvinnor som står för den 
största ökningen. Utrikes födda kvinnor har gene-
rellt högre andel sjukfall än de andra grupperna, med 
några få undantag. 
 Arbetsvillkoren verkar ha mycket stor betydelse för 
de skillnader vi ser. Under de senaste femton åren har 
det skett stora generella försämringar i arbetsmiljön 
med ökade krav samtidigt som möjligheten till påver-
kan och egen kontroll har minskat. Allra värst drab-
bade är kvinnliga arbetare inom både offentlig sektor 
och industri (LO ).
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 De kraftiga nedskärningarna under -talet inom 
den offentliga sektorn har drabbat kvinnor på flera 
olika sätt. De slimmade organisationerna har medfört 
ökad arbetsbelastning på dem som fått stanna kvar, 
medan andra drabbats av arbetslöshet. Nedskärning-
arna har även inneburit att anhöriga (kvinnor) fått 
ta över en allt större del av omsorgen av äldre, vilket 
även kvinnor utanför offentlig sektor har fått göra. 
 De ojämställda och ojämlika arbetsvillkor som 
fortfarande finns i det svenska samhället drabbar 
utrikes födda i än högre grad än de inrikes födda – 
och allra mest drabbas kvinnorna. 

… och den självskattade hälsan lägst
Var femte kvinna född utanför Norden uppger att 
hon har dåligt allmänt hälsotillstånd, vilket är fyra 
gånger fler än bland de inrikes födda kvinnorna. Var 
tredje utrikes född kvinna har nedsatt psykiskt välbe-
finnande mot var femte inrikes född kvinna. Bakom 
skillnaderna i självskattad hälsa finns en rad olika 
faktorer på olika nivåer. Några förklaringar till skill-
naderna kan vi finna i resultaten från den Nationella 
folkhälsoenkäten på frågor om t.ex. sjukvårdsutnytt-
jande, tillgång till sjukvård, tillit och kränkande sär-
behandling. Resultaten visar på stora skillnader mel-
lan utrikes födda personer jämfört med inrikes födda. 

Ger lika villkor lika hälsa?
När vi studerat sjukfall bland den sysselsatta befolk-
ningen har vi kunnat se stora skillnader i hälsotill-
ståndet mellan utrikes och inrikes födda personer. Vi 
har också kunnat se att de största skillnaderna finns 
mellan kvinnor och män och att de utrikes födda 
kvinnorna har den sämsta hälsan. Det syns i statisti-
ken för ohälsotalen, men också i hur de uppfattar sin 
hälsosituation.
 Men vi har också kunnat se att i vissa branscher 
försvinner skillnaderna mellan utrikes och inrikes 
födda personer. Att utrikes och inrikes födda män 
liksom inrikes och utrikes födda kvinnor inom vissa 
branscher (utbildning/forskning) har samma sjuktal 
kan tyda på att när högutbildade utrikes födda får 
arbete i nivå med sin kompetens, har de inte högre 
sjuktal än inrikes födda personer. Dock kvarstår skill-
nader mellan könen.
 Det är angeläget att fortsätta att följa utvecklingen 
kring ohälsotal och självskattad hälsa, inte bara ur ett 
integrationsperspektiv utan även ur ett jämställdhets-
perspektiv. För att kunna följa levnadsförhållanden 
hos hela den svenska befolkningen genom urvals-
undersökningar, t.ex. ULF och den Nationella folk-

hälsoenkäten, bör man försäkra sig om att det finns 
ett tillräckligt stort antal utrikes födda individer i 
urvalet för att kunna göra statistiskt säkrade jämfö-
relser. Detta kan innebära att särskilda insatser görs 
för att begränsa bortfall eller att tilläggsurval görs 
av utrikes födda. Integrationsverket föreslår att ett 
representativt tilläggsurval av utrikes födda görs för 
kommande undersökningar av levnadsförhållanden, 
minst vartannat år.

De som inte inkluderas blir »vuxna utanför«
Vår nationella kartläggning av gruppen »vuxna utan-
för« har handlat om en av de mest marginaliserade 
grupperna i det svenska samhället. Den visar på hur 
långt vi är från integrationspolitikens mål om »lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oav-
sett kulturell och etnisk tillhörighet«, liksom hur 
långt vi har till folkhälsopolitikens övergripande mål 
om »att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen«. 
 Vi har sett att närmare   utrikes födda perso-
ner hamnat i en situation där de i åratal får försörj-
ningsstöd som enda åtgärd och där andra insatser är i 
det närmaste obefintliga. 
 Den som aldrig kommit in på den svenska arbets-
marknaden står utanför arbetslöshetsförsäkringen 
och sjukförsäkringen och därmed rätten till arbets-
livsinriktad rehabilitering. De flesta får inte heller sin 
arbets- eller funktionsförmåga bedömd, vilket gör att 
välbehövliga insatser aldrig sätts in. 
 Vår kartläggning visar att två tredjedelar av grup-
pen »vuxna utanför« är utrikes födda och att de flesta 
av dem kommit hit som flyktingar eller som anhöriga 
till flyktingar. Det handlar inte bara om initiala svå-
righeter att etablera sig i ett nytt samhälle.  procent 
av de utrikes födda i gruppen »vuxna utanför« har 
varit i Sverige i minst fem år.

Att inte göra något blir dyrt i längden
Grupper som bedöms stå långt från arbetsmarknaden 
hamnar ofta i ett ineffektivt rundgångssystem. Istället 
för att ge dessa personer kvalitativa insatser med tyd-
liga mål, sätts de in i olika åtgärder som inte leder till 
arbete. Denna typ av åtgärder blir i längden mycket 
kostsam för samhället. Kartläggningen av gruppen 
»vuxna utanför« ger oss ett tydligt exempel på en 
åtgärd (långvarigt försörjningsstöd) som blir mycket 
kostsam i längden. 
 Kommuner har mycket att vinna på att satsa på 
kvalitativa insatser för gruppen »vuxna utanför«. Ini-

 Exempelvis var bortfallet i senaste Nationella folkhälsoen-
käten – procent i vissa grupper. 

 Undersökning av levnadsförhållanden som årligen genom-
förs av SCB
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tialt kan det kosta en hel del att göra något åt denna 
grupp, dvs. kvalitativa insatser i form av kartläggning 
och riktade insatser, men i förlängningen blir det en 
stor besparing.

Vi bör inte göra om samma misstag
Antalet personer som år  var »vuxna utanför« 
motsvarar flera »normala« årskontingenter flyktingar. 
Många har kommit under år med stort flyktingmot-
tagande. Genom den tillfälliga asyllagen som trädde i 
kraft under hösten  har många gömda flyktingar 
fått möjlighet till ny prövning av sina ärenden. Inte-
grationsverket, kommuner och andra aktörer står 
återigen inför en stor utmaning att skapa förutsätt-
ningar för alla dem som nu får stanna i Sverige att 
etablera sig i det svenska samhället. 
 Vilka insatser som görs och hur kan vara avgörande 
för deras framtida möjligheter att bli egenförsörjande 
och delaktiga. 

Introduktion och samverkan  
för en hälsa på lika villkor
Egenförsörjning och delaktighet är viktiga mål både 
för folkhälsan och för integrationen. För den som är 
ny i det svenska samhället krävs särskilda insatser för 
att han eller hon så snart som möjligt ska kunna leva 
på lika villkor som majoritetsbefolkningen. 

Introduktionen bör omfatta alla
Var och en som kommer till Sverige för att bosätta sig 
här behöver en introduktion till samhället – oavsett 
av vilket skäl man kommit hit. 
 Introduktionen är till för alla nyanlända. Ingen ska 
kunna exkluderas på grund av ohälsa eller funktions-
hinder. Istället bör introduktionen innefatta rehabi-
literande och funktionshöjande åtgärder. Även svåra 
fall kan lyckas med rätt insatser, t.ex. arbetslivsinrik-
tad rehabilitering av traumatiserade flyktingar. 

Introduktionsdeltagaren är huvudaktör
En lyckad introduktion för en etablering i det svenska 
samhället kräver att deltagaren är fullt ut delaktig i 
planering och genomförande av de olika insatserna. 
Detta kräver en stor lyhördhet från tjänstemän och en 
struktur som tillåter alternativa lösningar utifrån den 
enskildes livsmål, förutsättningar och behov.

Samverkan är inte enkel – men nödvändig
Behovet av samverkan på olika nivåer lyfts ofta fram. 
»Alla« är överens om att samverkan är bra, men hur 
gör man? Myndigheternas regelverk och uppdrag 
gör det svårt att gå utanför det som ses som kärn-

verksamhet. För att samverkan ska bli effektiv krävs 
att myndigheterna har en gemensam syn på de olika 
målgrupper som de samverkar kring och att de är 
överens om de mål som ska uppnås.

Folkhälsa och integration  
– några policyförslag
• Allt folkhälso- och integrationsarbete bör ha ett 

genusperspektiv. Kvinnor löper större risk för 
ohälsa än män och störst är risken för utrikes födda 
kvinnor.

• Undersökningar av levnadsförhållanden bör spegla 
hela den svenska befolkningen. Integrationsverket 
föreslår att ett representativt tilläggsurval av utrikes 
födda görs för kommande undersökningar av lev-
nadsförhållanden (ULF), minst vartannat år.

• Den som är ny i Sverige behöver så snabbt som 
möjligt etableras i det svenska samhället. Därför 
bör den som fått bosättningsgrundande uppehålls-
tillstånd erbjudas individuellt anpassade insatser 
efter kartläggning. 

• Efter avslutad introduktion ska individen kunna 
omfattas av de generella välfärdssystemen. Därför 
bör den individuella introduktionsersättningen 
utformas så att den möjliggör att man kvalificerar 
sig till socialförsäkringssystemen och till a-kasseer-
sättning. En sådan förändring kan lämpligen infö-
ras i samband med en systemförändring av nyan-
ländas etablering i Sverige

• De personer som står långt från arbetsmarkna-
den på grund av ohälsa eller funktionshinder bör 
särskilt uppmärksammas. För dem bör introduk-
tionen innefatta rehabiliterande och funktionshö-
jande åtgärder.

• Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utveckla meto-
der för en effektivare handläggning av utrikes födda 
som hamnat i gruppen »vuxna utanför«. Uppdra-
get bör genomföras i samverkan med Arbetsmark-
nadsverket, Försäkringskassan, Integrationsverket 
samt Sveriges kommuner och landsting.
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