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Rapport Integration 2005 är den fjärde fördjupade
analysen om tillståndet och utvecklingen i Sverige ur
ett integrationspolitiskt perspektiv som Integrationsverket publicerar på regeringens uppdrag. Årets rapport berör fem huvudområden: arbetsmarknad och
egenföretagande, ungdomsskolan, vuxenutbildning
och validering, boende samt folkhälsa. Uppväxtvillkor för barn och unga berörs i samtliga kapitel.
Rapport Integration 2005 kan läsas som en fristående rapport med nya forskningsresultat och analyser
om bland annat:
– effekter av statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik,
– Sverige i internationell jämförelse när det gäller
sysselsättning, skolresultat och formella rättigheter
för invandrade,
– handlingsutrymmet för sortering och diskriminering på bostadsmarknaden,
– brister i validering av kompetens förvärvad utomlands,
– varför utrikes födda akademiker riskerar att
»fastna« i Grundvux,
– integrationspolitiska effekter av det fria valet av
skola,
– skillnader i hälsa mellan inrikes och utrikes födda
och risken att hamna utanför både arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering samt
– ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Rapport Integration 2005 är också en tydlig fortsättning på tidigare års Rapport Integration. Den innehåller både förlängningar av de statistiska serierna
om utvecklingen för utrikes födda svenskar jämfört
med inrikes födda – på arbetsmarknaden, i grundoch gymnasieskolan samt inom boendet – och för-

djupningar i form av nya studier kring tidigare uppmärksammade fenomen och system som påverkar
förutsättningarna för integration. De hinder som
berörs denna gång är – förutom regelrätt diskriminering – icke-avsedda effekter av försörjningssystemen,
missgynnande regelverk på bland annat bostadsmarknaden och i antagningen till högskolan, brister
i introduktionen av akademiker och funktionshindrade, målkonﬂikters inverkan på myndigheternas prioriteringar i sina verksamheter, med mera.
De viktigaste resultaten och slutsatserna, en analys
av hur utvecklingen inom de olika områdena påverkar varandra samt en Agenda med insatsområden
ﬁnns samlade i den inledande sammanfattningen till
rapporten. Agendan följs upp och vidareutvecklas till
varje ny Rapport Integration.
Det övergripande målet med Rapport Integration
är att den primära målgruppen regeringen ska ﬁnna
innehållet korrekt, relevant och användbart som
beslutsunderlag. Med användbar menas att rapporten
på ett överskådligt och begripligt sätt ska bidra med
ny kunskap om förutsättningarna för utrikes födda
att bo, studera, arbeta och engagera sig i samhällsutvecklingen i Sverige.
Ett annat viktigt mål är att utifrån resultaten, slutsatserna och Agendan skapa en konstruktiv dialog
med centrala aktörer kring hur kunskapen bäst kan
omsättas i praktisk handling. Samtliga aktörer har ett
ansvar för att införliva och leva upp till integrationspolitikens mål.
Rapport Integration 2005 har skrivits av en grupp
medarbetare på Integrationsverkets analysavdelning.
Som underlag för analyserna i respektive kapitel har
vi använt oss av resultaten från ett stort antal forskningsrapporter, varav 17 specialbeställda för Rapport
förord

7

Integration 2005. En förteckning över samtliga expertbilagor återﬁnns efter tabellbilagan. Statistikkällorna
framgår av »Begrepp, deﬁnitioner och statistiska källor« i tabellbilagan. Tabellunderlag i excel till samtliga
diagram i Rapport Integration 2005 återﬁnns på www.
integrationsverket.se.
Författare till de olika kapitlen är Lena Schröder
(arbetsmarknaden), Gisela Andersson, Anna-Soﬁa
Quensel (ungdomsskolan), Andreas Sandberg (boendet), Adèle Ennab (egenföretagande, vuxenutbildning och validering) samt Else Berglund (folkhälsa).
Därutöver har Nihad Bunar skrivit ett delavsnitt till
kapitlet om ungdomsskolan och Brita Törnell har
bistått i analysarbetet med folkhälsokapitlet.
Monir Dastserri, statistikansvarig på Integrationsverket, har ansvarat för de statistiska databaser som
använts och tillsammans med Marie Bladh, Johan
Byrsjö, Jenny Wissmar och Kenneth Levin bidragit till
de statistiska analyserna i rapporten. Henrik Emilsson vid Integrationsverkets stab har skrivit Agendan
för integration och mångfald.
Till arbetet med rapporten har en referensgrupp
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med interna och externa experter varit knuten. De
externa experterna är professor Roger Andersson,
Uppsala universitet och Institutet för bostads- och
urbanforskning (IBF) Gävle, docent Johnny Zetterberg, Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning
och sedan årsskiftet medarbetare på Integrationsverket, docent Paulina de los Reyes, Uppsala universitet
och Arbetslivsinstitutet, ﬁl. dr Lena Nekby, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet,
ﬁl. dr. Nihad Bunar vid Sociologiska institutionen,
Stockholms universitet samt docent Erik Olsson, Linköpings universitet.
Den graﬁska formgivningen och slutredigeringen
har gjorts av Anna-Soﬁa Quensel vid Integrationsverket.

Norrköping i april 2006
Andreas Carlgren
Generaldirektör

Abdullahi Aress
Chef, Analysavdelningen

   
  
 

inledning
Rapport Integration ska ge en samlad bild av tillståndet och utvecklingen av integrationen i Sverige.
Rapporten ska också bidra med förklarande analyser
till varför det ser ut som det gör och peka på en väg
framåt för att uppfylla de integrationspolitiska mål
som riksdagen beslutat om. I detta inledande kapitel
samlar vi de viktigaste resultaten.
Vi inleder med att sätta in rapportens innehåll i ett
större sammanhang och pekar på de utmaningar som
Sverige står inför när gäller integrationen och integrationspolitiken. En kort redovisning av regeringens
initiativ inom integrationsområdet de senaste åren
görs också. Därefter sammanfattas innehållet i Rapport Integration kapitel för kapitel. Sveriges integrationspolitik sätts in i ett internationellt sammanhang.
Rapport Integrations övergripande resultat understryker behovet av verkliga förändringar. I en Agenda
för integration och mångfald utvecklar vi därför fem
insatsområden för ökade möjligheter och minskade
klyftor.

Sverige är ett invandringsland
Sverige är ett invandringsland. Av Sveriges befolkning
är , procent födda i ett annat land (SCB ).
Detta är i nivå med länder som USA och Tyskland,
en högre andel än i Nederländerna, Frankrike och
Storbritannien och betydligt högre än i våra nordiska
grannländer Norge, Danmark och Finland (OECD
). Ända sedan efterkrigstiden har Sverige, med
undantag för några år i början på -talet, haft ett
invandringsöverskott. De senaste  åren har Sverige i
genomsnitt haft en invandring på över   personer per år. År  var invandringen   personer
och invandringsöverskottet drygt   (SCB ).

Andelen utrikes födda i den svenska befolkningen
beräknas öka. År  kommer, enligt SCB, , procent vara födda utomlands och år   procent
(SCB b). Till detta kommer den ökade inrikes
födda befolkningen med utländsk bakgrund. Frågan
om integration och den etniska mångfalden kommer
därför att bli ännu viktigare i framtiden.
Migration går hand i hand med globaliseringen
– en utveckling som kan gynna ett litet land som Sverige med stor utrikeshandel. Länder som drar fördel
av migration och integration på ett bra sätt kan få
stora konkurrensfördelar i den globala ekonomin.
Betydelsen av integration kommer att öka ytterligare med tanke på den åldrande befolkningen. Fler
invånare behöver komma in på arbetsmarknaden för
att möta behoven av arbetskraft och för att ﬁnansiera
den framtida välfärden.
Att integration är en framtidsfråga har också uppmärksammats av EU, OECD, Europarådet och ILO.
Inom EU har frågorna aktualiserats inom såväl EU:s
rättsliga som ekonomiska samarbete. Den socioekonomiska agendan för sysselsättning och social
inkludering handlar bland annat om invandrades
integration. Integrationsfrågan ses som avgörande i
arbetet med Lissabonstrategin som syftar till att göra
de europeiska ekonomierna till de mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade med hög och uthållig tillväxt med bättre och ﬂer jobb, och social sammanhållning. EU:s arbete med integration är främst
mellanstatligt och bygger på informations- och kunskapsutbyte. Varje år lämnar medlemsländerna information som sammanställs till en årlig rapport om
integration (COM()). En handbok för integration har tagits fram på uppdrag av Kommissionen
(European Commission ).
sammanfattning ...
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Genom Likabehandlingsdirektivet år 2000 skapade
EU den rättsliga grunden för att bekämpa diskriminering på unionsnivå utifrån kön, ras och etnicitet, religion och tro, handikapp, ålder och sexuell läggning.
Senast  skulle medlemsländerna göra direktivet
till nationell lag. Medlemsstaterna har också bundit
sig att garantera vissa rättigheter till så kallade varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare såsom rörelsefrihet mellan medlemsländerna.

Invandring och mångfald kräver
förändring inom olika samhällssektorer
Integrationspolitik är en politik för hela den svenska
befolkningen, inte bara för dem som invandrat.
Integrationspolitiken ersatte invandrarpolitiken
 efter en stark kritik mot att politiken främst
handlade om insatser som riktade sig till invandrade
som grupp. Den dåvarande ministern konstaterade i
riksdagsdebatten inför beslutet om den nya integrationspolitiken att det behövdes ett perspektivskifte:
Invandrarpolitiken, tillsammans med den särskilda
administration som byggts upp för att genomföra
den, har därigenom kommit att på ett olyckligt sätt
förstärka en uppdelning av befolkningen i ett »vi« och
ett »dom« och därigenom medverkat till uppkomsten
av det utanförskap som många invandrare och deras
barn upplever i det svenska samhället.
Invandring och mångfald ställer nya krav på samhället. I integrationspolitiken är frågor om integration
en uppgift för den generella politiken och olika samhällssektorer. Det är grunden i den integrationspolitiska propositionen Sverige, framtiden och mångfalden
(/:). Integrationspolitiken ska omfatta och få
konsekvenser för ﬂera olika politikområden – som
exempelvis arbetsmarknads-, utbildnings- bostadsoch näringspolitik. Det är genom insatser inom dessa
områden som möjligheter ska öppnas. Exempelvis
kan regler, lagar och praxis behöva anpassas och förändras så att personer som invandrar får möjlighet
att bli delaktiga på arbetsmarknad och i samhällsliv.
Däremot ﬁnns skäl att under en etableringstid rikta
insatser till invånare som är nya i ett land. Särskilda
insatser riktade till invandrare som grupp ska bara
ﬁnnas under första tiden i Sverige.
Integrationspolitiken har inte endast som utgångspunkt att ge individer lika rättigheter och möjligheter, utan gäller även lika skyldigheter. Alla samhällsinvånare, oavsett födelseland, omfattas av en rad
skyldigheter. Lagen gäller givetvis alla, men även en
medborgerlig skyldighet att exempelvis genom egen
försörjning bidra till landets utveckling och välfärd,
betala skatter och avgifter och följa olika bestämmelser.
12
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Regeringens integrationspolitiska initiativ
Regeringen har uttalat en hög ambition för integrationen. I regeringsförklaringen  angavs två
samhällsområden som mandatperiodens »allt annat
överskuggande arbetsuppgifter«. Den ena var att göra
arbetslivet mänskligare och minska sjukskrivningarna, den andra var att öka de invandrade svenskarnas tillträde till arbetsmarknaden.
Sedan hösten  har två propositioner med
anknytning till integrationspolitiken antagits av riksdagen. Skyddet mot diskriminering har utvidgats
(prop. /:) och nya initiativ har tagits inom
arbetsmarknadspolitiken (prop. /:).
Regeringen har tillsatt ﬂera utredningar, som under
mandatperioden presenterat  publikationer i statens
serie för offentliga utredningar (SOU). Fem SOU har
kommit från den första integrationspolitiska maktutredningen. Under  tillsattes en ny utredning om
makt, integration och strukturell diskriminering, som
kom ut med två volymer under  och två under
. Utredningen om strukturell diskriminering på
grund av etnisk eller religiös tillhörighet presenterade
 sitt betänkande. Två SOU har gällt Storstadssatsningen och en har gällt tolkförmedling. Nu senast
har Diskrimineringskommittén lagt fram förslag till
en samlad diskrimineringslagstiftning. Integrationsfrågor har också förekommit i ﬂera utgåvor i Departementsserien (Ds).
Två betänkanden presenterades i september :
Etablering i Sverige – möjligheter och ansvar för individ och samhälle (SOU :) och Vidare vägar
och vägen vidare – svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv (SOU :). Den förstnämnda
utredningen tillsattes i december  med uppdrag
att se över mottagandet av och introduktionen för
ﬂyktingar. Enligt direktiven skulle utredningen bland
annat identiﬁera, analysera och förklara hinder för
egenförsörjning, delaktighet och en långsiktigt hållbar integration. Den andra utredningen handlade om
svenska för invandrare (sﬁ).
Regeringen har hösten  beslutat att tillsätta en
parlamentarisk kommitté (dir. :) med uppdrag
att se över integrationspolitikens mål, inriktning,
organisation och effektivitet.
Flera utredningar har således presenterats, nya
utredningar och arbetsgrupper har tillsatts. Förslag
på systemförändringar inom introduktionen har lämnats till regeringen. Två propositioner har antagits av
riksdagen.
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De viktigaste resultaten i
Rapport Integration 
I årets Rapport Integration ägnas särskilda kapitel åt
utvecklingen inom arbetsmarknad, boende, skola,
vuxenutbildning och validering samt folkhälsa. Ungdomars uppväxtvillkor är integrerade i övriga områden. Här görs en sammanfattning av de viktigaste
resultaten.

Arbetsmarknad
Regeringens mål är att  procent av hela befolkningen i åldern – år ska vara sysselsatt. För utrikes födda gäller att sysselsättningsgraden ska öka och
närma sig den för hela befolkningen. Utrikes föddas
sysselsättning ökar och närmar sig de inrikes födda
under goda tider på arbetsmarknaden och fjärmar sig
när tiderna blir sämre. År  var  procent av den
inrikes födda befolkningen (– år) sysselsatt och
 procent av dem som var födda utomlands. Detta
innebär ett viss närmande mellan inrikes och utrikes
födda, i synnerhet för utrikes födda kvinnor. Eftersom Statistiska centralbyrån lagt om sin statistikserie
måste dock förändringen år  tolkas med stor försiktighet.
I tidigare utgåvor av Rapport Integration har vi
redovisat en mängd empiriskt stöd för att diskriminering är en viktig orsak till skillnaderna på arbetsmarknaden. Utöver uppgifter i intervjuundersökningar byggde denna bedömning på resultat från
kvantitativa studier, framförallt av adoptivbarn och
av infödda ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.
Även studier av vilka som förlorade sina jobb under
början av -talet pekar på att diskriminering är en
viktig faktor.
I årets Rapport Integration har de tidigare resultaten
förstärkts av två nya studier om ungdomar på arbetsmarknaden, som återigen visar samma bild. Den
största uppmärksamheten i årets rapport ägnas dock
åt att de ﬂesta jobb tillsätts genom informella rekryteringskanaler. Det är därför en tillgång på arbetsmarknaden att ha släktingar, vänner och grannar som kan
förmedla kontakter in på arbetsmarknaden. Utrikes
födda saknar dessa kontakter i större utsträckning
än inrikes födda. När informella rekryteringskanaler
används leder de ofta till bättre betalda jobb för inrikes födda än för utrikes födda.
Ungdomars inträde på arbetsmarknaden –
tendenser till polarisering
Ungdomar som gått igenom hela det svenska skolsystemet har en sämre situation på arbetsmarknaden,

om de själva eller deras föräldrar är födda utanför
Sverige. Särskilt ofördelaktig är situationen för unga
män med utomeuropeisk bakgrund. Men det ﬁnns
också positiva tendenser för dem med högskoleutbildning. Efter ett antal år på arbetsmarknaden har
högskoleutbildade ungdomar samma sysselsättningsnivå och inkomster oavsett i vilket land de själva eller
deras föräldrar är födda. Skillnaderna mellan ungdomar med svensk och med utländsk bakgrund kvarstår
dock för dem som har högst en gymnasieutbildning.
Vi kan alltså se en polarisering inom gruppen utrikes
födda. De med kortare utbildning möter svårigheter
på arbetsmarknaden medan de med högre utbildning
klarar sig ungefär lika bra som genomsnittet.
Kan arbetsmarknadspolitiken överbrygga hindren?
Arbetsmarknadspolitiken skulle kunna fungera som
en brygga över de hinder som möter personer med
utländsk bakgrund. De kontakter som många utrikes
födda saknar kan kompenseras med arbetsförmedlarens kontakter ut i arbetslivet. Arbetsmarknadspolitiska program som subventionerar delar av lönen kan
motverka diskriminering i samband med rekrytering
till lediga tjänster. Resultaten från utvärderingsforskning visar också att det är den typen av arbetsmarknadspolitiska instrument som är effektiva för såväl
inrikes som utrikes födda. Däremot ﬁnns det brister
i styrningen av arbetsmarknadspolitiken. Tillgången
till olika typer av program påverkas inte alltid av
den enskilde individens behov och förutsättningar.
De som inte har arbetslöshetsförsäkring riskerar att
bli hänvisade till mindre effektiva program. Utrikes
födda tillhör denna grupp.
De första åren i Sverige
De första åren i Sverige för ﬂyktingar och andra
invandrade är av särskilt stort integrationspolitiskt
intresse. Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden är fortsatt långsam. De senaste åren har
cirka  procent av dem i yrkesaktiv ålder ett arbete
efter tre år i Sverige, plus minus några procent beroende på konjunkturen.
Sedan ﬂera år pågår ett förändrings- och utvecklingsarbete i kommunerna som ska underlätta för
utrikes födda att få ett arbete där deras resurser tas till
vara.
Enligt Integrationsverkets senaste undersökning
har det skett förbättringar i introduktionen, men bristerna är fortfarande stora. Undervisningen i svenska
varvas med arbetsplatspraktik i större utsträckning än
tidigare. Men mer än hälften har fortfarande inte fått
någon arbetsplatspraktik under sin introduktion och
ännu färre en praktik inom sitt yrkesområde. Variasammanfattning ...
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tionerna mellan kommunerna är dock mycket stora.
Utrikes födda akademiker har arbeten i nivå med
sin utbildning i betydligt lägre grad än inrikes födda
akademiker. Det är viktigt att snabbt komma in i ett
arbete, men de utrikes födda akademiker som börjar
i ett lågstatusjobb löper stora risker att fastna i sådana
jobb.
Eget företagande
Årets rapport innehåller en kartläggning av egenföretagandet. Resultaten visar att egenföretagandet för
gruppen utrikes födda är lika stort som för befolkningen i helhet. Utrikes födda företagare har en positiv attityd till eget företagande men uppger att diskriminering är ett hinder.
Andelen företagare bland sysselsatta utrikes födda
är knappt nio procent, ungefär , procentenheter
högre än andelen företagare bland inrikes födda. När
vi däremot ser på andelen företagare bland befolkningen är inrikes födda företagare i något större
utsträckning. Anledningen till att måtten skiljer sig
åt är den lägre sysselsättningsgraden bland utrikes
födda.
Personer med utländsk bakgrund startar också
företag i samma utsträckning. I dag är var femte nyföretagare en person med utländsk bakgrund.
Omfattningen av egenföretagande skiljer sig åt
inom gruppen utrikes födda - mellan olika födelseregioner och mellan män och kvinnor. Den största
andelen företagare ﬁnns bland personer födda i Asien
och den minsta bland personer födda i Afrika. Andelen företagare bland män är högre än bland kvinnor i
alla grupper.

Boende
Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel av de ekonomiska klyftor som ﬁnns mellan olika
befolkningsgrupper. Genom att städerna oftast har
en långt driven geograﬁsk uppdelning av olika upplåtelseformer med koncentrationer av hyresrätter i den
ena delen av staden och villor och radhus i den andra
blir boendet uppdelat efter socioekonomiska skiljelinjer. Därmed är boendesegregationen känslig för
hur den ekonomiska konjunkturen utvecklas.
Med den ekonomiska kris som präglade utvecklingen i Sverige under -talet ökade de ekonomiska klyftorna i samhället vilket avspeglade sig i
ökade klyftor mellan bostadsområden. Det sena talets ekonomiska återhämtning med stigande sysselsättning har bidragit till att allt färre bostadsområden
kännetecknas av en låg sysselsättningsgrad, men fort14

  

farande växer avståndet mellan välmående och ekonomiskt utsatta stadsdelar.
Boendesegregationens etniska dimension blir allt
tydligare. Inslaget av utrikes födda bland de boende
i ekonomiskt utsatta områden ökar, oavsett den ekonomiska konjunkturen.
Bostadsbristen leder till att fastighetsbolagen kan
ställa höga krav på presumtiva hyresgäster. Vi visar i
Rapport Integration ﬂera tecken på att det ﬁnns restriktioner eller diskriminerande strukturer på den
svenska bostadsmarknaden som förhindrar eller försvårar för personer med utländsk bakgrund att göra
boendekarriär.
Det har gjorts försök att med politiska medel
påverka utvecklingen mot en minskad boendesegregation, senast med den s.k. Storstadssatsningen. Få
insatser har utvärderats så noggrant som Storstadssatsningen. Den samlade bedömningen hos dem som
utvärderat den är att målsättningen från statens sida
om att bryta segregationen var orealistisk. Däremot
har en stor del av insatserna varit viktiga genom att de
lindrat delar av segregationens negativa konsekvenser.

Ungdomsskolan
Andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program har minskat
Inom grundskolan kan vi nu följa utvecklingen för
olika elevgrupper över en period om sex år, läsåren
/ till /. Under perioden har andelen
behöriga till gymnasieskolans nationella program
minskat med en knapp procentenhet till  procent. Andelen behöriga bland elever med utländsk
bakgrund uppgick vid samma tidpunkt till drygt 
procent, en minskning med omkring två procentenheter sedan /. Samtidigt som andelen behöriga
till gymnasieskolans nationella program minskat en
aning har det genomsnittliga meritvärdet ökat bland
de behöriga. Detta tyder på att vissa elever presterar
mycket bra, medan andelen elever som det går sämre
för är större.
För unga med utländsk bakgrund har vistelsetiden i landet stor betydelse för i vilken mån eleven
når skolans mål. Det är stora skillnader mellan pojkar
och ﬂickor, och ﬂickor med utländsk bakgrund klarar
sig mycket bra. Dessa ﬂickor har till och med genomsnittligt högre meritvärde än pojkar med svensk bakgrund.
Andelen unga med utländsk bakgrund växer på det
individuella programmet
När allt ﬂer unga med utländsk bakgrund inte är
behöriga till de nationella programmen i gymnasie-

skolan så växer deras andel på det gymnasiala individuella programmet, IV. Det individuella programmet
är det största programmet för elever med utländsk
bakgrund, med ungefär  procent av elevgruppen i
landet som helhet, och med  procent av elevgruppen i storstäderna. Däremot är det individuella programmet bara det tredje största programmet för
elever med svensk bakgrund. När det gäller övriga
program så skiljer sig inte fördelningen åt i någon
större omfattning, men vi noterar att andelen unga
med utländsk bakgrund är större än andelen med
svensk bakgrund på de studieförberedande programmen.
Drygt hälften av eleverna med utländsk bakgrund fullföljer gymnasiet
Inom gymnasieskolan har vi följt studieresultaten för
elever som började på gymnasiet läsåren / till
/ genom att mäta andelen som fullföljt studierna fem år senare. Andelen elever som fullföljer
gymnasiet inom fem år har ökat något, till knappt
 procent. Skillnaden mellan elever med svensk och
utländsk bakgrund är stor.  procent av eleverna
med svensk bakgrund har fullföljt gymnasiet men
endast  procent av dem med utländsk bakgrund.
Bland dem som läst på det individuella programmet
har bara  procent fullföljt gymnasiet efter fem år.
Ungdomsskolan har misslyckats med att bli likvärdig
Grund- och gymnasieskolan kan sägas ha misslyckats
i uppdraget om en likvärdig skola. Analyser visar att
föräldrarnas socioekonomiska position och utbildningsstatus förklarar stora delar av skillnaderna i
elevernas studieresultat. Skolan lyckas alltså inte uppväga vissa elevers sämre sociala och ekonomiska förutsättningar.
Andelen unga med utländsk bakgrund som går vidare
till högskolestudier ökar
I en del av elevernas utbildningskarriär kan vi se positiva resultat och det är i högskolan. Regeringens mål
är att  procent av en årskull elever ska gå vidare till
högskolan före  års ålder. Unga med utländsk bakgrund är nära det målet. Drygt  procent av de unga
med utländsk bakgrund som fullföljer gymnasiet
börjar i högskolan jämfört med knappt  procent
för dem med svensk bakgrund. Andelen elever med
utländsk bakgrund ökar också bland dem som är
nybörjare i högskolan. Det totala antalet nybörjare i
högskolan uppgick till   läsåret /. Av dem
hade  procent utländsk bakgrund.

Boendesegregationens effekter visar sig i skolan
Den rådande boendesegregationen med etniska
och sociala förtecken är en av källorna till ojämlika utbildningsvillkor mellan barn och ungdomar i
grundskolan. Det ﬁnns ett gap mellan elever boende
i de »segregerade« storstadsområdena och landet som
helhet, när det gäller meritvärden, betyg i svenska och
behörighet till gymnasiets nationella program. Gapet
avseende andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program har dessutom vidgats, även
under den tid då Storstadssatsningen genomfördes.
Studier visar att elevers betyg påverkas negativt när
det ﬁnns en koncentration av andra elever i klassen
eller på skolan med föräldrar som har svag socioekonomisk position. Förutsättningarna för eleverna
att ta till sig undervisningen påverkas också av den
stora omsättningen av elever som kännetecknar skolorna i de så kallade utsatta bostadsområdena. Till
detta kommer den etniska dimensionen av boendesegregationen. Studier visar att de utrikes födda elevernas betyg påverkas negativt om andelen barn med
utländsk bakgrund överstiger cirka  procent. De
största förlorarna är nyanlända barn som går i skolor
där det redan ﬁnns många utrikes födda barn.
Valfrihet att välja skola
Valfriheten att välja skola har mycket starka kopplingar till boendesegregationen. I en studie av elevernas omﬂyttningar i Stockholm konstateras att i
genomsnitt var femte grundskoleelev använder sig av
valfriheten och byter till en kommunal eller fristående
skola i en annan stadsdel. I vissa stadsdelar – Rinkeby,
Spånga-Tensta, Skärholmen och Kista – gick  procent av eleverna i årskurs  till skolor i andra områden.
Valfriheten har både segregerande och integrerande effekter. Den har öppnat möjligheter för elever
att bryta med den boendebetingade skolsegregationen. Eleverna från förortsområdena reser ofta långa
sträckor till skolor i innerstaden. Samtidigt leder
valfriheten till ökad socioekonomisk segregation för
dem som »blir kvar« eftersom det är de mest resursstarka eleverna som byter skola.
Bakgrunden till att eleverna väljer bort skolor i
utsatta bostadsområden är mångfacetterad. Eleverna
väljer i första hand att gå från »bråk och stök« till
»svenskhet«. Genom att byta till skolor i innerstaden
hoppas eleverna lära sig »rätt« eller »bättre« svenska
och att undervisas i »lugnare miljöer«. Enligt eleverna
har de fått tillgång till båda. Paradoxalt nog har det
för de ﬂesta inte medfört bättre betyg utan tvärtom.
Betygsnivåerna har sjunkit för skolbytarna vilket,
enligt eleverna, beror på att det ställs högre studiekrav
i de nya skolorna.
sammanfattning ...
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Folkhälsa
I Rapport Integration mäter vi hälsa genom två kompletterande mått: sjukfrånvaro från arbete (ohälsotalet) och självuppskattad hälsa. Båda måtten ger en
likartad bild av hälsostatusen.
Ohälsotalet har ökat markant från  till .
Under åren – fördubblades i stort sett andelen sjukfall i den sysselsatta befolkningen. Antalet
personer med långa sjukfall, dvs. varit sjukskrivna
minst  dagar, ökade från cirka   år  till
  år . Under de senaste åren har antalet
minskat. Skillnaderna i ohälsotal är stora mellan inrikes och utrikes födda, men ännu större mellan män
och kvinnor. Utrikes födda kvinnor har generellt sett
högst ohälsotal.
Samma bild som för sjukfrånvaron framkommer i
undersökningar av den självskattade hälsan.  procent av kvinnorna födda utanför Norden uppger att
det allmänna hälsotillståndet är dåligt, vilket är fyra
gånger ﬂer än bland de inrikes födda kvinnorna. Var
tredje utrikes född kvinna har nedsatt psykiskt välbeﬁnnande mot var femte inrikes född kvinna.
Arbetsvillkoren verkar ha mycket stor betydelse för
de skillnader vi ser. Allra värst drabbade är kvinnliga
arbetare inom både offentlig sektor och industrin.
De som inte inkluderas blir »vuxna utanför«
I kapitlet om folkhälsa uppmärksammar vi också
att närmare   utrikes födda personer hamnat
utanför den generella politiken. De   beﬁnner
sig utanför arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen och därmed rätten till arbetslivsinriktad
rehabilitering. De ﬂesta får inte heller sin arbets- eller
funktionsförmåga bedömd, vilket gör att välbehövliga
insatser aldrig sätts in.
Vi har kallat denna grupp, med försörjningsstöd
som enda insats, för »vuxna utanför«. Två tredjedelar av gruppen är utrikes födda. De ﬂesta av dem
har kommit hit som ﬂyktingar eller som anhöriga till
ﬂyktingar och därmed varit berättigade till insatser
inom introduktionen för nyanlända ﬂyktingar. Det
handlar inte bara om initiala svårigheter att etablera
sig i ett nytt samhälle.  procent av de utrikes födda
i gruppen »vuxna utanför« har varit i Sverige i minst
fem år.

Vuxenutbildning och validering
Under ﬂera år och i en mängd olika rapporter har
Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning är för lång och
för trasslig. I årets Rapport Integration fördjupar vi
oss i två insatser som är tänkta att leda till ökade möjligheter på arbetsmarknaden.
16

  

Vuxenutbildning
Vi har tidigare i Rapport Integration uppmärksammat att hundratals utrikes födda akademiker studerar
åratal i den grundläggande vuxenutbildning (Grundvux) som är avsedd för dem som missat delar av
grundskolan.
Årets fördjupade undersökningar visar att de akademiker som läser inom Grundvux inte i första hand
är nyanlända ﬂyktingar och invandrare utan de ﬂesta
har varit i Sverige – år. Majoriteten hade redan
läst kursen svenska för invandrare (sﬁ) med betyget
godkänd innan de kom till grundläggande vuxenutbildning. Dessa personer har alltså efter introduktion
och godkänd sﬁ åter hamnat i skolbänken för att läsa
svenska och andra kompletterande kurser.
De främsta orsakerna är att det saknas system som
fångar upp högskoleutbildade på ett tidigt stadium,
vilket försvårar deras möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden. Andra hinder är krav på allmän
behörighet i svenska och engelska för att få komplettera sin utländska examen samt bristande initial
kartläggning av individens behov och målsättningar.
Fortsatt utbildning kan också bli ett sätt för kommunen att slippa försörja individen. Arbetsförmedlingens insatser är ofta utom räckhåll för dem. Dessa
sammanﬂätade strukturella hinder i kombination
med tjänstemännens ibland negativa föreställningar
om utländsk utbildning och utländsk yrkeserfarenhet
gör att människor hamnar i en utbildningsfälla som
det ibland kan ta ﬂera år att komma ur.
Validering på gymnasienivå
Validering är ett sätt att synliggöra individens utbildning och arbetslivserfarenhet. Den kan öka utrikes
föddas möjligheter till ett arbete som motsvarar den
egna kompetensen eller till fortsatt utbildning, men
den kan också leda till en nedgradering och fragmentering av individens reella kompetens. Än så länge
saknas det ett nationellt system för att säkerställa kvaliteten i den validering som görs av kompetens förvärvad utomlands. Det ﬁnns inte heller något kvalitetssäkringssystem för valideringsutförare.
Validering ska göras efter en noggrann kartläggning som visar att det ﬁnns ett behov av validering.
Den ska göras så tidigt som möjligt för att synliggöra
de invandrades medhavda kompetens och eventuella
behov av kompletteringar. Detta är en förutsättning
för att valideringen ska ge ett bra resultat. Men i verkligheten fungerar det inte så. Ofta låter man nivån på
svenskkunskaper avgöra om validering ska ske eller
inte. Det ﬁnns alltså informella regler som förhindrar en snabb validering. Ett annat hinder kan vara
bristande resurser. Validering görs ofta endast som

en arbetsmarknadsåtgärd för att personen ska få ett
arbete där det ﬁnns en efterfrågan. Det är den aktör
som är beredd att ﬁnansiera valideringsverksamheten
som bestämmer vilket yrke som ska valideras. Konsekvensen av det blir ofta att validering av den »utländska« kompetensen inte blir en validering av den reella
kompetensen utan endast av ett fragment av denna.
Dessutom kan en högre utbildning degraderas till en
angränsande kompetens på lägre nivå för att passa in
i de svenska måtten. Lärare kan t.ex. valideras till förskollärare om det råder brist på sådana i en kommun.
Validering av kompetens förvärvad utomlands
innebär med andra ord inte alltid ett steg för att fastställa faktiskt kompetens, utan i stället ett eller ﬂera
steg nedåt i kompetenshierarkin. Att bedöma individens kompetens mot fastställda kriterier handlar
mindre om att synliggöra individens kompetens och
mer om att identiﬁera vilka brister individens kompetens har jämfört med de fastställda kriterierna.

Trots detta hör Sverige, tillsammans med Storbritannien, Irland, Norge, USA, till den grupp länder som
kännetecknas av en relativt stor andel högt utbildade
invandrare. I dessa länder har över  procent av de
utländska medborgarna universitets- eller högskoleutbildning. I en sådan OECD-jämförelse kommer
Sverige högre än både Australien och Kanada. Till
det kommer att många har doktorsutbildning. I USA
ﬁnns   utrikes födda doktorer, vilket är  procent av alla doktorerade. I Sverige är också  procent
av de doktorerade utrikes födda, medan deras andel
i Kanada och Australien är ännu högre,  respektive  procent. Sverige liknar på så sätt länder som
aktivt rekryterar högutbildad arbetskraft. Det avspeglar sig också genom att relativt få invandrade har kort
utbildning. I ﬂera OECD-länder har mer än  procent av de utländska medborgarna mellan  och 
år en utbildningsnivå under -årig gymnasieutbildning. I Frankrike är siffran  procent och i Belgien 
procent. I Sverige är motsvarande siffra  procent.

Sverige i internationell belysning

Goda förutsättningar genom lika rättigheter

Internationella jämförelser av integration är svåra
att genomföra då ländernas statistikredovisning och
invandringspolitik skiljer sig så pass mycket åt. Detta
har vi beskrivit i tidigare Rapport Integration. Jämförelser kan också vara känsliga eftersom länderna har
olika samhälleliga värderingar och politiska mål.
Samtidigt är internationella jämförelser mycket
viktiga då de kan bidra till att ge perspektiv på den
svenska integrationspolitiken och ge idéer om hur
integrationen i samhället kan förbättras. Svensk integrationspolitik har utvecklats och svensk integrationspolitisk debatt förs mycket utifrån ett strikt nationellt
perspektiv och utan internationella jämförelser. Vi vill
därför uppmärksamma den svenska integrationen
och svensk integrationspolitik utifrån några internationella jämförelser.

Invandring genom asylsystemet
Sverige utmärker sig genom en stor andel asylinvandring och en liten andel utomeuropeisk arbetskraftsinvandring.  procent av dem som fått permanent
uppehållstillstånd de senaste åren är ﬂyktingar, vilket
är högt jämfört med andra OECD länder (OECD
).

Stor andel högutbildade invandrare i Sverige
Internationella jämförelser visar att länder som baserar stora delar av sin invandringspolitik på kvot- eller
poängsystem har de mest högutbildade invandrarna.

Den maktpolitiska utredningen har i en forskarstudie
(Ds :) särskilt jämfört i vad mån länder i Europa
har anpassat sin lagstiftning så att de politiska, civila
och sociala rättigheterna gäller lika för alla medborgare och även de utländska medborgare som bor i
landet med uppehållstillstånd (ett år eller mer).
Enligt utredningen har regler och lagstiftning
anpassats i Sverige så att lika politiska, civila och sociala rättigheter gäller. Det enda undantaget är att det
ﬁnns viss öppen diskriminering efter medborgarskap
när det gäller rätten till uppehållstillstånd, där nordiska medborgare positivt särbehandlas och när det
gäller möjlighet att rösta i kommunalval direkt vid
folkbokföring för tredjelandsmedborgare. Övriga sju
undersökta länder har betydligt oftare differentierade
rättigheter för medborgare och icke-medborgare.
Gemensamt för de undersökta ländernas lagstiftning är att de sociala rättigheterna är begränsade för
tredjelandsmedborgare, särskilt om de inte är ﬂyktingar. Det enda landet som sticker ut är Sverige. När
en person väl är folkbokförd och bosatt i en kommun ﬁnns det inte några större rättsliga olikheter i
förhållande till svenska medborgare. Om detta är den
svenska lagstiftningen ensam.
Sveriges medborgarskapslagstiftning utmärker
sig också i sammanhanget genom att inte ha integrationskrav. I Frankrike krävs att den sökande ska
ha assimilerats, i Tyskland att hon ska kunna tyska,
i Nederländerna att hon integrerats, i Schweiz att
hon är »lämplig« och i Österrike att hon är positivt
sammanfattning ...
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inställd till landet. Brittiska regler innehåller ett krav
på att den enskilde ska ha för avsikt att stanna i landet, ska kunna ett av de ofﬁciella språken och att hon
avger ett lojalitets- och trohetslöfte. Därtill krävs att
den sökande får en rekommendation från tre brittiska
medborgare.
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att
»den svenska lagstiftningen jämfört med andra länder faktiskt och formellt på många punkter uppfyller regeringsformens bestämmelse om lika rättigheter
och integrationsmålen bättre än motsvarande lagstiftning i de andra länderna…« (Ibid., s.)

Integrationspolitiken får högt betyg
Enligt European Civic Citizenship and Inclusion
Index (Migration Policy Group 2005) rankas Sverige
tillsammans med Nederländerna på andra plats i en
jämförelse av EU-ländernas politik för integration
och inkludering av invandrare, med ett indexvärde
på . Högst kommer Belgien med indexvärdet ,
lägst Danmark med . EU-genomsnitt är i studien
. Det speglar att Sverige har få formella hinder
för deltagande på arbetsmarknaden, goda villkor för
familjeåterförening, säkra uppehållstillstånd som i
princip ger fulla rättigheter, en inkluderande medborgarskapspolitik samt utbyggd lagstiftning och
åtgärder för att bekämpa diskriminering.
Rapporten sammanställs årligen av tankesmedjan
Migration Policy Group och är ett sätt att följa upp
och jämföra integrationspolitiken inom EU. Indexet
är ett systematiskt försök att presentera hur gynnsamma medlemsländernas politik är för inkludering
av invandrade. Ländernas politik jämförs med en
normativ idealpolitik för rättvisa, social sammanhållning och inkludering. Indexet mäter således inte
hur bra integration länderna har, utan i vad mån länderna följer de rekommendationer som arbetats fram
av experter och frivilligorganisationer och bygger på
de ideal som formuleras inom EU-samarbetet och
internationella konventioner.

Fördelaktiga attityder till
invandring och mångfald
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) är en institution inom EU som övervakar förekomsten av rasism och diskriminering i
medlemsländerna. EUMC sammanställde år 
resultatet av två olika serier av attitydundersökningar:
Eurobarometer och European Social Survey (EUMC
). Undersökningarna visar att den svenska
befolkningen, jämfört med andra EU-länder, har en
mycket positiv inställning till invandring och mång18

  

fald. Skillnader i attityder mellan länderna är omfattande och kan inte helt förklaras med faktorer som
skillnader i utbildning eller arbetslöshet mellan länderna. Författarna menar att mediaklimatet i samspel
med populistiska politiker kan bidra till att förklara
varför vissa länder är mer negativa än andra.
World Value Survey är en global undersökning av
social, kulturell och politisk utveckling som utför
intervjuer med representativa urval av personer i
olika länder. När det gäller svenska folkets inställning till invandrare och etnisk mångfald, visade den
senaste undersökningen år , att Sverige hade
den mest välvilliga inställningen av alla de  länder
som ingick i studien. Till exempel svarade  procent
av svenskarna att de inte skulle ha något emot att
bo granne med en invandrad – attityder som skapar
goda förutsättningar för integration. (World Value
Survey )

Stora klyftor på arbetsmarknaden
i många länder
Sverige tillhör en grupp länder med stora skillnader
i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. Det
gemensamma för dessa länder är att arbetskraftsinvandringen är relativt liten. Statistiken jämför således
vad som i förra Rapport Integration kallades »äpplen
och stolar« och visar det tämligen självklara att sysselsättningen är hög för invandrade som väljs ut i enlighet med efterfrågan på arbetsmarknaden.
Trots olikheterna mellan länderna kan vi ändå
konstatera att sysselsättningsgraden för utrikes födda
i Sverige inte är lägre än i ﬂera någorlunda jämförbara länder. OECD-uppgifter från  visar att
skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes
födda var allra störst i Danmark ( procentenheter),
men skillnaden är  procent eller mer i Tyskland,
Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige (OECD ). Ser vi på skillnaden i arbetslöshet
/ var den högst i Nederländerna. Den var
också hög i Belgien, Sverige, Danmark, Norge och
Frankrike.
Särskilt utrikes födda kvinnor har en relativt fördelaktig ställning på arbetsmarknaden när vi jämför
Sverige med andra länder. Utrikes födda kvinnor har
högre sysselsättning i Sverige ( procent) än i Nederländerna, Finland, Tyskland, Frankrike, Danmark
och Belgien. Skillnaderna mellan utrikes och inrikes
födda kvinnor är störst i Danmark, där sysselsättningsgraden är hela  procentenheter högre för dem
som är födda i Danmark. Därefter följer Tyskland,
Nederländerna, Belgien, Finland och Sverige med sysselsättningsskillnader på mellan  (Tyskland) och 
(Sverige) procentenheter.

Sveriges position är dock mindre fördelaktig när
det gäller männen. Tillsammans med Nederländerna,
Finland, Frankrike och Tyskland har de utrikes födda
männen i Sverige en sysselsättningsgrad på omkring
 procent. Danmark har de största skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda män. De utrikes föddas
sysselsättningsgrad är drygt  procentenheter lägre
än för dem som är födda i Danmark. Därefter följer
Nederländerna med en skillnad på  procentenheter
och Sverige och Belgien på  procentenheter.
Om man delar in OECD:s jämförelse av sysselsättningsgraden för utrikes födda av båda kön i intervall
visas följande mönster:
– I lägsta intervall mellan – procent återﬁnns
bara Belgien (med sysselsättningsgrad på  procent för utrikes födda).
– I nästa intervall på mellan – procent ligger
Danmark, Tyskland, Frankrike, Finland och Nederländerna.
– I intervallet mellan – procent ligger den stora
klungan länder. I den gruppen ﬁnns både Sverige
med sysselsättningsgrad på  procent för utrikes
födda och Kanada på  procent.
– I högsta intervallet mellan – procent ﬁnns
bara Portugal (sysselsättningsgrad på  procent
för utrikes födda) och Schweiz ( procent).
OECD konstaterar också att invandrade fortfarande är relativt koncentrerade till få sektorer på
arbetsmarknaden. Invandrade är generellt sett överrepresenterade inom byggsektorn, hotell och restaurang
och hushållsservice. Men den sektoriella fördelningen
skiljer sig mycket mellan länderna. Sverige utmärks av
att utländska medborgare sällan arbetar inom byggindustrin. Däremot är hälso- och sjukvård en sektor
där utländska medborgare oftare arbetar i Sverige än
i andra länder.
Trots att det nu ﬁnns publicerad statistik över utrikes födda istället för efter medborgarskap, går statistiken fortfarande inte att använda för att värdera de
olika ländernas integrationspolitik. Siffrorna i den
internationella statistiken avspeglar andra fenomen
än integrationspolitiken. De sydeuropeiska länderna
ligger som alltid i topp, eftersom nästan enbart personer som har ett arbete tillåts att komma in i och vistas
i dessa länder. De engelsktalande transoceana länder
som aktivt rekryterar välutbildad arbetskraft har som
alltid små sysselsättningsskillnader mellan utrikes och
inrikes födda.

OECD har särskilt undersökt
situationen i Sverige
OECD har genomfört en särskild granskning av
arbetsmarknadsintegrationen i Sverige inom ett projekt om arbetsmarknadsläget för utrikes födda i olika
länder (OECD 2004c). Granskningen pekar på ﬂera
samverkande faktorer som bidragit till otillfredsställande integration på arbetsmarknaden för utrikes
födda.
Stor vikt läggs på 90-talskrisen som drabbade
utrikes födda i betydligt större utsträckning än inrikes födda. De pekar också på negativa effekter av att
ansvaret för etablering av nyanlända i Sverige 1985
övergick från Arbetsmarknadsverket till kommunerna, med minskad fokusering på inträdet på arbetsmarknaden som följd. Slutligen menar OECD att en
förklaring till en långsammare etablering på arbetsmarknaden är att de senaste femton årens invandring
till stor del berott på humanitära skäl och att invandringen i större utsträckning skett från länder utanför
Europa.
Sysselsättningsproblemen kan, enligt OECD, knappast lösas utan en stark ekonomisk expansion. Några
mer konkreta förslag är att det behövs bättre system
för validering, tidig kontakt med arbetsmarknaden, effektivare språkutbildning och insatser för att
bekämpa diskriminering. Rapporten efterlyser också
systematiska utvärderingar.

Utveckling mot integration
och mångfald
I detta avslutande avsnitt presenteras fyra övergripande resultat som framkommer i Rapport Integration. Avsnittet avslutas med en Agenda som uppmärksammar fem insatsområden för integration och
mångfald.

Övergripande resultat
Internationella bedömare menar att Sverige jämfört
med andra europeiska länder har en integrationspolitik som ger goda förutsättningar för integration och
en lagstiftning som ger lika rättigheter för invandrade. Bristande integration i Sverige kan därför knappast förklaras med att personer som invandrar inte
formellt sett har lika rättigheter. Trots det visar årets
Rapport Integration på stora skillnader i levnadsförhållanden mellan inrikes och utrikes födda. Dagens
samhälle har inte lyckats att ge förutsättningar för
delaktighet och en snabb etablering på arbetsmarknaden. Ett invandringsland måste öppna sig och släppa
in sina nya invånare.
sammanfattning ...
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Fyra övergripande resultat framträder i Rapport
Integration:
• Arbete och ekonomisk utveckling har avgörande
påverkan på övriga integrationsområden som
exempelvis boende, skola och hälsa.
• Försörjningssystemen ger oavsiktliga effekter och
påverkar aktörernas agerande.
• Målkonﬂikter och motverkande styrinstrument
ställer invånare utanför.
• Bristen på effektutvärderingar är stor.

Arbete och ekonomi har avgörande påverkan
Bakom de ojämlika villkoren mellan utrikes och inrikes födda inom de områden som speglas i Rapport
Integration ligger en mängd olika faktorer. Men det
märks tydligt att områdena i rapporten hänger samman, utvecklingen inom ett område är beroende av
vad som händer inom ett annat.
Sett över tid ger strukturerna förutsättningarna och
konjunkturen påverkar utvecklingen. Gemensamt för
alla områden är att utrikes födda missgynnas av regelverk, normsystem och rutiner som har diskriminerande effekter. Utvecklingen på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden påverkas, när de allmänna ekonomiska förutsättningarna förändras. Detsamma gäller
tilldelningen av resurser till skola och folkhälsoarbete,
och kommunernas ekonomi. Arbetsmarknaden och
den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden har
avgörande inverkan på möjligheterna för integration
inom andra områden.
De senaste åren har präglats av en stark ekonomisk
tillväxt utan att sysselsättningen påverkats i någon
nämnvärd utsträckning. Möjligen har det skett en
mindre ökning av sysselsättningen under år .
Många av de förbättringar och försämringar som
beskrivs i Rapport Integration är därför inte nödvändigtvis en effekt av integrationspolitiska insatser, utan
måste också ses i ljuset av hur konjunkturen förändrats.
Boendesegregationen hänger samman med utvecklingen på arbetsmarknaden. När det ﬁnns gott om
jobb ökar också möjligheterna att göra bostadskarriär och antalet ekonomiskt utsatta bostadsområden
minskar. Segregationen påverkar i sin tur de boendes
möjligheter på arbetsmarknaden. Som vi visat i Rapport Integration  ﬁnns det, oavsett individuella
faktorer som utbildningsnivå och ålder, mycket som
tyder på att de som bor i ekonomiskt utsatta områden har sämre chanser på arbetsmarknaden än de
som bor i mer välmående områden.
Liknande kopplingar ﬁnns mellan boendesegregationen, ungdomars resultat i skolan och arbets20

  

marknaden. Ungdomar som går i skolor där ytterst
få elever har svensk bakgrund har sämre skolresultat
än de som går i andra skolor. Detta samband gäller
oavsett föräldrarnas utbildningsnivå och ställning på
arbetsmarknaden. Betygen och utbildningsnivån är
viktiga för ungdomars möjligheter att konkurrera om
lediga jobb och attraktiva utbildningsplatser.
En god folkhälsa förutsätter en jämlik hälsa. Det är
stora skillnader i hälsotillståndet mellan utrikes och
inrikes födda, där de utrikes födda kvinnorna har den
sämsta hälsan. Mycket tyder på att det är de ojämlika
och ojämställda villkoren på arbetsmarknaden som
ligger bakom dessa skillnader. Även här ﬁnns samband som går i båda riktningarna. Dålig hälsa leder
till sämre möjligheter på arbetsmarknaden, och utestängning från arbetsmarknaden ger dålig hälsa.
Introduktionen under de första åren i Sverige
ska lägga en stabil grund för ﬂyktingars och andra
invandrades framtida liv i Sverige. Även här ﬁnns det
starka kopplingar mellan olika områden. Arbetsmarknaden påverkar bostadsmarknaden som påverkar
nyanlända ﬂyktingars bosättning. Om de nyanlända
ﬂyktingarna koncentreras till ekonomiskt utsatta
svenskglesa områden ﬁnns det mycket som tyder på
att de vuxnas chanser på arbetsmarknaden försämras
och deras barn får sämre möjligheter i skolan.
Samma sak gäller validering av informell kompetens. Vilka yrken som valideras bestäms av arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft och av
bostadsorten.

Försörjningssystemen påverkar
aktörernas agerande
Arbetslösa inrikes födda har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i större utsträckning än utrikes
födda. De arbetslösa som är födda utomlands har i
stället oftare försörjningsstöd från kommunens socialförvaltning. Arbetslöshetsförsäkringen är betydligt
mer ekonomiskt fördelaktig än försörjningsstödet.
Därutöver får typen av försörjning också konsekvenser för vilken typ av program som är tillgängliga för
de arbetslösa.
Ett exempel är att arbetslösa med arbetslöshetsförsäkring inte får registreras i den kategori ”övriga” hos
AMS, som innebär att förmedlingen inte ger någon
service och att den arbetslöse inte ingår i AMS statistik över antalet arbetslösa. Olika försörjningssystem
kan vara en av förklaringarna till att drygt  procent
i AMS kategori »övriga« är födda utomlands och att
så många av dem har en akademisk utbildning. Det
ﬁnns således tendenser till att de som har försörjningsstöd sorteras bort från den nationella arbets-

marknadspolitiken och i stället hänvisas till de kommunala utbildnings- och arbetsmarknadsprogram,
vars effekter är så gott som okända.
Här ligger en del av förklaringen till att så många
utrikes födda akademiker tillbringar lång tid i den
grundläggande vuxenutbildning som är avsedd för
personer som saknar kunskaper på grundskolenivå.
Av olika intervjuundersökningar framgår att det
ﬁnns incitament hos handläggare att försöka överföra arbetslösa till någon annans försörjningssystem.
Utrikes födda akademiker i grundläggande vuxenutbildning kan till exempel överföras från kommunalt
försörjningsstöd till det statliga studieﬁnansieringssystemet och i slutändan överﬂyttas försörjningsansvaret till den enskildes egen plånbok.
Det ﬁnns också exempel på att många kommunala arbetsmarknadsprogram inte främst syftar till
att underlätta för den enskilde att få ett arbete på den
ordinarie arbetsmarknaden. I stället ﬁnns drivkrafter
att genom programmen övertyga Försäkringskassan
om att den arbetslöse har så dålig hälsa att något av
Försäkringskassans försörjningssystem borde vara
tillgängligt. Även det omvända gäller: att genom
programmet övertyga Arbetsförmedlingen att den
arbetslöse står tillräckligt nära arbetsmarknaden för
att få tillträde till något av förmedlingens program
och de försörjningssystem som är kopplade till de
nationella arbetsmarknadspolitiska programmen.
Typen av arbetslöshetsförsörjning leder således till
ett slags Svarte Petterspel där den arbetslöses förutsättningar och behov inte alltid är ledstjärnan. Detta
kan ha bidragit till att närmare   utrikes födda
hamnat i en situation där de får försörjningsstöd som
enda åtgärd och där andra insatser är i det närmaste
obeﬁntliga.

Målkonﬂikter och motverkande styrinstrument
Integrationspolitiken är sektorsövergripande och
ansvaret ligger därför på ett stort antal myndigheter.
Där blir integrationsfrågorna ibland betraktade som
något som ligger litet vid sidan av kärnverksamheten.
En stor del av politiken genomförs av och i kommunerna. När många parter är berörda är det svårt att
undvika att målkonﬂikter uppstår.
Ett exempel är storstadspolitikens övergripande
mål att »bryta segregationen«. Detta mål går knappast att uppnå med enbart satsningar på de ekonomiskt utsatta bostadsområdena. Om segregationen
ska kunna brytas måste målet införlivas i betydligt
bredare politikområden, med satsningar på bostadsbyggande och andra infrastrukturella aspekter av hela
stadens planering och utveckling.

Ett annat exempel är reformen om valfrihet inom
grund- och gymnasieskolan, som motverkar de satsningar på att förbättra kvaliteten i ytterstadsområdenas skolor som görs inom storstadspolitiken. Valfriheten leder till en omfattande utﬂyttning av duktiga
elever med utländsk bakgrund från skolorna i storstädernas utsatta bostadsområden. De duktigaste eleverna ﬂyttar även om deras skolor håller en hög kvalitet.
Det ﬁnns också målkonﬂikter inom enskilda myndigheter. Ett exempel är mål- och resultatstyrningen
av Arbetsmarknadsverket. Utrikes födda är en prioriterad grupp i regeringens mål för arbetsmarknadspolitiken. Men de utrikes födda ﬁnns inte med när de
övergripande målen omsätts i kvantitativa termer för
den konkreta verksamheten ute på arbetsförmedlingarna. De kvantitativa målen, till exempel att minska
antalet långtidsinskrivna, kan då få till effekt att
arbetsförmedlarna prioriterar ned dem som bedöms
som mer svårplacerade på arbetsmarknaden för att
de riskerar att utsättas för diskriminering. Därmed
ﬁnns incitament att placera utrikes födda i sökandekategorier som inte räknas in bland de arbetslösa och
som inte får någon service från förmedlingarna.
En viktig fråga är således om den nuvarande
utformningen av mål- och resultatstyrningen på en
mängd politikområden ger incitament till en effektiv
integrationspolitik.

Stor brist på effektutvärderingar
Det saknas i stor utsträckning kunskaper om effekterna av olika integrationspolitiska insatser. Bristen
på utvärderande analyser och rena utvärderingar gäller från de mer genomgripande integrationspolitiska
förändringarna till alla de tillfälliga projekt som kännetecknar många insatser för invandrade.
Under de senaste åren har dock Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ägnat
allt större uppmärksamhet åt de integrationspolitiska
aspekterna i sin verksamhet. I IFAU:s uppdrag ingår
att analysera de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitiken för individ och samhälle. IFAU har
dock inget ansvar för att särskilt beakta de integrationspolitiska aspekterna i sina utvärderingar. Det är
fortfarande alldeles för få utvärderingar som analyserar effekterna av olika program separat för inrikes
och för utrikes födda.
Sedan den omfattande sysselsättningskrisen i början av -talet har kommunerna fått en allt större
roll i arbetsmarknadspolitiken. Effekterna av de kommunala arbetsmarknadspolitiska programmen är
dock i stort sett okända. Många av dem som deltar i
sammanfattning ...
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dessa program är födda utomlands. Kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken har således en integrationspolitisk slagsida. Vi saknar också kunskap om
effekterna av de »invandrarprojekt” som bedrivs av
andra huvudmän. Det ﬁnns enstaka undantag, men
den samlade bilden är att den typen av projekt inte
utvärderas. I den mån utvärderingar förekommer rör
det sig inte om effektutvärderingar. Det som värderas
är om programmet nått den målgrupp som avsetts,
om samarbete skett enligt planerna eller om projektledarna anser att de nått sina mål.
När storstadspolitiken lanserades åtföljdes den av
ett mycket ambitiöst utvärderingsprogram. På basis
av utvärderingarna går det att dra vissa övergripande
slutsatser, som att områdesbaserade insatser inte
förmår att bryta segregationen. Trots denna ambitiösa utvärderingsverksamhet är kunskaperna mycket
grunda om politikens effekter: vad är en effekt av
storstadspolitiken, vad är en effekt av andra satsningar och vad är en effekt av den ekonomiska konjunkturen?
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling följer regelbundet upp utvecklingen inom grundskolan
och gymnasiet. Det statistiska underlaget är utmärkt
och resultaten för barn och ungdomar med utländsk
bakgrund uppmärksammas i allt större utsträckning
både av myndigheterna själva och av forskarsamhället. Även effekter av institutionella reformer har analyserats från ett integrationspolitiskt perspektiv, till
exempel friskolereformen och det fria skolvalet.
Däremot ﬁnns inga utvärderingar som skulle
kunna förklara varför skolformen Svenska för invandrare år efter år ger så bristande resultat.
Andra viktiga integrationspolitiska områden är
folkhälsopolitiken, vuxenutbildningen och validering
av reell kompetens. Inom folkhälsoområdet pågår
några forskningsprojekt, som har vissa effektutvärderande ansatser. Den övergripande bilden är dock
att det ﬁnns enstaka beskrivningar och några uppföljningar, men vi har inte funnit några exempel på
effektutvärderingar.
Validering av reell kompetens och vuxenutbildning
berör många invandrade. Det ﬁnns en överrepresentation av utrikes födda inom den kommunala vuxenutbildningens alla nivåer, i synnerhet när det gäller utrikes födda med gymnasial och eftergymnasial
utbildning. Här är det en anmärkningsvärt stor brist
på utvärderingar.
Slutligen är introduktionen under de första åren i
Sverige av stor vikt för nyanlända ﬂyktingars framtida
möjligheter. Integrationsverket följer utvecklingen
genom regelbundna uppföljningar baserade på enkäter till handläggare och till dem som deltagit i intro22

  

duktionsprogrammen. Det ﬁnns dock för närvarande
ingen möjlighet att utvärdera introduktionsprogrammens effekter i stort eller om en viss typ av inriktning
ger bättre resultat än andra. Kommunerna saknar i
många fall data över vilka som går i programmen och
har heller ingen skyldighet att lämna ifrån sig sådana
uppgifter.

Insatsområden för integration
och mångfald
I årets Rapport Integration uppmärksammar Integrationsverket fem insatsområden för att åstadkomma
ett trendbrott med ökade möjligheter och minskade
klyftor. Agendan handlar om att utveckla förutsättningarna för lika möjligheter.
Insatsområden i årets Agenda är:
• Skapa en öppnare arbetsmarknad som ger bättre
förutsättningar för inträde och avancemang för
utlandsfödda
• Utveckla insatserna mot diskriminering byggt på
principen om likvärdig behandling
• Utveckla möjligheterna för nyanländas etablering i
Sverige i samverkan med arbetsmarknadens aktörer
• Minska boendesegregationen och segregationens
negativa effekter för barn och ungdomar i ungdomsskolan
• Ge bättre förutsättningar för kunskapsbaserade
beslut

Öppen arbetsmarknad
Årets Rapport Integration visar tydligare än någonsin
att arbete är hävstången för integration. Utan arbete
och fast inkomst är valmöjligheterna på bostadsmarknaden små. Föräldrarnas position på arbetsmarknaden överförs till barnen då skolan inte lyckas
uppväga de socioekonomiska klyftor som ﬁnns bland
föräldrarna.
Arbetsmarknadsintegration kräver breda insatser
För att åstadkomma bättre integration på arbetsmarknaden räcker det inte att endast fokusera på
det som traditionellt brukar räknas till integrationspolitik. Insatser mot diskriminering och en förstärkt
arbetsmarknadspolitik har inte lett till att sysselsättningen för utrikes födda har tagit fart. För att sänka
arbetslösheten och möjliggöra bättre integration
behövs totalt sett ﬂer nya jobb på arbetsmarknaden.
Det kan ﬁnnas en osäkerhet hos arbetsgivare om
vilka kvaliﬁkationer och färdigheter en ny person på

arbetsmarknaden har. Denna osäkerhet har diskriminerande effekter. I ekonomisk forskning kallas detta
statistisk diskriminering, dvs. arbetsgivare försöker
minska kostnader i en rekrytering genom att tillskriva
arbetssökande gruppegenskaper i stället för att utgå
från de individuella kvaliﬁkationerna.
Osäkerheten hos arbetsgivarna kan minska och
trösklarna sänkas genom validering av utbildning och
erfarenhet, men också genom praktikplatser och subventionerade anställningar.
Lärdomarna av de utvärderingar som gjorts av
arbetsmarknadspolitiken visar också att de mest
effektiva programmen är de som mest liknar ett
reguljärt jobb, som t.ex rekryteringsstöd och anställningsstöd. Sådana insatser kan bidra till att minska
risken för arbetsgivaren att anställa och innebära en
smidigare övergång från arbetslöshet till arbete.
Se över trösklarna till arbetsmarknaden
Arbetsmarknadens sätt att fungera påverkar möjligheten att som ny etablera sig på arbetsmarknaden
(Arbetslivsinstitutet , SNS , OECD ,
SOU :, Försäkringskassan , IFAU ).
Hinder som ﬁnns i den generella politiken kan därmed bidra till att förklara en mer långsam etablering
för invandrade på arbetsmarknaden.
I Rapport Integration har vi uppmärksammat vilka
incitament de olika försörjningssystemen skapar för
de aktörer som fattar beslut om olika insatser. Den
enskilde riskerar att drabbas av inlåsningseffekter. Det
ﬁnns anledning att se över trösklar, incitament och
marginaleffekter också för individer. Det gäller exempelvis de marginaleffekter som drabbar arbetslösa
med a-kassa och försörjningsstöd (SOU :, ALI
, Proposition /: bil., s.). På samma
sätt gäller det effekterna av beskattning på låga arbetsinkomster (OECD , IFAU , SNS ).
Det är avgörande för integrationen att nya invånare
snabbt får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt måste det ﬁnnas förutsättningar till
avancemang, så att utrikes födda inte fastnar i lågt
kvaliﬁcerade ingångsjobb under deras kvaliﬁkationsnivå. Detta uppmärksammas för akademiker i årets
rapport. Fortsatta insatser kan behövas även när individen har ett arbete, såsom exempelvis sker i vissa
program för nyanlända i USA. Detta belystes i Rapport Integration .
Sverige särskiljer sig på ﬂera sätt internationellt
med utrikes föddas representation inom vissa sektorer på arbetsmarknaden. Sektorer där invandrade är
starkt underrepresenterade bör särskilt granskas för
att identiﬁera möjliga hinder.

Insatser mot diskriminering
Varken utbildningsnivå eller eventuella kulturella
olikheter kan förklara de stora skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda. Förklaringar går snarare att ﬁnna i diskriminering och
missgynnande regler som försvårar för nya på arbetsmarknaden. Arbetet med att synliggöra och undanröja diskriminerande strukturer är därför en viktig
uppgift i integrationsarbetet.
Fokus på strukturella hinder i den generella politiken
Integrationsverket har i årets Rapport Integration
identiﬁerat en rad mekanismer i den generella politiken som riskerar att missgynna utrikes födda. Många
av de problem som uppmärksammas grundläggs
redan under den första tiden i Sverige. Vi har också
visat att det ﬁnns ett utbrett bristtänkande som får
diskriminerande effekter för individen – tjänstemän
tenderar att fokusera på det som avviker från normen
snarare än att utgå från individens resurser. Det är
alltså viktigt att regelverk och bestämmelser anpassas
till befolkningens mångfald. Detsamma gäller myndigheternas rutiner och normer. De får inte förhindra
att alla behandlas på ett likvärdigt sätt. Det integrationspolitiska perspektivet i mål- och resultatstyrningen av myndigheterna måste förstärkas, så att inte
målkonﬂikter uppstår.
Riksrevisionen har också påpekat att de integrationspolitiska målens genomslag i myndigheternas
verksamhet behöver stärkas (Riksrevisionen ).
Integrationsverket har därför fått i uppdrag att göra
en analys av integrationspolitikens resultat och
genomslag utifrån de mål och indikatorer för integrationspolitiken som slagits fast i regeringens budgetproposition för . Denna analys kommer sedan
att kunna utgöra underlag för att samordna och
stärka regeringens styrning av myndigheterna så att
integrationspolitikens genomslag ökar.
Även hur andra mekanismer i den generella politiken drabbar utrikes födda bör ses över. Forskarna
är till exempel oeniga om huruvida anställningsskyddet har några effekter på den totala sysselsättningen,
medan det är relativt oomstritt att det påverkar
arbetsmarknaden för olika grupper av arbetstagare
olika (OECD b). Balansen mellan trygghet för
dem som har ett jobb och möjligheterna för arbetslösa att bli anställda är en viktig fråga.
Offensivt arbete mot diskriminering
Arbetet mot diskriminering är det område inom
integrationspolitiken som stått mest i fokus under
de senaste åren. EU har drivit på ny lagstiftning mot
diskriminering och för likabehandling. Den svenska
sammanfattning ...
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lagstiftningen har skärpts och breddats (prop.
/:) och DO har fått ökade resurser. Diskrimineringskommittén har lagt fram ett förslag på en
ny sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU
:). Regeringen har tillsatt utredningar om
strukturell diskriminering och Integrationsverket
har fått i uppdrag att genomföra s.k. praktikprövning
för att undersöka omfattningen av diskriminering i
arbetslivet.
Det ﬁnns ett växande erkännande hos samhällets
centrala institutioner att diskriminering är ett allvarligt problem. En stor majoritet av den svenska befolkningen menar också att diskriminering förekommer
och att det är ett problem. Förnekelsen av att diskriminering förekommer är marginell. Den svenska
befolkningen uppvisar också liten acceptans för diskriminering och stödet för lika rättigheter är väl förankrat (Integrationsverket c).
Särbehandling eller likvärdig behandling?
Insatser mot diskriminering bör bygga på principen om likvärdig behandling. Då minskar risken för
negativ särbehandling av utrikes födda. Istället för
att bryta med principen om likvärdig behandling,
genom att införa kvotering eller annan form av stark
positiv särbehandling, bör huvudinsatsen för bättre
integration vara att bekämpa negativ särbehandling
genom att betona lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter. Det är i den generella politiken vi bör
söka lösningarna, inte genom särlösningar baserade
på grupptillhörighet.
För att likvärdig behandling ska kunna garanteras
krävs det insyn i för individen viktiga beslut. Bostadsmarknaden bör därför vara mer öppen för insyn.
Bostadsförmedling av hyreslägenheter bör ske efter
öppna och icke-diskriminerande principer. Budgivning på fastigheter bör också ske på ett mer öppet
sätt. Det skulle ge bättre förutsättningar för likvärdig
behandling.
Frågan om positiv särbehandling har aktualiserats
under året. En samlad lagstiftning mot diskriminering bör vara försiktig med att öppna för undantag
från likvärdig behandling. Ett utvecklat arbete mot
diskriminering med tydligare mål, aktiva åtgärder
och förstärkt uppföljning är centralt i arbetet för att
rasera barriärer, motverka negativ särbehandling och
lägga grund för varje individs faktiska möjligheter.
Detta kan göras utan att man utvidgar lagens möjligheter till att omfatta kvotering och starkare former av
positiv särbehandling.
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Förbättra förutsättningarna
för nyanländas etablering
Under den första tiden i Sverige ska individerna ges
förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden och
delaktighet i samhället. Efter avslutad introduktion
ska det inte ﬁnnas några insatser särskilt riktade till
invånare enbart på grund av att de är utrikes födda.
Sådan var avsikten med introduktionen men så
har det inte blivit. Introduktionen har länge haft en
bristande måluppfyllelse, trots att det pågår ett fortlöpande förändrings- och utvecklingsarbete. Etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare
är för långsam.
Rapport Integration  ger ytterligare exempel
på brister under och efter introduktionen. Tillsammans med tidigare uppföljningar och utvärderingar
av introduktionen visar rapporten att tiden i kommunal introduktion för många nyanlända invandrare
inte ger vägar in i samhället, utan introduktionen riskerar att fungera som ett väntrum. Avsnitten om den
grundläggande vuxenutbildningen och validering
visar att det efter introduktionen ofta följer en rad
andra insatser som riskerar att förlänga tiden i väntrummet.
Behov av systemförändringar
under den första tiden i Sverige
Integrationsverket har tidigare påpekat behovet av
systemförändringar till regeringen så att introduktionen för nyanlända invandrare får ett ökat fokus på
arbete och egenförsörjning. Grunden i en introduktion bör vara någon form av arbetsplatsförlagd insats
kombinerad med andra insatser som språk och samhällsinformation samt validering av utbildning och
yrkeskunskaper. Introduktionen bör också innefatta
rehabiliterande och funktionshöjande åtgärder, t.ex.
arbetslivsinriktad rehabilitering av traumatiserade
ﬂyktingar. Därför tog Integrationsverket  initiativ
till den centrala överenskommelsen om utveckling av
introduktionen mellan berörda statliga myndigheter
och kommunernas och landstingens organisationer.
Analysen i Rapport Integration pekar på att bristerna inom introduktionen kan bero på målkonﬂikter
hos de samverkande aktörerna. Aktörer som kommuner och statliga myndigheter behöver tydliga drivkrafter för sina insatser för nyanlända. Till exempel
bör statens ﬁnansiering av introduktionen organiseras så att drivkrafterna för olika aktörer att påskynda
integrationen ökar. Det är också angeläget att tydliggöra ansvar och rollfördelning. Arbetsmarknadsverket måste få en tydligare roll för arbetslivsinriktade
aktiviteter för nyanlända invandrare.

Regioner och län bör spela en större roll än i dag
både när det gäller planering av mottagandet och
utvecklingen av introduktionsinsatser. Samtidigt vet
vi att bara ett fåtal kommuner samarbetar med aktörer utanför kommungränsen (Integrationsverket
). Ett regionalt arbete behöver samordnas och ha
regionala »motorer”. I ett inledande skede kommer
Integrationsverket ha en sådan roll inom ramen för
den försöksverksamhet regeringen gett verket i uppdrag att utföra, under  och , för att utveckla
samarbetet inom några utvalda län eller regioner. De
centrala, regionala och lokala överenskommelserna
om utvecklingen av introduktion har gett struktur
och legitimitet åt samverkan mellan inblandade aktörer (Integrationsverket, b). Detta kommer nu
utnyttjas i det fortsatta arbetet. Försöksverksamheten
kan sedan lägga grund för en mer omfattande förändring nationellt.

Minska boendesegregationen
Utvärderingarna av Storstadssatsningen visar att det
politiska målet att bryta segregationen genom områdesbaserade insatser var orealistiskt. Däremot har en
stor del av insatserna inom Storstadssatsningen haft
viktiga effekter genom att lindra delar av segregationens negativa konsekvenser.
För att en politik som ska bryta segregationen ska
vara verksam bör den lyftas från bostadsområden till
den kommunala och regionala nivån. Översiktsplaner, planer på ny infrastruktur och bostadsplanering
är viktiga inslag i en mer långsiktig och övergripande
politik för att bryta segregationen. Koncentrationen
av boendeformer måste också motverkas för att undvika isolering och innestängning av det slag vi kan
se idag. De övergripande insatserna bör kombineras
med insatser som passar ett områdesbaserat arbetssätt, till exempel att kompensera elever i skolan för
deras sämre förutsättningar.
Det är också angeläget att förebygga diskriminering på bostadsmarknaden. Ett sätt att göra det är att
öka den offentliga insynen i hur hyresbostäder fördelas. Bättre statistik över vilka lägenheter som privata
hyresvärdar släpper till bostadsförmedlingen, och
vilka man hanterar på egen hand, skulle exempelvis
förbättra möjligheten att analysera sorteringsprocesser på bostadsmarknaden.
På kommunal nivå skulle inﬂytandet över de allmännyttiga bostadsföretagen kunna användas som
ett instrument för att förebygga diskriminering. Politiker kan genom direktiv och mål styra en viktig del
av kommunens bostadsmarknad, inklusive segregationsutvecklingen inom allmännyttan.

Boendesegregationens effekter visar sig i skolan
Den rådande socioekonomiska och etniska boendesegregationen är en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor mellan barn och ungdomar i
grundskolan.
Insatserna inom skolan, särskilt i större städer,
handlar om att förhålla sig till en omgivning som
präglas av etnisk- och socioekonomisk boendesegregation. En koncentration av elever där föräldrarna
har svag socioekonomisk position påverkar elevernas
betyg negativt.
Förutsättningarna för skolan att skapa likvärdiga
villkor skulle förbättras avsevärt om boendesegregationen mildrades. Riktade insatser till de områden där
en stor del av stadens ekonomiskt och socialt resurssvaga befolkning bor kan dock bidra till att mildra
segregationens negativa effekter.
En viktig insats för att uppväga de negativa effekterna av en social och etnisk boendesegregation är att
se till att barn med utländsk bakgrund som nyligen
anlänt till Sverige erbjuds möjlighet till skolgång i en
miljö med bättre förutsättningar för framgångsrika
studier.

Kunskapsbaserade beslut
Integrationspolitikens utveckling måste styras av kunskap om vilka medel i integrationspolitiken som ger
faktiska resultat. Annars ﬁnns risk för att fältet lämnas vidöppet för mindre välgrundade uppfattningar
om vilka som är de bästa lärande exemplen. Uppföljning är också viktigt för att identiﬁera mekanismer
i den generella politiken som missgynnar personer
som invandrat till Sverige.
En ambition i Rapport Integration  har därför
varit att undersöka vilken roll utvärderingar spelar
inom integrationspolitiken och vad utvärderingarna
säger om effekterna av olika insatser.
Utvärderingsverksamheten behöver utvecklas
Det ﬁnns i dag ett bättre kunskapsunderlag än tidigare men det behövs ﬂer uppföljningar och utvärderingar, särskilt när det gäller effekter av insatser under
den första tiden i Sverige, validering, grundläggande
vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser och »projekt för invandrare«. Där är effekterna
närmast okända.
Den mest utvecklade utvärderingsverksamheten
och den bästa metodologiska kunskapen ﬁnns hos
IFAU, som dock bara utvärderar arbetsmarknadspolitiken. IFAU har inget ansvar för att analysera de samlade effekterna ur ett integrationsperspektiv och inte
heller för att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken
sammanfattning ...
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ur ett integrationsperspektiv. Integrationsverket har
bland annat till uppgift följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv,
men har inget uppdrag att initiera utvärderingar. I
den mån uppföljningar och utvärderingar görs, saknas i nästa led en samlad strategi för att ta tillvara
resultaten och omsätta dem i praktisk politik.
För närvarande saknas således ett genomtänkt
integrationsperspektiv på utvärderingsverksamheten
och en systematisk utvärderingsstrategi inom såväl
den statliga som den kommunala sektorn. Det saknas
även ett samlat ansvar för att beställa utvärderingar,
ta emot utvärderingarnas resultat och omsätta resultaten för att utveckla insatser inom olika politikområden ur ett integrationsperspektiv.
Samverkan är nödvändig
Integrationsverket har inlett två stora insatser för att
utveckla system för att ytterligare öka kunskaperna
om integrationsprocesserna och effekterna av integrationsinsatser. Båda kräver stora insatser av andra
samverkande aktörer.
Under  har grunden lagts för ett framtida
nationellt system för utvärdering av introduktionen för nyanlända ﬂyktingar och invandrare. Integrationsverket har, tillsammans med representanter för sex särskilt utvalda pilotkommuner – Borås,
Gävle, Karlskrona, Landskrona, Linköping och Västerås – samt Sveriges Kommuner och Landsting och
Arbetsmarknadsstyrelsen, tagit fram frågor som ska
mäta effekterna av insatser under individernas introduktion. Till hösten  planeras systemet kunna tas
i bruk av samtliga intresserade kommuner. Systemet
kräver kommunernas aktiva medverkan för att fungera.
År  inleder också ett antal centrala myndigheter ett formellt samarbete för att följa upp och analysera hur integrationen utvecklas i Sverige. Berörda
myndigheter ska lämna underlag till Integrationsverket om olika indikatorer. Det nya uppföljningssystemet med  mätbara mål kommer att ge en mer
heltäckande bild av integrationens utveckling i landet.
En samlad övergripande analys görs av Integrationsverket som ska lämna en första rapport till Justitiedepartementet den  juni .
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På arbetsmarknaden bestäms många av förutsättningarna för individens och hela samhällets välfärd.
I detta kapitel beskriver vi hur sysselsättningen har
utvecklats och diskuterar förklaringar till de mönster som framgår av statistiken. Vi gör också fördjupningar inom en rad områden: Hur är situationen för
utrikes födda i Sverige jämfört med andra länder? Tas
kompetensen hos utrikes födda akademiker till vara
på arbetsmarknaden? Har alla ungdomar som gått
igenom den svenska skolan samma chanser på arbetsmarknaden? Är arbetsmarknadspolitiken ett effektivt
instrument? Har inrikes och utrikes födda olika drivkrafter för att starta egna företag och möts de av olika
former av hinder?

Målet är  procents sysselsättning
Regeringens mål är att  procent av hela befolkningen ska vara sysselsatt. För utrikes födda gäller att
sysselsättningen ska öka och närma sig den för hela
befolkningen. Detta mål har varit uppnått för inrikes
födda män nästan varje år sedan slutet på -talet.
Även inrikes födda kvinnor har uppnått eller legat
mycket nära detta mål nästan varje år. Men utrikes
födda ligger långt från målet. De närmar sig de inrikes födda under goda tider på arbetsmarknaden och
fjärmar sig när tiderna blir sämre. År  har det
skett ett visst närmande, i synnerhet för utrikes födda
kvinnor. Eftersom Statistiska centralbyrån lagt om sin
statistikserie måste dock denna positiva utveckling
tolkas med stor försiktighet.
Hur länge en person har bott i Sverige har stor
betydelse, men det sker också en sortering efter födelseland på arbetsmarknaden. Oavsett vistelsetiden,

ålder, utbildning och civilstånd har de som är födda i
länder i Afrika och Asien den minst fördelaktiga situationen. Män har alltid högre sysselsättning än kvinnor. Könsrollsmönstret är särskilt markant för kvinnor som kommer från EU-länder utanför Norden.
Undantag är kvinnor från nordiska länder som har
något högre sysselsättning än de nordiska männen.
Den största avvikelsen gäller dock kvinnor från länder i Afrika som varit lång tid i Sverige. Dessa kvinnor
har varje år högre sysselsättning än män från länder i
Afrika med samma tid i Sverige.

Diskriminering och
informella rekryteringskanaler
har stor betydelse
Bakom skillnaderna i sysselsättning ligger en rad faktorer. Diskriminering är en viktig orsak. De ﬂesta jobb
tillsätts genom informella rekryteringskanaler. Det är
därför en tillgång på arbetsmarknaden att ha släktingar, vänner och grannar som kan förmedla kontakter in på arbetsmarknaden. Utrikes födda saknar
dessa kontakter i större utsträckning än inrikes födda.
När informella rekryteringskanaler används leder de
ofta till bättre betalda jobb för inrikes födda men till
sämre betalda jobb för utrikes födda.

Slöseri med kompetens
Utrikes födda akademiker har arbeten i nivå med sin
utbildning i betydligt lägre grad än inrikes födda akademiker. Det ﬁnns således en potential med outnyttarbetsmarknaden



jad kompetens på arbetsmarknaden. De första åren
på den svenska arbetsmarknaden är viktiga. Visserligen är det viktigt att snabbt komma in i ett arbete,
men de utrikes födda akademiker som börjar i ett lågstatusjobb löper stora risker att fastna i sådana jobb.
Det är därför angeläget att utrikes födda akademiker
redan under introduktionsperioden får tillfälle till
praktik på arbetsplatser inom sitt yrkesområde.

Polarisering mellan hög- och
lågutbildade ungdomar och
mellan ﬂickor och pojkar
Ungdomar som gått igenom hela det svenska skolsystemet har en sämre situation på arbetsmarknaden, om de själva eller deras föräldrar är födda utanför Sverige. Särskilt ofördelaktig är situationen för
ungdomar med utomeuropeisk bakgrund, trots att
analyserna tagit hänsyn till eventuella skillnader i
ungdomarnas egna skolresultat och deras föräldrars
utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det
ﬁnns också tendenser till en polarisering bland ungdomar med utländsk bakgrund. Efter ett antal år på
arbetsmarknaden har högskoleutbildade ungdomar
samma sysselsättningsnivå och inkomster oavsett i
vilket land de själva eller deras föräldrar är födda.
Skillnaderna mellan ungdomar med svensk och med
utländsk bakgrund kvarstår dock för dem som har
högst en gymnasieutbildning. Det förefaller som att
det är de unga männen med utländsk bakgrund som
möts av särskilt stora svårigheter på arbetsmarknaden.
För att åstadkomma mer likvärdiga möjligheter för
ungdomarna när de träder ut på arbetsmarknaden
krävs förändringar inom en rad områden. Skolresultaten för ungdomar med utländsk bakgrund måste
förbättras. Skolan måste också arbeta för att alla ungdomar – även de med utländsk bakgrund – får tillgång till den obligatoriska praktik som ingår i läroplanerna. De särskilda ungdomsåtgärderna måste ges
en inriktning som innebär att ungdomarna verkligen
får träning och handledning under sin praktik. En
praktikplats inom ett yrke som hänger samman med
ungdomarnas utbildning och yrkesplaner, kan ge värdefulla kontakter och referenser och därigenom motverka diskriminering.



  

Är arbetsmarknadspolitiken
ett hjälpmedel?
Arbetsmarknadspolitiken skulle kunna fungera som
en brygga över de hinder som möter personer med
utländsk bakgrund. Arbetsförmedlarens kontakter
ut i arbetslivet skulle kunna ersätta de kontakter som
många utrikes födda saknar. Arbetsmarknadspolitiska program som subventionerar delar av lönen kan
motverka diskriminering i samband med rekrytering
till lediga tjänster. Resultaten från utvärderingsforskningen visar också att det är den typen av arbetsmarknadspolitiska instrument som är effektiva för
såväl inrikes som utrikes födda. Däremot ﬁnns det
brister i styrningen av arbetsmarknadspolitiken. Tillgången till olika typer av program påverkas inte alltid
av den enskilde individens behov och förutsättningar.
De som har inte har arbetslöshetsförsäkring riskerar
att bli hänvisade till mindre effektiva program. Utrikes födda tillhör denna grupp.
För att arbetsmarknadspolitiken ska bli mer effektiv för utrikes födda behövs ett mer genomtänkt integrationsperspektiv på utvärderingsverksamheten och
en systematisk utvärderingsstrategi. Detta gäller den
nationella arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet
alla de projekt som inte har Arbetsmarknadsverket
som huvudman samt den kommunala arbetsmarknadspolitiken. Det behövs också en översyn av de
integrationspolitiska effekterna av mål- och resultatstyrningen av Arbetsmarknadsverket.

Eget företagande
Eget företagande bland utrikes födda är inte endast
en konsekvens av arbetslöshet. Liksom för inrikes
födda ﬁnns det även andra drivkrafter. Utrikes födda
företagare är överrepresenterade inom vissa branscher, vilket inte får överskugga att de faktiskt ﬁnns
representerade inom samtliga branscher. De stöter på
samma hinder som andra företagare, men är särskilt
drabbade av diskriminering. Eget företagande bland
utrikes födda skulle underlättas om medvetenheten
om antidiskrimineringslagstiftningen ökad. Det ﬁnns
också anledning att tidigt under introduktionen uppmärksamma nyanlända ﬂyktingars och invandrares
intresse att starta företag

  
På arbetsmarknaden skapas många av förutsättningarna för individens och hela samhällets välfärd. Att
ha ett arbete är viktigt för den enskilde individens
ekonomiska standard och självkänsla. Hög sysselsättning är också en förutsättning för ekonomisk tillväxt
och välfärd. Utvecklingen på arbetsmarknaden är
därför en av nyckelfaktorerna i integrationspolitiken.
I detta avsnitt gör vi en analys av hur sysselsättningen för inrikes och utrikes födda har förändrats
under de senaste  åren. Siffrorna sätts i relation till
regeringens mål för sysselsättningen. En rent statistisk
framställning säger inte något om orsakerna till de
skillnader som siffrorna visar. Avsnittet avslutas därför med en presentation av tänkbara orsaker till de
observerade skillnaderna. Fokus ligger på resultaten
från de senaste årens forskning.

Målet  procent sysselsatta
Regeringen har sedan ﬂera år tillbaka som mål att
andelen sysselsatta i befolkningen ska uppgå till 
procent av befolkningen. För utrikes födda är målet
att sysselsättningsgraden ska öka och närma sig sysselsättningsgraden för hela befolkningen. Båda målen
gäller åldersgruppen – år. För att illustrera hur
utvecklingen av sysselsättningen förhåller sig till dessa
mål redovisar vi från och med i år tidsserier över sysselsättningsgraden för just denna åldersgrupp. Såvitt
vi känner till är det första gången som tidsserier
publiceras för personer – år.
De tidsserier vi presenterar för perioden –
och för år  bygger på Sveriges ofﬁciella arbetsmarknadsstatistik, det vill säga Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) där vi

använder det fjärde kvartalet för varje år. För mer
detaljerade analyser av situationen under år 
använder vi Integrationsverkets databas STATIV.

Stora variationer i konjunkturen
ger stora variationer i sysselsättningen
Sysselsättningen påverkas av en mängd olika faktorer,
där konjunkturen är en av de viktigaste. Konjunkturen har varierat mycket kraftig under den period
vi studerar. Perioden börjar med den överhettade
arbetsmarknaden under slutet av -talet och övergår i den djupa sysselsättningskrisen under början av
-talet. Mellan dessa år minskade antalet sysselsatta totalt sett med mer än en halv miljon personer.
De år som följer därefter kännetecknas av mer normala variationer.
De stora variationerna i sysselsättningen framgår
tydligt i diagram , där sysselsättningen för inrikes
födda minskade från drygt  procent toppåret 
till drygt  procent under mitten av -talet. De
efterföljande åren innebär en återhämtning, men sysselsättningen kommer dock aldrig i närheten av de
höga nivåerna under slutet av -talet.
 Fördelen med AKU är att den täcker en lång tidsperiod och
dessutom ger så aktuella uppgifter att det är möjligt att studera utvecklingen ända fram till år . Nackdelen är att
antalet observationer är begränsat, vilket innebär att det
endast är statistiskt möjligt att visa genomsnitt för ganska
grova kategorier av såväl individer som typ av jobb. Integrationsverkets databas STATIV, har fördelen att ha uppgifter
för hela befolkningen, men begränsningen att endast ha
sysselsättningsuppgifter fram till , eftersom den bygger
på registerdata från SCB.
utvecklingen på arbetsmarknaden



 
Andel sysselsatta i befolkningen –, utrikes och inrikes födda – år. Procent och index*.
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*Förändringar mellan år  och tidigare år måste tolkas med stor försiktighet.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar.

-talet inleddes med en svag minskning i sysselsättningen, som förefaller att ha vänt under år .
Jämförelser mellan år  och tidigare år måste dock
göras med stor försiktighet. Från och med år  har
AKU:s deﬁnitioner förändrats för att harmonisera
med motsvarande undersökningar inom hela EU.

Målet uppnått enbart för inrikes födda män
För inrikes födda har sysselsättningsgraden varit över
eller mycket nära  procent under hela -talet.
En uppdelning av de inrikes födda på män och kvinnor visar att männen nått upp till sysselsättningsmålet
under nästan hela perioden –, med undantag
av fyra år i mitten av -talet (se tabellerna A och
A i tabellbilagan).
Varje år har utrikes födda lägre sysselsättning än
inrikes födda. Målet att sysselsättningsgraden ska öka
infrias under de år då sysselsättningen ökar för alla.
Mellan åren  och  ökade sysselsättningen
för utrikes födda. En uppdelning på utrikes födda
män och kvinnor visar att denna uppgång särskilt
gällde för kvinnorna (se tabellerna A och A i tabell

  

bilagan). Det går inte att avgöra om denna positiva
utveckling avspeglar en reell ökning eller om den helt
eller delvis beror på förändringarna i AKU.
I vilken mån sysselsättningsgraden närmat sig mellan inrikes och utrikes födda illustreras med hjälp av
ett sysselsättningsindex, som visar förhållandet mellan utrikes och inrikes födda. Indexvärdet  betyder att sysselsättningsgraden är exakt densamma för
inrikes och utrikes födda. Indexvärden lägre än 
innebär att sysselsättningen är lägre för utrikes födda
än för inrikes födda. När indexet närmar sig  närmar sig också sysselsättningsgraden mellan inrikes
och utrikes födda. Skillnaden mellan  och värdet
på index kan kallas ett sysselsättningsgap.
Indexlinjen i diagram  visar att sysselsättningsgraden för utrikes födda närmade sig den för inrikes
födda under ﬂera år vid slutet av -talet. Därefter skedde ett svagt fjärmande fram till år . Den
ökning av sysselsättningsindex som inträffar år 
 Indexet = sysselsättningsgraden för utrikes födda dividerat
med sysselsättningsgraden för inrikes födda multiplicerat
med .

är så pass stor att den sannolikt avspeglar ett reellt
närmande till sysselsättningsnivån för inrikes födda.
Även här gäller att ökningen är särskilt markant
för utrikes födda kvinnor (se tabellerna A och A i
tabellbilagan).

Av diagram  framgår klart hur viktigt det är att
skilja mellan individer som bott kort och lång tid i
Sverige. Avståndet till de inrikes födda är störst för de
nyanlända och minskar sedan successivt i takt med
längre vistelsetid.
Ju kortare vistelsetid, desto större konjunkturkänslighet
Sysselsättningsgapet för dem som varit kortare tid i
Sverige (– år samt – år) uppvisar ett tydligt konjunkturmönster. Sysselsättningsgapet minskar under
högkonjunktur och ökar när konjunkturen försämras. Det ﬁnns således samma mönster i Sverige som
i de ﬂesta andra västeuropeiska länder: de utrikes
födda är mer utsatta för konjunkturens växlingar
OECD ). Genom uppdelningen efter vistelsetid
framgår dock att denna konjunkturkänslighet endast
gäller dem som varit kortare tid i Sverige.
De som varit kortare tid i Sverige – upp till  år
– utgör en slags buffert på arbetsmarknaden. De sugs
in på arbetsmarknaden när det ﬁnns gott om lediga
jobb. När det är ont om jobb minskar nyanställningarna och en del redan sysselsatta mister sina jobb.
Detta missgynnar utrikes födda som varit relativt kort
tid i Sverige på tre sätt. När personalstyrkan skärs ned
drabbas i första hand de tillfälligt anställda, där det
ﬁnns en stark överrepresentation av utrikes födda.
För dem som har fasta jobb missgynnar reglerna i
lagen om anställningsskydd dem som har den kortaste anställningstiden, vilket i stor utsträckning gäl-

Vistelsetiden har stor betydelse
Det går inte att entydigt hävda att integrationen på
arbetsmarknaden har förbättrats eller försämrats för
utrikes födda enbart på basis av det enkla index som
visats i diagram . Det ﬁnns en mängd omständigheter som detta enkla index inte tar hänsyn till. En av
de viktigaste är hur lång tid de utrikes födda vistats
i Sverige, vilket varierar kraftigt mellan olika år. Att
de som nyligen kommit till Sverige har lägre sysselsättning än inrikes födda är ganska självklart. Mer
bekymmersamt är om skillnaderna mellan utrikes
och inrikes födda blir bestående även efter en längre
tid. För att få ett mer informativt index har vi därför
delat in de utrikes födda i fyra grupper på basis av hur
lång tid de bott i Sverige:
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid – år
• Vistelsetid  år eller längre
Som tidigare använder vi ett index för att jämföra
de fyra grupperna av utrikes födda med dem som är
födda i Sverige.

 
Sysselsättningsindex efter vistelsetid –, utrikes födda jämfört med inrikes födda – år.
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ler utrikes födda som varit relativt kort tid i Sverige.
Slutligen riskerar utrikes födda att förlora sina jobb i
högre utsträckning än inrikes födda, även om anställningstiden på företaget är densamma.
Den ökning av sysselsättningsindex som inträffar år  är så pass stor för vissa kategorier att den
sannolikt avspeglar ett reellt närmande till sysselsättningsnivån för inrikes födda. Detta gäller i synnerhet
för män som varit – år och kvinnor som varit –
år i Sverige.
Konjunkturmönstret ser ut på samma sätt för både
män och kvinnor. Men avståndet till de inrikes födda
är större för utrikes födda kvinnor som varit ganska
kort tid i Sverige än vad som är fallet för männen.
Det är anmärkningsvärt att de som bott i Sverige
så lång tid som minst  år har lägre sysselsättning än
inrikes födda. Vi kan också se att sysselsättningen för
dem som varit längre tid i Sverige ( år och längre)
inte påverkas av konjunkturerna utan snarare visar en
nedåtgående tendens. En möjlig förklaring till denna
tendens kan vara att många arbetat i industrisektorn
som drabbades av en kraftig nedgång under krisen i
början av -talet (diagram ).

Stark minskning av sysselsättningen i
industrisektorn – i synnerhet för utrikes födda
Under den period vi studerar har det skett en betydande stukturomvandling. Industrisektorn har drastiskt minskat sin andel av den totala sysselsättningen
och denna minskning gäller särskilt de utrikes födda.
I slutet av -talet arbetade omkring  procent av
alla sysselsatta utrikes födda män och drygt  procent av alla sysselsatta utrikes födda kvinnor i industrisektorn. Dessa andelar har nästan halverats till 
respektive  procent år . Även för inrikes födda
har sysselsättningen i industrin minskat, men i betydligt mindre utsträckning.
De sektorer där andelen sysselsatta ökat bland de
utrikes födda är framför allt övrig privat service och
den statliga sektorn (inklusive utbildning och forskning). Omfördelningen av jobben från industrin till
andra sektorer har således i hög grad berört utrikes
födda, vilket kan vara en av förklaringarna till att sysselsättningsgapet ökade så kraftigt under början av
-talet (diagram ).

som sammanhänger med kort vistelsetid (t.ex. låg
sysselsättning) i stället ges etniska förklaringar. Det
är därför nödvändigt att kombinera vistelsetid och
födelseland, vilket innebär att SCB:s arbetskraftsundersökningar inte kan användas, eftersom antalet
observationer är för få. Vi använder i stället Integrationsverkets databas STATIV, vilket innebär att de
färskaste sysselsättningsuppgifterna gäller för år .
Födelseländerna är sammanslagna till sju regioner,
nämligen
• födda i Sverige
• födda i Norden (utom Sverige)
• födda i EU/EES (utom Norden)
• födda i övriga Europa
• födda i Afrika
• födda i Asien
• födda i Latinamerika
De som är födda i USA, Kanada, Australien eller
Nya Zeeland är ganska få och ingår inte i redovisningen.
Det mönster som vi sett tidigare ﬁnns också när vi
redovisar sysselsättning efter födelseregion. För alla
födelseregioner gäller att sysselsättningen är högre för
dem som varit lång tid i Sverige än för dem som varit
kort tid. I diagram  visar vi bara de som varit mycket
kort (– år) eller mycket lång ( år eller längre) tid
i Sverige.

 
Sysselsatta i industrin som andel av alla sysselsatta
–, – år. Procent.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Vilken roll spelar födelselandet?
Vi har hittills inte redovisat hur sysselsättningen ser ut
för personer som är födda i olika länder. Anledningen
är att vistelsetiden i Sverige i så hög grad sammanfaller med ursprungsland. Det ﬁnns en risk att faktorer
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: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar.

 För samtliga vistelsetidskategorier se tabell A i tabellbilagan.

I diagram  kan vi också se tendenser till att arbetsmarknaden är sorterad efter födelseregion. De som är
födda i länder i Afrika, Asien och Europa utanför EU
har lägre sysselsättning än de som är födda i andra
regioner. Sorteringen efter födelseregion kan inte förklaras av skillnader i individernas ålder, utbildning
och civilstånd. När vi använder statistiska metoder
för att ta hänsyn till sådana individuella skillnader
kvarstår nämligen att de som är födda i länder i Asien
och Afrika har lägre sysselsättning än andra utrikes
födda (se Rapport Integration ,  och Statistikrapport ).
Avståndet mellan personer från olika födelseregioner är betydligt större för dem som varit kort
tid i Sverige än för dem som varit lång tid i Sverige.
Detta syns tydligt i diagram , där linjerna ligger glest

i de översta diagrammen och betydligt tätare i de två
nedersta.
Här ﬁnns också vissa mycket positiva tendenser,
framför allt för nyanlända kvinnor från länder utanför EU och Norden. Från extremt låga nivåer år 
har sysselsättningsgraden mer än fördubblats.
De traditionella könsrollsmönstren avspeglas också
i diagram . Överlag har kvinnor lägre sysselsättning
än motsvarande kategori bland männen. Detta gäller i särskilt hög grad bland kvinnor och män födda i
icke-nordiska EU-länder följda av kvinnor och män
från länder i Asien. Det ﬁnns några undantag från det
traditionella könsrollsmönstret. Kvinnor från nordiska länder har något högre sysselsättning än männen. Den största avvikelsen gäller dock kvinnor från
länder i Afrika som varit lång tid i Sverige. Dessa har
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: Integrationsverkets databas STATIV.
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varje år betydligt högre sysselsättning än männen i
samma kategori.

Sysselsättningsutvecklingen
för ﬂyktingar mottagna i
kommunerna
I föregående avsnitt har vi redovisat hur sysselsättningen har utvecklats över tiden för utrikes födda
med kort vistelsetid i Sverige i genomsnitt. Inom
denna grupp nyanlända invandrade är ﬂyktingar av
särskilt stort integrationspolitiskt intresse.
Integrationspolitikens första steg är kommunernas
introduktionsprogram, som endast omfattar en mindre del av dem som får uppehållstillstånd, nämligen
s.k. kvotﬂyktingar, asylsökande som fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov eller av humanitära
skäl samt anhöriga till dessa personer som ansöker
om uppehållstillstånd inom två år. För enkelhetens
skull använder vi begreppet ﬂyktingar om hela denna
grupp.

Utvecklingen i siffror
Genom Integrationsverkets databas STATIV är det
möjligt att följa inträdet på arbetsmarknaden år för
år för varje kohort av ﬂyktingar som mottogs i kommunerna åren –. I diagram  visas hur stor
andel som är sysselsatta efter ett år, två år osv. Den
tidigaste ﬂyktingkohorten (som kom år ) kan vi
följa under de första sju åren, det vill säga under åren
–. Nästa års ﬂyktingar (som kom år )
kan vi följa under de första sex åren, det vill säga
– osv.
Andelen sysselsatta ökar stadigt i takt med tiden i
Sverige. För dem vi kunnat följa under minst fem år
(,  och  års ﬂyktingar) har männens sysselsättning ökat från mellan  och  procent efter
ett år till  procent efter fem år. Även för kvinnornas
del ökar sysselsättningen men på lägre nivåer, från
mindre än  procent efter ett år till mellan  och 
procent efter fem år. För alla senare mottagna ﬂyktingkohorter ökar sysselsättningen i ungefär samma
takt under de år som går att följa.

Kommunernas introduktionsprogram
Även om det sker en ökning över tid, är ändå andelen sysselsatta mycket låg bland ﬂyktingar som tagits
emot i kommunerna. Det är därför angeläget att
kommunernas introduktion för nyanlända ﬂyktingar får en utformning som underlättar inträdet på
arbetsmarknaden och lägger grunden till en arbets

  

marknadskarriär, där individens resurser tas till vara.
Sedan ﬂera år pågår i kommunerna ett förändringsoch utvecklingsarbete med just detta syfte. Våren
 undertecknade generaldirektörerna för de statliga myndigheterna Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket och Skolverket samt
Svenska kommunförbundet en överenskommelse i
syfte att förbättra och utveckla introduktionen för
nyanlända invandrare genom samverkan över sektorsgränserna.
Den senaste rapporten om introduktionen från
Integrationsverket (Integrationsverket a) bygger
på enkäter till ﬂyktingsekreterare och ﬂyktinghandläggare i  kommuner och gäller ﬂyktingar som togs
emot i början av år . Dessutom har det gjorts en
enkätundersökning till drygt   nyanlända invandrade som folkbokfördes i dessa kommuner under
samma period, där en del omfattas av kommunernas
introduktionsprogram och andra inte.
Enligt denna rapport har det skett förbättringar
i introduktionen, men bristerna är fortfarande
stora. Undervisningen i svenska varvas med arbetsplatspraktik i större utsträckning än vad som framkommit i tidigare års undersökningar. Men mer
än hälften har fortfarande inte fått någon arbetsplatspraktik under sin introduktion och ännu färre
har fått en praktik inom sitt yrkesområde. Variationerna mellan kommunerna är dock mycket stora.
Uppföljningar och utvärderingar av introduktionen kan vara ett instrument för att förbättra verksamhetens innehåll och utformning. Av enkäten till
handläggarna i kommunen framgår att introduktionen utvärderas i endast en tredjedel av kommunerna.
Med utvärdering avses då huvudsakligen uppföljande
samtal med de invidider som deltagit. I kommunerna
görs inga som helst uppföljningar eller utvärderingar
av effekterna på deltagarnas framtida arbetsmarknadssituation.
Preliminära bearbetningar av Integrationsverkets enkätundersökningar tyder på att arbetspraktik
under introduktionen har stora och positiva effekter
på chansen att ha ett arbete några år senare. Ett annat
preliminärt resultat är att det ﬁnns tecken på att deltagande i introduktionen fördröjer inträdet på arbetsmarknaden, åtminstone under de allra första åren i
Sverige. Det är möjligt att detta preliminära resultat
helt och hållet kan förklaras av att datamaterialet inte
innehåller tillräckligt med information för att kunna
avgöra vad som beror på introduktionen och vad som
beror på andra omständigheter.
För att kunna följa upp introduktionen och värdera dess effekter behövs bättre data om introduktionen. För närvarande ﬁnns det inga sådana data,
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eftersom kommunerna inte har någon skyldighet att
lämna uppgifter om introduktionen och de invidider
som deltar.
Det »nationella statistiksystem för uppföljning och
utvärdering av nyanländas etablering« (SUNE) som
är under uppbyggnad på Integrationsverket, bygger
på frivillig medverkan från kommunerna. När SUNE
är utbyggt kommer det att ﬁnnas helt andra möjligheter att följa och värdera introduktionen än vad som
är fallet i dag.

Varför skillnader i sysselsättning
mellan utrikes och inrikes födda?
Som vi sett i den statistiska översikten är det stora
skillnader i sysselsättningsgraden mellan inrikes och
utrikes födda. För att kunna utforma en politik som
minskar eller helt eliminerar dessa skillnader är det
nödvändigt att veta vilka orsakerna är.
I Rapport Integration  och  har vi delat in
dessa orsaker i faktorer på utbudssidan och på efterfrågesidan, det vill säga om det är egenskaper hos de
utrikes födda individerna eller beteenden och föreställningar hos dem som anställer, befordrar och
avskedar som förklarar skillnaderna på arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis kom vi fram till att de
viktigaste förklaringarna ﬁnns att söka på efterfrågesidan, där diskriminering lyfts fram som en viktig
orsak.
I Rapport Integration  kompletterar vi den tidigare analysen genom att redovisa ny forskning som
berör både utbuds- och efterfrågesidanan.

Utbudssidan
I tidigare sammanställningar av forskningen har vi
inte funnit något empiriskt stöd för att förklaringarna till skillnaderna på arbetsmarknaden till någon
större del skulle ﬁnnas på utbudssidan, det vill säga i
särskilda egenskaper eller beteenden hos den utrikes
födda befolkningen. Inte heller i år har vi funnit något
empiriskt stöd för att utbildningsnivån, sökaktiviteten eller eventuella kulturella olikheter skulle kunna
förklara de stora skillnaderna i sysselsättning mellan
utrikes och inrikes födda. Trots den stora vikt som
läggs vid goda kunskaper i svenska språket, saknar
vi dock fortfarande kännedom både om den invandrade befolkningens kunskaper i svenska och om vilka
effekter kunskaper i svenska har på arbetsmarknaden.
Däremot har det på senare år kommit ﬂera studier
som visar vilken betydelse användningen av informella rekryteringskanaler och individens nätverk har
vid rekryteringen till lediga arbeten.

Vilka rekryteringskanaler har
använts av dem som ﬁck jobb?
En nyligen publicerad och en kommande doktorsavhandling (Olli Segendorf  och Behtoui a och
b) analyserar samma fråga, nämligen om inrikes och
utrikes födda använder samma typ av kanaler för att
få ett jobb och om olika typer av kanaler ger samma
utdelning i form av lönen i detta arbete. Med formella
kanaler avses arbetsförmedling (privat eller offentlig)
och annonser i medierna. Informella kanaler är jobb
som förmedlas genom släkt och vänner eller genom
att den sökande blir kontaktad av arbetsgivaren. De
utvecklingen på arbetsmarknaden
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som själva tar direkt kontakt med arbetsgivaren bildar en egen kategori.
Både Olli Segendorf och Behtoui hänvisar till ett
stort antal studier från USA och Storbritannien, som
visar att informella kanaler missgynnar personer från
minoritetsgrupper (afro-amerikaner, hispano-amerikaner). Frågan är om detta gäller även i Sverige,
som har ett betydligt mer formaliserat sätt att rekrytera. I USA ﬁnns till exempel ingen utbyggd arbetsförmedling och inte heller de formaliserade rutiner
som kringgärdar tillsättning av tjänster i den svenska
offentliga sektorn.
I de två studierna används olika typer av datamaterial. Båda avser personer som fått arbete vid undersökningstillfället. Behtoui använder SCB:s arbetskraftsundersökningar för ett antal enskilda år under
-talet (–). Datamaterialet omfattar drygt
  individer, som delas in i inrikes födda och de
som är födda i västliga och icke-västliga länder. Olli
Segendorfs studie är baserad på en intervjuundersökning med drygt  individer som var registrerade som arbetssökande på en Arbetsförmedling 
och som fått arbete. I den senare undersökningen är
ungefär hälften födda i ett icke-europeiskt land och
hälften i Sverige.
Inrikes födda får oftare jobb via informella kanaler
Resultaten från de två studierna är helt samstämmiga.
De ﬂesta jobben tillsattes genom informella rekryteringsmetoder och det är skillnader mellan inrikes
och utrikes födda. De som är födda i Sverige ﬁck jobb
via informella kanaler i betydligt högre utsträckning
än vad som var fallet för utrikes födda (se tabell ). I
bägge studierna hade  procent av inrikes födda fått
sitt jobb via informella kanaler, att jämföra med en
dryg tredjedel av dem som är födda i ett icke-västligt
land respektive utanför Europa.
Olli Segendorf delar upp sina formella och informella kanaler i underkategorier. När den formella
kanalen delas i annons respektive Arbetsförmedling,
framkommer att de som är födda utanför Europa
har använt Arbetsförmedlingen i betydligt högre
utsträckning än de som är födda i Sverige. Uppdelningen av den informella kanalen visar att den stora
skillnaden mellan dem som är födda utanför Europa
och dem som är födda i Sverige ligger i att de infödda
blivit kontaktade av arbetsgivare i betydligt högre
utsträckning. Den informella kanalen släkt och vänner har använts lika ofta av infödda som av dem som
 »Västliga« länder är EU-länder, EES-länder, USA, Kanada,
Australien, Nya Zeeland och Japan. Alla andra länder är
»icke-västliga«.


  

är födda utanför Europa. Ingen hade fått jobb genom
privat arbetsförmedling.
Informella rekryteringskanaler
lönar sig sämre för utrikes födda
Både Behtoui och Olli Segendorf är intresserade av
vilka kanaler som ger bäst utdelning i form av lön. De
ﬁnner liknande mönster. I Behtouis studie har inrikes
födda som fått jobb via informella kanaler högre lön
än dem som fått jobbet via formella kanaler. För dem
som är födda i icke-västliga länder är förhållandet det
motsatta. Informella kanaler ger således olika avkastning i form av lön för inrikes födda än för dem som
är födda utanför den västliga delen av världen.
I Olli Segendorfs avhandling är resultatet att för
inrikes födda ger alla kanaler ungefär samma resultat
i form av lön, medan för dem som är födda utanför
Europa ger »släkt och vänner-kanalen« den lägsta
lönen. När inrikes och utomeuropeiskt födda jämförs,
framkommer det att bland dem som använt formella
metoder tjänar inrikes födda  procent mer än de
som är födda utanför Europa. När informella kanaler
används har inrikes födda hela  procent högre lön.
Informella rekryteringskanaler
och individernas kontaktnät
Resultaten ovan antyder att de informella kanalerna
leder in till olika typer av branscher och yrken för
inrikes födda än vad som är fallet för dem som är
födda i utomeuropeiska eller icke-västliga länder. En
förklaring till detta kan vara olikheter i de nätverk
som omger individen.
Behtoui (b) undersöker denna fråga i en annan
studie, där omfattningen och kvaliteteten i olika personers nätverk står i fokus. Dataunderlaget denna
gång är en enkätundersökning till alla som fått jobb
i Malmö kommun och stannat kvar i detta jobb åren
–. Drygt   individer har besvarat enkäten. Svaren har kompletterats med registerdata.
Resultaten visar att de som är födda i icke-västliga
länder har mindre omfattande nätverk än inrikes
födda. Dessutom är det skillnad i nätverkens sammansättning. Nätverken har klassiﬁcerats utifrån
vilket yrke personen i nätverket har. De nätverk som
omger inrikes födda innefattar betydligt ﬂer personer
med kvaliﬁcerade yrken än de nätverk som omger
personer födda i icke-västliga länder. Skillnaderna i
nätverkens sammansättning kan inte förklaras av att
utrikes födda skulle ha till exempel lägre utbildning.
Skillnaderna kvarstår när Behtoui använder statistiska
metoder som kontrollerar för individernas utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet, civilstånd, kön och
ålder.

 
Använda sökmetoder bland arbetssökande som ﬁck arbete –
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: Behtoui a, tabell B. Olli Segendorf (), tabell 

I nästa steg analyserar Behtoui sambandet mellan individens nätverk, genom vilken kanal man ﬁck
arbetet och lönen. Då framkommer att det är nätverkens sammansättning som har den avgörande effekten. Detta resultat gäller både för inrikes och för utrikes födda. Det är således de utrikes föddas brist på
kontakter med personer med god ställning på arbetsmarknaden som ligger bakom att de utrikes födda får
lägre lön när de använder informella kanaler.

Efterfrågesidan
Samstämmiga resultat i nya och tidigare studier
I tidigare utgåvor av Rapport Integration har vi redovisat en mängd empiriskt stöd för att förklaringarna
till skillnaderna på arbetsmarknaden måste sökas på
efterfrågesidan, det vill säga i uppfattningar och värderingar av personer från andra länder och deras kompetens hos arbetsgivare, fackföreningar och hos folk i
allmänhet. Denna slutsats grundade sig i att det fanns
en mängd studier som gav tydliga indikationer på att
diskriminering förekommer. Flera av dessa studier
var baserade på intervjuer där intervjupersonerna
själva uppger att de utsatts för diskriminering eller
med personalrekryterare och arbetsförmedlare som
uppger att de känner till att diskriminering förekommer på arbetsmarknaden. Utöver uppgifterna i intervjuer är det svårt att se vad annat än diskriminering
som skulle kunna förklara resultat från kvantitativa
studier som visar att:
• infödda ungdomar med föräldrar födda i utomeuropeiska länder har lägre sysselsättning och högre
arbetslöshet än andra infödda ungdomar, trots
att alla har samma utbildningsnivå, skolbetyg i
genomsnitt och skolbetyg i svenska
• adoptivbarn som är födda i länder som sannolikt

innebär ett svenskt utseende har lägre arbetslöshet
än adoptivbarn som är födda i Afrika, Asien eller
Latinamerika
• utrikes födda har högre risk att förlora sina jobb,
trots att de arbetat i samma företag, hade samma
anställningstid i företaget och samma utbildning,
kön och ålder.
De tidigare resultaten har förstärkts av två nya studier om ungdomar på arbetsmarknaden, som återigen
visar samma bild. Trots att ungdomarna gått igenom
hela det svenska skolsystemet, har de med utländsk,
i synnerhet utomeuropeisk, bakgrund sämre ställning
på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. Särskilt intressant är att ungdomar med en
utrikes född far har lägre sysselsättning än ungdomar
med en utrikes född mor i de fall där den ena föräldern är född i Sverige. En närmre presentation av dessa
nya studier ges i avsnittet »Ungdomars inträde på
arbetsmarknaden« i detta kapitel.
-septembereffekt?
Ett annorlunda angreppssätt ﬁnns i Rooth och Åslund
(). De ställer frågan om terrorattackerna i USA
den  september  har ökat diskrimineringen på
arbetsmarknaden i Sverige. Bakgrunden är att ﬂera
studier visat att majoritetsbefolkningens attityder till
invandrade förändrats i negativ riktning efter den 
september.
Frågan belyses genom att jämföra sannolikheten att
lämna arbetslösheten för ett arbete före och efter den
 september. Författarna ﬁnner här ingen som helst
-septembereffekt. Mönstren för personer födda i
Sverige och i olika andra delar av världen ser likadana
ut. Slutsatsen är att det inte skett någon ökning av
eventuellt förekommande diskriminering när det gäller rekrytering till lediga jobb.
utvecklingen på arbetsmarknaden



Resultaten diskuteras från den nationalekonomiska
teoribildning som delar in diskriminering i preferensdiskriminering och statistisk diskriminering. Kortfattat innebär preferensdiskriminering att arbetsgivare
(eller kolleger, kunder) hyser en direkt ovilja mot att
anställa personer från en viss grupp. Statistiskt diskriminering däremot baseras på osäkerhet om olika
individers produktivitet och mer eller mindre schabloniserade föreställningar om samband mellan produktivitet och etnicitet. Om eventuell diskriminering
beror på preferenser, borde det ha skett en ökning av
diskrimineringen efter den  september. Den osäkerhet om produktiva egenskaper, till exempel kunskaper
i svenska, som ligger bakom statistisk diskriminering
bör däremot inte ha påverkats av händelserna den 
september.
Omfattningen av diskrimineringen klarläggs
Även om vi tidigare med säkerhet kunnat konstatera
att diskriminering är en viktig orsak till skillnader på
arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda,
saknar vi helt kunskap om hur omfattande denna
diskriminering är. Det pågående ILO-projektet med
situation testing kommer senare i år att ge resultat
som kan belysa denna fråga. Situation testing innebär
att personer med liknande egenskaper, men namn
som antyder olika etnicitet, söker samma lediga jobb.
Likaså kommer resultaten från de forskningsprojekt
som fått medel för correspondence testing att ge en
uppfattning om hur vanligt det är att personer diskrimineras och om det ﬁnns skillnader mellan branscher, yrken och regioner. Correspondence testing
innebär att skriftliga ansökningar skickas från personer med liknande meriter men med olika namn.

Sammanfattning och slutsatser
Under alla år som vi kunnat följa i statistiken har
utrikes födda lägre sysselsättning än de som är födda i
Sverige. Dessa skillnader i sysselsättning kan inte förklaras av individuella egenskaper som de utrikes föddas kön, ålder, utbildning eller civilstånd.
Från slutet av -talet till mitten av -talet
minskade antalet sysselsatta totalt sett med mer än
halv miljon personer. Den kraftiga nedgången i sysselsättningen drabbade utrikes födda i högre grad
än inrikes födda. Det har också skett en omfattande
strukturomvandling under perioden. I slutet av talet jobbade nästan  procent av alla sysselsatta utri En presentation av teorier och deﬁnitioner av diskriminering ﬁnns i Rapport Integration , sid. f.


  

kes födda män och  procent av alla utrikes födda
kvinnor inom industrin. Dessa andelar har i dag nästan halverats. Strukturomvandlingen har berört de
utrikes födda i högre grad än de inrikes födda.

Regeringens sysselsättningsmål
Regeringens mål att  procent av befolkningen (–
 år) ska vara sysselsatt har uppnåtts under nästan
alla år för inrikes födda män.
För utrikes födda är regeringens mål att sysselsättningsgraden ska öka och närma sig den för hela
befolkningen. Dessa mål uppfylls när sysselsättningen
ökar för alla. De år då sysselsättningsgraden minskar
för alla, så minskar sysselsättningsgraden för utrikes
födda och fjärmar sig från de inrikes födda. Sysselsättningen för utrikes födda är med andra ord mer
känslig för det allmänna läget på arbetsmarknaden än
vad som är fallet för inrikes födda.
Mellan åren  och  är det möjligt att det
skett ett närmande av sysselsättningsgraden mellan
inrikes och utrikes födda. Detta närmande gäller särskilt för kvinnorna. Denna mycket positiva utveckling
måste dock tolkas med försiktighet på grund av en
omläggning av statistiken.

Nyanlända ﬂyktingar
Bland de utrikes födda är gruppen nyanlända ﬂyktingar av särskilt integrationspolitiskt intresse. Sysselsättningsgraden för nyanlända ﬂyktingar är fortsatt
låg, även fem år efter att de togs emot i en kommun.
Det är därför ytterst angeläget att kommunernas
introduktion utformas så att den underlättar för de
utrikes födda att få ett arbete där deras resurser tas till
vara. Den nya integrationspolitiken och de överenskommelser som tecknats mellan ﬂera statliga myndigheter och Kommunförbundet har just detta syfte. Det
har skett förbättringar i introduktionen, men bristerna är fortfarande stora. Undervisningen i svenska
varvas med arbetsplatspraktik i större utsträckning,
men mer än hälften har fortfarande inte fått någon
arbetsplatspraktik under sin introduktion. Variationerna mellan kommunerna är dock mycket stora.
Introduktionens effekter på deltagarnas framtida
sysselsättning utvärderas inte av kommunerna. För
att kunna följa upp introduktionen och värdera dess
effekter behövs bättre data. Eftersom kommunerna
inte har någon skyldighet att lämna uppgifter om
introduktionen och de individer som deltar, ﬁnns för
närvarande inga sådana data.
Det nationella statistiksystem för uppföljning och
utvärdering av nyanländas etablering (SUNE) som är

under uppbyggnad på Integrationsverket bygger på
frivillig medverkan från kommunerna. När SUNE är
utbyggt kommer det att ﬁnnas helt andra möjligheter
att följa och värdera introduktionen än vad som är
fallet i dag.

Varför skillnader i sysselsättning
mellan utrikes och inrikes födda?
Förklaringarna till skillnaderna på arbetsmarknaden
i huvudsak måste sökas på efterfrågesidan, det vill
säga i uppfattningar om och värderingar av personer
från andra länder och deras kompetens hos arbetsgivare, fackföreningar och hos folk i allmänhet. Denna
bedömning grundar sig på resultaten från både nya
och tidigare kvantitativa studier.
Vi saknar dock fortfarande kunskaper om diskrimineringens omfattning. Det pågående ILO-projektet
med situation testing kommer senare i år att ge resultat som kan belysa denna fråga. Likaså kommer resultaten från de forskningsprojekt som fått medel för
correspondence testing att ge en uppfattning om hur
vanligt det är att personer diskrimineras och om det
ﬁnns skillnader mellan branscher, yrken och regioner.

Informella rekryteringskanaler
och individernas kontaktnät
Rekryteringen till lediga platser sker i stor utsträckning via kontakter: genom släktingar och vänner eller
genom att den arbetssökande kontaktas av arbetsgivaren. Inrikes födda har fått sina jobb via dessa informella kanaler i betydligt större utsträckning än personer födda i icke-västliga länder.
Arbetssökande som är födda i Sverige får högre
eller åtminstone samma lön när de använt informella
kanaler. För personer födda i icke-västliga länder leder
användningen av informella kanaler till jobb med
lägre löner. Olikheten i lönsamheten av att använda
informella kanaler beror på skillnader i de nätverk
som omger inrikes födda jämfört med personer från
icke-västliga länder. Inrikes föddas nätverk är inte
bara större utan innehåller också i högre utsträckning
personer med en starkare ställning på arbetsmarknaden.
Dessa resultat visar tydligt att Arbetsförmedlingens
insatser för att etablera kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare är särskilt viktig för personer
födda utanför Sverige.

utvecklingen på arbetsmarknaden



   
Att jämföra situationen på arbetsmarknaden för
invandrade i olika länder kan vara en utgångspunkt
för att lära av andras erfarenheter. Kan olikheterna
vara ett tecken på att några länder har en särskilt
framgångsrik integrationspolitik medan andra är mer
misslyckade? Sveriges position jämfört med andra
länder ger därför alltid ett stort genomslag i debatten.
Är Sverige sämst eller bäst eller kanske någonstans
mitt emellan? Denna typ av frågor diskuteras ofta på
basis av den publicerade internationella statistiken.
Statistiken har dock en utformning som innebär att
internationella jämförelser är ytterst problematiska.
Jämförelser av länders integrationspolitik och i synnerhet av politikens utfall är därför ett mycket outvecklat område.
Det ﬁnns en omfattande internationell jämförande
forskning som studerar samband mellan till exempel
arbetsmarknadens ﬂexibilitet och arbetslöshet eller
mellan olika sätt att organisera utbildningsväsendet
och ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Det
stora intresset för internationella jämförelser inom
dessa områden har medfört att metoder utvecklats
som gör det alltmer rimligt att jämföra länder. Det
statistiska underlaget har harmoniserats, till exempel
i fråga om deﬁnitionen av arbetslöshet. Det har också
byggts upp mätmetoder som gör det möjligt att ta
hänsyn till väsentliga olikheter mellan länderna (till
exempel graden av arbetsmarknadsﬂexibilitet eller
hur hårt och tidigt ungdomar sorteras inom skolsystemet).
När det gäller integration och arbetsmarknad har
det ännu inte skett en liknande metodutveckling.
Men intresset är stort inom både internationella organisationer och enskilda länder. Inom EU, EUROSTAT,


  

OECD, ILO och Europarådet har integrationspolitiken blivit en högt prioriterad fråga och arbete pågår
med att harmonisera statistiken. Bakgrunden är att de
ﬂesta länder befarar att de i framtiden kommer att få
brist på arbetskraft, samtidigt som sysselsättningen är
låg i den invandrade befolkningen. Hittills ﬁnns det
dock endast ett fåtal forskningsrapporter som använder jämförbara data för att analysera de invandrades
ställning på arbetsmarknaden och där Sverige är ett
av de jämförda länderna. För en av dessa redogörs i
detta avsnitt.

Sverige har goda förutsättningar
när det gäller lika rättigheter
Den metodutveckling som hittills skett har främst
gällt olika sätt att klassiﬁcera och värdera integrationspolitiken utifrån vissa normer, som formulerats
inom EU-samarbetet. Enligt European Civic Citizenship and Inclusion Index (Migration Policy Group, )
är Sverige bland de mest framstående i Europa när det gäller politik för integration och inkludering av invand-

rade. Sverige har få formella hinder för deltagande
på arbetsmarknaden, goda villkor för familjeåterförening, säkra uppehållstillstånd som i princip ger
fulla rättigheter, en inkluderande medborgarskapspolitik samt utbyggd lagstiftning och åtgärder för
att bekämpa diskriminering. Här ﬁnns det således
ett underlag för en mycket positiv värdering av den
svenska integrationspolitiken i internationell jämförelse.
De index som värderingen vilar på tar dock bara
hänsyn till vad som bedöms vara de bästa förutsätt-

ningarna för integration. De tar inte hänsyn till om
de goda förutsättningarna har givit utslag på arbetsmarknaden i form av hög sysselsättning, höga löner,
låg arbetslöshet eller något annat mätbart.

Skillnader på arbetsmarknaden
mellan utländska och inhemska
medborgare ﬁnns i många länder

deras regler för att bevilja medborgarskap och deras
invandrings- och ﬂyktingpolitik. Den invandrade
befolkningen, vars sysselsättning och arbetslöshet
under ett visst år redovisas i den internationella statistiken, består således av en blandning av till exempel individer som kom på -talet och som kom på
-talet, av arbetskraftsinvandrare och ﬂyktingar,
av doktorer i atomfysik och analfabeter, av dem som
har det nya landets språk som modersmål och av dem
som aldrig hört ett ord talas på det nya landets språk.
Hur denna blandning ser ut skiljer sig avsevärt mellan olika länder och är avgörande för de invandrades
ställning på arbetsmarknaden.

I de internationella publikationer som bygger sina
omdömen på statistiska jämförelser. tillhör Sverige en
grupp länder med stora skillnader på arbetsmarknaden mellan utländska och inhemska medborgare. Så
skriver till exempel OECD i sin senaste migrationsrapport (OECD ) att i Danmark, Sverige och
Nederländerna är det särskilt stora skillnader i arbetskraftsdeltagande mellan utländska och inhemska
medborgare.
I Rapport Integration  gjordes en utförlig
genomgång av problemen med denna typ av jämförande statistik (se avsnittet Äpplen, stolar och kanske
några päron). Slutsatsen var där att det inte går att
göra internationella jämförelser på basis av denna typ
av statistik.
I presentationen av utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige har vi visat att situationen för utrikes
födda på arbetsmarknaden i Sverige hänger samman
med en lång rad faktorer, till exempel hur länge en
person bott i Sverige, hans eller hennes utbildning
och ursprungsregion. För att få någon uppfattning
om vad den internationella statistiken egentligen visar
är det nödvändigt att försöka särskilja de väsentliga
olikheter som ﬁnns bland de utländska medborgare
eller utrikes födda som denna statistik beskriver.
Vilka dessa invandrade är och varför de ﬂyttat till
landet i fråga är en avspegling av skilda historiska traditioner och av geograﬁsk eller språklig närhet. De
forna kolonialmakterna har en omfattande invandring från sina forna kolonier, där många invandrade
är väl bekanta med det nya landets språk eller har det
som sitt modersmål, till exempel Frankrike–Nordafrika eller Storbritannien–Indien och Pakistan. Den
geograﬁska närheten spelar stor roll för en del migrationsströmmar, till exempel Sverige–Finland, och
den språkliga närheten för andra, till exempel USA–
Kanada–Australien–Nya Zeeland–Storbritannien–
Irland.
Andra viktiga skillnader som påverkar invandringens sammansättning är olikheter mellan länderna i

I Rapport Integration  gjorde vi en genomgång av
den internationella publicerade statistiken och dessutom specialbearbetningar av data från EUROSTAT
som beställts för detta ändamål. Genom dessa specialbearbetningar var det möjligt att skilja mellan
utländska medborgare och utrikes födda samt mellan
personer som kommer från olika regioner och med
olika vistelsetider. På grundval av dessa källor framträdde tre grupper av länder.
Arbetsmarknadssituationen för invandrade var
mest gynnsam i de transoceana (Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA) och i de sydeuropeiska (Grekland, Italien, Spanien och Portugal) länderna samt på
Irland. För samtliga dessa länder gäller att en mycket
stor del av de invandrade utgörs av arbetskraftsinvandrare, som valts ut efter poäng- eller kvotsystem
eller där uppehållstillståndet är knutet till att personen har ett arbete. För ﬂera av dessa länder gäller
dessutom att en hög andel av de invandrade kommer
från länder där samma språk talas.
Den minst gynnsamma situationen på arbetsmarknaden för invandrade fanns i Belgien, Danmark,
Frankrike, Nederländerna och Sverige. För inget av
dessa länder fanns indikationer på att arbetskraftsinvandringen skulle vara särskilt omfattande. Däremot
kom en ganska stor del av dem som invandrat till Belgien från ett land där något av de belgiska ofﬁciella
språken talas. Samma sak gällde Frankrike, där många
av de invandrade kommer från tidigare kolonier, där
franska språket är allmänt bekant.
Storbritannien och Österrike låg mittemellan dessa
två grupper av länder. Eftersom nästan  procent av
de utländska medborgarna i Storbritannien kom från
ett land där engelska talas, är skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet där förvånansvärt höga.

 Arbetskraftsdeltagande = sysselsatta + arbetslösa.

 Finland ingick inte i bearbetningarna eftersom det var för
få observationer av utrikes födda i det statistiska materialet.

Tre grupper av länder

sverige i internationell jämförelse



 
Andel sysselsatta i befolkningen, kvinnor – år, år .
Procent och skillnader i procentenheter mellan inrikes och utrikes födda.
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: OECD (), tabell I.A..

Inom dessa tre grupper av länder var skillnaderna
när det gäller arbetsmarknadssituationen för invandrade ganska små. Rangordningen mellan länderna
inom grupperna varierar och är beroende av vilket
år som väljs, vilken arbetsmarknadsindikator som
används, om situationen avser utländska medborgare
eller utrikes födda och om de utrikes födda indelas
efter vistelsetid och födelseland.

Den senaste internationella statistiken
I någon mån har det blivit lättare att använda den
internationella publicerade statistiken till jämförelser
i och med att OECD i sin senaste migrationsrapport
(OECD ) för första gången publicerar arbetsmarknadsuppgifter även för inrikes och utrikes födda
och inte som tidigare år enbart för utländska och
inhemska medborgare. När det gäller sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor framkommer att
Sverige ligger på sjunde plats bland de  OECD-länder som visas i diagram . Jämfört med Sverige är sysselsättningen för utrikes födda kvinnor högre i Portu

  

gal, Australien, Schweiz, Norge, Kanada och Österrike
och lägre i resterande  OECD-länder.
Det framkommer också att i Sverige har utrikes
födda kvinnor högre sysselsättningsgrad än inrikes
födda kvinnor i Belgien, Grekland, Italien, Irland och
Spanien och ungefär samma sysselsättningsgrad som
inrikes födda kvinnor i Frankrike och Tyskland.
Om vi i stället skulle rangordna länderna efter skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes
födda kvinnor, framträder ungefär samma bild som vi
tidigare fann i Rapport Integration . I de sydeuropeiska länder har utrikes födda kvinnor högre sysselsättning än inrikes födda. I alla andra länder har utrikes födda kvinnor lägre sysselsättningsgrad än inrikes
födda kvinnor. I Österrike, Irland, USA, Kanada och
Australien är skillnaderna ganska små (mindre än tio
procentenheter). I den andra änden ﬁnns Danmark,
med en skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikes
 Skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes
födda kvinnor mäts i procentenheter.

 
Andel sysselsatta i befolkningen, män – år, år .
Procent och skillnader i procentenheter mellan inrikes och utrikes födda.
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och utrikes födda kvinnor på hela  procentenheter.
Därefter följer Tyskland, Nederländerna, Belgien, Finland och Sverige med skillnader mellan  och  procentenheter.
När det gäller sysselsättningsgraden för utrikes
födda män är Sveriges position mindre fördelaktig
än för kvinnorna. Sverige ligger på plats nummer 
bland de  OECD-länderna när det gäller andelen
sysselsatta i den utrikes födda manliga befolkningen.
Tillsammans med Nederländerna, Finland, Frankrike
och Tyskland har de utrikes födda männen i Sverige
en sysselsättningsgrad på omkring  procent.
Skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes
och utrikes födda män följer ungefär samma rangordning mellan länderna som för kvinnorna. Avståndet är störst i Danmark, där utrikes föddas sysselsättningsgrad är drygt  procentenheter lägre än för
inrikes födda. Därefter följer Nederländerna, Sverige
och Belgien med en skillnad på mellan  och  procentenheter.
Trots att det nu ﬁnns publicerad statistik över utrikes födda, går den fortfarande inte att använda för

några som helst värderingar av de olika ländernas
integrationspolitik. Siffrorna i den internationella
statistiken avspeglar helt andra fenomen än integrationspolitiken. De sydeuropeiska länderna ligger som
alltid i topp, eftersom nästan enbart personer som
har ett arbete tillåts att legalt komma in i och vistas
i dessa länder. Även i de engelsktalande transoceana
länder som aktivt rekryterar i synnerhet välutbildad
arbetskraft är som alltid sysselsättningsskillnaderna
mellan utrikes och inrikes födda ganska små.

Varför är Österrike bättre än
Sverige i den internationella
statistiken?
I all publicerad statistik över arbetsmarknadssituationen för invandrade framstår Österrike som ett land
med mycket små skillnader mellan inrikes och utrikes
födda. En av det fåtal forskningsrapporter som analyserar arbetsmarknadssituationen för inrikes och utrisverige i internationell jämförelse



 
Bakgrundsegenskaper för personer födda i Jugoslavien (eller f.d. Jugoslavien).
Sverige och Österrike  och .
Sverige
Födda i
Sverige
Andel invandrat före 1973
Andel invandrat 1990 el. senare
Antal år sen invandring i genomsnitt
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Födda i
Födda i
Jugoslavien
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Andel med grundskoleutb. (motsv.)
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23,6
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26,3

1,8
60,6

6,5
25,3

: Kogan (), tabell 

kes födda berör personer från de tidigare jugoslaviska
republikerna och deras ställning på arbetsmarknaden
i Sverige och Österrike (Kogan ). Analysen bygger på individdata för år  för Sverige och  för
Österrike. Båda länderna hade en ganska omfattande
arbetskraftsinvandring från Jugoslavien fram till mitten av -talet. En annan likhet är att båda länderna
tog emot ﬂyktingar från de tidigare jugoslaviska republikerna under -talet.
Den stora skillnaden är att arbetskraftsinvandringen från Jugoslavien till Österrike fortsatte även
efter år . Som tidigare gavs gästarbetare från
andra länder tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd.
Arbetskraftsinvandrare till Österrike har hög sysselsättning, eftersom industri- och byggnadssektorn
där har haft ett fortsatt behov av relativt lågt utbildad
arbetskraft. Kogan ger inga uppgifter om andelen
arbetskraftsinvandrare i förhållande till ﬂyktingar i
Österrike. En ﬁngervisning om arbetskraftsinvandringens omfattning kan dock vara att inﬂödet av
arbetskraftsinvandrare till Österrike år  var ungefär lika stort som till Australien och Schweiz (OECD
). En annan förklaring till den höga sysselsättningen i Österrike är att långtidsarbetslösa arbetskraftsinvandrare förlorar sina uppehållstillstånd och
inte har tillgång till de sociala välfärdssystemen.
 I bägge länderna har andelen sysselsatta i industrin minskat, men nedgången har varit särskilt markant i Sverige.
Från drygt   sysselsatta i industrin i Sverige och
drygt   i Österrike minskade industrisysselsättningen
medd  procent i Österrike och med  procent i Sverige
fram till mitten av -talet. (Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen (), s.  respektive AKU fjärde kvartalet,
egna beräkningar).
 Fram till  drogs i Österrike arbetslöshetsunderstödet in


  

Dessa skillnader avspeglas tydligt i sammansättningen av invandrade från Jugoslavien i Sverige och
Österrike. I Österrike har en betydligt större andel av
de invandrade från Jugoslavien varit lång tid i landet.
Den mest påtagliga skillnaden är dock de invandrades utbildning. Drygt  procent av invandrade från
Jugoslavien till Sverige har en universitetsutbildning,
att jämföra med knappt  procent i Österrike.
Det som jämförs är således till stor del gästarbetarinvandringen till den österrikiska industrin av lågutbildad arbetskraft och ﬂyktinginvandringen till
Sverige av personer med betydligt högre utbildningsnivåer. Skillnaderna i utbildningsnivåer för personer
från Jugoslavien gäller alla de tre invandringsperioder
som Kogan har studerat, det vill säga före , mellan
 och  samt  och senare.
I de statistiska bearbetningarna av datamaterialet
har Kogan jämfört invandrade från Jugoslavien med
infödda i Österrike och Sverige. De statistiska metoderna innebär att jämförelsen gäller personer med
samma ålder, utbildning och civilstånd. Därutöver
har hon gjort en kontroll för den regionala arbetslöshetsnivån. Resultaten från alla de tre invandringsperioderna visar att i Sverige har personer från Jugoslavien lägre chanser att vara i arbetskraften än de som
är födda i Sverige. I Österrike ﬁnns däremot inga statistiskt säkerställda skillnader mellan personer födda
i Jugoslavien och födda i Österrike. Resultaten gäller
för både män och kvinnor.
Ett annat intressant resultat är fördelningen på
branscher och yrken. För dem som invandrat från
Jugoslavien före  gäller i både Sverige och Österför utländska medborgare som varit arbetslösa i mer än ett
år. (Bifﬂ ).

rike att de är överrepresenterade i industrisektorn. I
Österrike kvarstår denna överrepresentation även för
dem som invandrat från Jugoslavien efter . Jämfört med infödda har personer från Jugoslavien yrken
med lägre status i både Österrike och Sverige, men
skillnaderna är betydligt större i Österrike än i Sverige.
Kogan förklarar dessa skillnader med att Österrike
och Sverige har och har haft helt olika invandringspolitik. Österrike betraktar fortfarande invandrade
som tillfälliga gästarbetare. I Österrike har industrisektorn haft ett fortsatt behov av invandrad lågt utbildad arbetskraft. De som riskerat långtidsarbetslöshet
i Österrike har antingen kunnat ordna ett nytt arbete
eller lämnat landet, på grund av de regler som gäller
för uppehållstillstånd och tillgång till välfärdssystemen för gästarbetare. I Sverige har det inte funnits
samma behov att rekrytera till okvaliﬁcerade industriarbeten under senare år, i synnerhet inte under
mitten av -talet. Invandringen från Jugoslavien
och de före detta jugoslaviska republikerna till Sverige
har inneburit att dessa relativt högutbildade personer
konkurrerar med den infödda arbetskraften om jobb
i tjänstesektorn.
Bakom de stora skillnader i sysselsättningsgrad
mellan Österrike och Sverige som redovisas i den
publicerade internationella statistiken från bland
annat OECD, ligger således främst att länderna har
helt olika invandringspolitik och hade skilda regler
när det gäller invandrades tillgång till de nationella
välfärdssystemen.

Sammanfattning
Internationella jämförelser av invandrades situation
på arbetsmarknaden. skulle kunna ha ett stort värde
för att bedöma integrationspolitikens effektivitet. De
skulle också kunna användas för att se om skillnader i
arbetsmarknadens struktur har ett samband med den
invandrade befolkningens sysselsättning och arbetslöshet. För närvarande är det dock inte möjligt att
jämföra olika länder. Den statistik som publiceras och

används i debatten kan karaktäriseras som jämförelser mellan äpplen och stolar när det gäller den integrationspolitiska aspekten.
Samtliga länder med en gynnsam arbetsmarknadssituation för invandrade har kännetecken som ligger
utanför integrationspolitikens område. En stor andel
av de invandrade är arbetskraftsinvandrare, som valts
ut efter poäng- eller kvotsystem eller där uppehållstillståndet är knutet till att personen har ett arbete.
För ﬂera av dessa länder gäller dessutom att en hög
andel av de invandrade kommer från länder där
samma språk talas.
Sverige tillhör en grupp av länder som i den internationella statistiken ofta uppvisar stora skillnader
på arbetsmarknaden mellan utländska och inhemska
medborgare. I inget av dessa länder är arbetskraftsinvandringen särskilt omfattande. Den internationella
statistiken jämför således äpplen och stolar och visar
endast det tämligen självklara att sysselsättningen är
hög för invandrade som väljs ut i enlighet med efterfrågan på arbetsmarknaden.
Trots dessa olikheter mellan länderna kan vi ändå
konstatera att sysselsättningsgraden i Sverige inte är
lägre än i ﬂera någorlunda jämförbara länder. Särskilt
utrikes födda kvinnor har i Sverige en relativt fördelaktig ställning på arbetsmarknaden.
Bristen på jämförbar statistik innebär att det saknas
forskning som jämför integrationen i olika länder. Ett
undantag är en jämförelse av arbetsmarknadssituationen i Sverige och Österrike för invandrade från Jugoslavien eller de f.d. jugoslaviska republikerna. Studien
förklarar skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan
Österrike och Sverige med att länderna har helt olika
invandringspolitik. I Österrike har industrisektorn
haft ett fortsatt behov av invandrad lågt utbildad
arbetskraft och de invandrade betraktas som tillfälliga gästarbetare. De som riskerat långtidsarbetslöshet
i Österrike har antingen ordnat ett nytt arbete eller
lämnat landet, på grund av de regler som gällde för
uppehållstillstånd och tillgång till välfärdssystemen
för gästarbetare.
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Många av världens länder rekryterar aktivt högutbildad arbetskraft från resten av världen. Sverige tillhör
inte dessa länder men har ändå många högutbildade
i sin utrikes födda befolkning. En viktig fråga är om
de högutbildade från andra länder får jobb som motsvarar deras kompetens. I detta avsnitt gör vi inledningsvis en internationell utblick och övergår därefter
till att skildra utrikes födda akademikers ställning på
arbetsmarknaden i Sverige. I fokus för vårt intresse
är utvecklingen under de invandrade akademikernas
första elva år på den svenska arbetsmarknaden.

En internationell utblick
I den internationella litteraturen förklaras ofta de
invandrades låga sysselsättning och höga arbetslöshet med att de har för låg kompetens för de jobb som
ﬁnns på arbetsmarknaderna i högt industrialiserade
länder. Den internationella statistiken visar emellertid att i många av OECD-länderna har en hög andel
av de utländska medborgarna en universitetsutbildning. Det är endast i Österrike, Tyskland och Frankrike som andelen universitetsutbildade är så låg som
mellan  och  procent av de utländska medborgarna. I Sverige har drygt  procent av de utländska
medborgarna en universitetsutbildning, vilket endast
överträffas av USA, Norge, Storbritannien och Irland.
Det är värt att notera att de utländska medborgarna
i Sverige är mer högutbildade än i Kanada och Australien, som aktivt rekryterar högutbildad arbetskraft
från hela världen.
I vilken mån dessa högutbildade utländska medborgares kompetens har kunnat tas till vara i kva Se t.ex. OECD ().


  

liﬁcerade jobb redovisas inte i den internationella
statistiken. Däremot ﬁnns uppgifter om deras arbetskraftsdeltagande. Inte i något av de redovisade
OECD-länderna är akademikernas arbetskraftsdeltagande lika högt bland utländska som bland inhemska
medborgare. Detta är ett mönster som avviker från
vad den internationella statistiken visar för lågutbildade, där sysselsättningen i många länder är högre för
utländska medborgare än för inhemska. Skillnaderna
i arbetskraftsdeltagande mellan utländska och inhemska medborgare är särskilt små i Österrike, Kanada,
Portugal och USA (mindre är fem procentenheter)
och särskilt stora i Sverige, Finland och Frankrike
(drygt  procentenheter). Danmark intar en särställning med en skillnad på  procentenheter.
En förklaring till det generellt sett lägre arbetskraftsdeltagandet bland utländska akademiker kan,
åtminstone i en del länder, vara att det är särskilt vanligt att utländska medborgare studerar på forskarutbildningen vid landets universitet. För övrigt hänger
skillnaderna mellan OECD-länderna säkerligen samman med ländernas olika invandringspolitik och
olikheter i de utländska medborgarnas kännedom om
språket i invandringslandet.

Sverige
 av  utrikes födda akademiker
har kvaliﬁcerat arbete
Den verkligt intressanta frågan är dock inte om
utländska medborgare med akademisk examen är i
 Arbetskraftsdeltagande = sysselsatta + arbetslösa.
 Se tidigare avsnitt »Sverige i internationell belysning«.
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Rooth ().

 
Andel med universitetsutbildning bland utländska medborgare*, – år, genomsnitt åren –. Procent
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Arbetskraftsdeltagande bland utländska och inhemska medborgare*, universitetsutbildade,
– år, genomsnitt åren –. Procent samt skillnad i procentenhet.
%

100
90
80
70
60
50
40
30
20

Fin
lan
d
Fr
an
kr
ike
D
an
m
ar
k

an
d
Irl

d

kla
nd
re

lan

G

Ty
sk

ige
Sv
er

ed
N

St
Utländska medborgare
Inhemska medborgare

an
ien
er
län
de
rn
a
Be
lg i
en

US
A

or

br

Sp

ge
ita
nn
ien

a

or
N

na
d
Ka

ike
rr

Ö
ste

hw
eiz

Sc

ga

Po
r

tu

0

l

10

88,4

88,3

85,1

84,6

84,3

84,3

82

80,6

79,8

79,2

78,6

78,4

92,8
Skillnad i procentenheter 4,4

93,6
5,3

87,2
2,1

88,7
4,1

90,9
6,6

90,5
6,2

86,5
4,5

88
7,4

88,6
8,8

86,8
7,6

90,8
12,2

87,7
9,3

77,9

76,7

75,8

67,7

87,1 89,6
9,1 11,7

78

89
12,3

88,1
12,3

90,7
23

*USA och Kanada = urikes och inrikes födda. : OECD (), tabell l..

utrikes födda akademiker



arbetskraften eller inte. För både den enskilde individen och för samhällsekonomin är det viktigare att
personer med akademisk utbildning får ett arbete där
deras kvaliﬁkationer kommer till sin rätt. För Sveriges del ﬁnns några specialstudier som undersökt just
sambandet mellan utbildning och yrke för personer
med akademisk utbildning (Ekberg & Rooth ,
AMS , SCB ). Ekberg & Rooth () är den
enda som avser samtliga utrikes födda akademiker.
Resultaten från denna studie visar att ungefär  procent av inrikes födda akademiker hade ett kvaliﬁcerat
arbete år  men att motsvarande andel för utrikes
födda endast var omkring  procent. Omräknat till
antal personer innebär detta att det fanns ungefär
  utrikes födda akademiker som inte hade ett
arbete som motsvarade deras kvaliﬁkationer.
De mönster som vi kan se på arbetsmarknaden
generellt gäller även för akademikerna, det vill säga
andelen utrikes födda akademiker med ett kvaliﬁcerat arbete ökar ju längre tid personen vistats i Sverige.
Dock kvarstår vissa negativa skillnader även för de
utrikes födda akademiker som varit i Sverige i mer än
 år. Den lägsta andelen akademiker med ett kvaliﬁcerat arbete fanns, oavsett vistelsetid i Sverige, bland
personer som är födda i länder i Afrika och Asien.
De tidigare studierna har givit en ögonblicksbild
av situationen ett visst år för utrikes födda akademiker (eller vissa akademiker) och deras situation på
arbetsmarknaden. I år kan vi tillfoga ett longitudinellt perspektiv. Hur förändras situationen under de
första elva åren på arbetsmarknaden? Hur viktigt är
det att tidigt få ett kvaliﬁcerat arbete, jämfört med ett
okvaliﬁcerat arbete eller inget arbete alls. Hur hänger
utvecklingen under de första elva åren samman med
utbildningens inriktning och med personens födelseregion?
Studien bygger på registerdata över samtliga utrikes födda med akademisk utbildning. I analysen
ingår de nästan   personer som nyligen kommit till Sverige år  och fortfarande bodde kvar i
Sverige år . Dessa personer kom således till Sverige under högkonjunkturen i slutet av -talet. För
att kunna göra någon form av jämförelse med inrikes
födda akademiker använder Rooth dem som var  år. Valet av ålderskategori har gjorts för att få en
grupp inrikes födda akademiker som är någorlunda
 Se Rapport Integration , avsnittet»Kompetensslöseri«
för en utförlig presentation.
 Med akademisk utbildning menas en minst tvåårig utbildning vid universitet eller högskola.
 Nyligen = varit bosatta i Sverige mellan ett till fem år och
som var mellan  och  år .


  

nya på arbetsmarknaden. Det första mättillfället avser
år . Därefter inträffar den djupa sysselsättningskrisen under -talets första hälft. Vid det andra
mättillfället år  har sysselsättningsgraden generellt sett förbättrats, men utan att nå upp till de höga
nivåer som rådde under slutet av -talet.

Förändringar i samstämmighet mellan
yrke och utbildning mellan  och 
Akademikernas ställning på arbetsmarknaden delas
in i fyra kategorier: högstatusyrke, mellanstatusyrke,
lågstatusyrke och ej sysselsatt. Vid periodens början
år  är det mycket stora skillnader mellan de inrikes och de utrikes födda akademikerna. Omkring 
procent av de relativt unga inrikes födda akademikerna hade ett högstatusjobb år . Bland de nyligen invandrade akademikerna från länder utanför
Europa hade endast omkring en fjärdedel ett högstatusyrke år . De som kom från länder i Norden och i övriga Europa låg däremellan. Skillnaderna
efter födelseregion kvarstår även efter att författaren
använt statistiska metoder som tar hänsyn till skillnader mellan individerna när det gäller ålder, utbildningens inriktning m.m.
Rooths hypotes är att personer från länder som
liknar Sverige har kunskaper som är lätta att direkt
föra över till den svenska arbetsmarknaden. Akademiker från de övriga nordiska länderna borde därför
ha högstatusyrken i ungefär samma utsträckning som
inrikes födda redan under det första åren i Sverige.
Personer från länder som är olika Sverige när det gäller språk och utbildningssystem kommer däremot att
ha svårigheter att få ett arbete i nivå med sin utbildning under de första åren på den svenska arbetsmarknaden. Svårigheterna att direkt överföra kunskaper
mellan länder kan förstärkas av att personer från
mer avlägsna länder i högre utsträckning riskerar att
utsättas för diskriminering. Den bild som framkommer under de första åren på arbetsmarknaden stämmer överens med denna hypotes. Akademiker från
de nordiska länderna har högstatusyrken i betydligt
större utsträckning än akademiker från utomeuropeiska länder.
Det andra ledet i Rooths hypotes är att den initiala statusminskningen kommer att kompenseras
i takt med att individerna kompletterar sin utbildning och lär sig det svenska språket. Ju större statusminskningen i yrket under de första åren, desto större
statusökning efter ett antal år på arbetsmarknaden.
Nordiska akademiker borde därför se en viss förbätt Knappt  procent för män och  procent för kvinnor.
 En knapp fjärdedel för män och en dryg fjärdedel för kvinnor.
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ring och akademiker från utomeuropeiska länder en
mycket stor förbättring av sin yrkesstatus.
År , det vill säga elva år senare, har de utrikes
födda akademikernas ställning på arbetsmarknaden
förbättrats, men bara lite grann. Knappt  procent
av kvinnliga akademiker från länder utanför Europa
hade ett högstatusjobb och  procent var inte sysselsatta. Därtill kommer  procent med ett lågstatusyrke.
Kvinnliga akademiker från Norden och övriga Europa
hade högstatusjobb till  respektive  procent.
För männens del var situationen likartad. Det ﬁnns
dock vissa mindre skillnader, som inte riktigt stämmer överens med vanliga uppfattningar om könsmönster bland utrikes födda. Jämfört med kvinnorna
var andelen med högstatusyrken bland män födda
utanför Norden (övriga Europa och utanför Europa)
något lägre och andelen icke sysselsatta något högre
(se tabellerna . och . i Rooth ).
I diagram  redovisar vi enbart andelen akademiker med ett högstatusjobb  respektive .
Denna jämförelse visar visserligen att det skett en
större förbättring för dem som är födda i länder utan Jämförelsen av utvecklingen över tid för akademiker från
olika länder påverkas av utvandringen. De som jämförs är
ju personer som fanns i Sverige både år  och år .
Under denna tidsperiod har det skett en omfattande återutvandring. Ungefär hälften av de nordiska akademiker som
fanns i Sverige år  fanns inte kvar elva år senare. Bland
akademiker födda i övriga Europa eller utanför Europa har
återutvandringen varit betydligt lägre. Endast ungefär en
fjärdedel respektive en femtedel har lämnat Sverige under
perioden. Det är dessutom möjligt att återutvandringen
kan vara selektiv, dvs. det kan var så att det främst är de
som inte lyckats få ett lämpligt arbete som lämnat Sverige.
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för Norden än för dem som är födda i Norden. Trots
ytterligare elva år på den svenska arbetsmarknaden
är dock denna förbättring ganska liten. Akademiker
födda utanför Norden hade år  högstatusyrken i
mycket lägre utsträckning än vad som gällde elva år
tidigare för dem som var födda i ett nordiskt land.
De skillnader i status mellan akademiker från olika
födelseregioner som visas i diagram  förblir i princip oförändrade när analysen tar hänsyn till skillnader i utbildningens inriktning, åldersstruktur eller
vistelsetid i Sverige.
Det ﬁnns således inget stöd för hypotesen att den
initiala nedgraderingen skulle kompenseras av en
efterföljande stark uppgradering.
Rooth har ingen förklaring till detta mönster, annat
än hypotesen att den initiala nedgraderingen i yrkesstatus kan hänga samman med att kunskaperna inte
är internationellt överförbara eller med att de utrikes
födda akademikerna diskrimineras.
Några tänkbara förklaringar kan dock ﬁnnas i den
enkätundersökning som SCB genomförde år 
med   utrikes födda akademiker mellan  och 
år som hade varit i Sverige mellan  och  år (SCB
). Av denna undersökning framgår att de utrikes
födda akademikerna hade sökt betydligt ﬂer arbeten i
linje med sin utbildning än vad som var fallet för en
kontrollgrupp med infödda akademiker. Som i tidigare undersökningar hade de utrikes födda akademikerna kvaliﬁcerade arbeten i mindre grad än de inrikes födda.
I enkätundersökningen ställdes olika frågor om
vad som varit hindret för deras möjligheter att få ett
arbete i linje med utbildningen. Nästan  procent
instämde (helt eller delvis i påståendet) att avsakutrikes födda akademiker



naden av kontakter var ett hinder. Det därefter vanligaste upplevda hindret var att ha ett icke svenskt
namn, där drygt  procent av männen och knappt
 procent av kvinnorna instämde. Saknar referenser
från arbetsgivare, saknar yrkeserfarenhet och språksvårigheter ﬁck lägre grad av instämmande i enkäten.
En annan hypotes i Rooths studie är att det är skillnader mellan olika akademiska utbildningar när det
gäller möjligheten att direkt tillämpa kunskaperna
i ett nytt land. Dataprogrammerare borde till exempel snabbare kunna använda sina kunskaper i ett nytt
land än jurister.
För både män och kvinnor gäller att de med utbildning inom hälso- och sjukvård hade störst sannolikhet att ha ett högstatusarbete år . Därefter följer
för männens del utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Lägsta sannolikheten för ett högstatusyrke
bland männen fanns för dem som hade utbildningar
inom samhällsvetenskap, humaniora och pedagogik.
För de invandrade kvinnliga akademikerna ﬁnns
inga statistiskt säkerställda skillnader i sannolikheten
att ha ett högstatusyrke mellan utbildningar inom
hälso- och sjukvård, naturvetenskap och pedagogik.
Den lägsta sannolikheten hade de med samhällsvetenskapliga utbildningar. Elva år senare har det skett
vissa mindre förskjutningar i dessa mönster. Det är
dock svårt att se något samband mellan dessa mindre förskjutningar och den potentiella internationella
överförbarheten av utbildningens innehåll.

Samband mellan status år  och år 
Det är av stort intresse hur utvecklingen ser ut de
följande åren för de utrikes födda akademiker som
år  inte var sysselsatta alls eller började i ett låg-,
mellan- eller högstatusyrke. Även här tar analysen
hänsyn till skillnader mellan akademikerna i utbildningens inriktning, ålder, bostadsort eller vistelsetid i
Sverige. Det är knappast förvånande att de akademiker som hade ett högstatusyrke redan år  har den
högsta sannolikheten att ha ett högstatusyrke också år
. Av större intresse är utvecklingen för dem som
började på en lägre nivå.
Resultaten i diagram  visar skillnader i procentenheter i sannolikheten att ha ett högstatusyrke 
jämfört med dem som hade ett högstatusyrke redan
år . Sannolikheten att ha ett högstatusyrke är
lägst för dem som började i ett mellan- eller lågstatusyrke år . För dem som initialt inte var sysselsatta
är resultatet något bättre.
För kvinnliga akademiker är resultaten något
annorlunda. Utvecklingen för de kvinnor som började i ett lågstatusyrke  är betydligt sämre än för
männen. Risken för att bli inlåst i ett lågstatusyrke är
ungefär densamma oavsett födelseland.


  

 
Sannolikheten att ha ett högstatusyrke 
uppdelat på arbetsmarknadsstatus .
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Probitregressioner och därefter beräknat marginaleffekter).
Alla värden är statistiskt säkerställda på -procentsnivå.

Sammanfattning och slutsatser
Till skillnad från många andra länder ﬁnns i Sverige
inga särskilda program för att rekrytera högt utbildad
arbetskraft från andra länder. Trots detta är andelen
akademiker bland utländska medborgare högre i Sverige än i ﬂera av de länder som aktivt försöker rekrytera högt utbildad arbetskraft. Om dessa rekryterade
akademiker har lättare att få arbeten som motsvarar
deras utbildning än vad utrikes födda akademiker i
Sverige har går inte att utläsa ur den internationella
statistiken. Hur utrikes födda akademiker tas emot
och introduceras på arbetsmarknaden i dessa länder
borde dock kunna ge värdefulla kunskaper som kanske kan överföras till svenska förhållanden.
I Sverige fanns det år  cirka   utrikes
födda akademiker som inte hade ett arbete som motsvarade deras utbildning. Tänkbara förklaringar till
detta slöseri med kompetens kan vara diskriminering
och avsaknad av de kontakter som är viktiga kanaler
till de lediga jobben.
En viktig iakttagelse är att de första åren på arbetsmarknaden kan ge långsiktiga konsekvenser. De utrikes födda akademiker som börjar sin karriär på den
svenska arbetsmarknaden i ett arbete med låg status löper en risk att bli inlåsta i mindre kvaliﬁcerade
yrken på lång sikt. Denna risk gäller i synnerhet kvinnor. Tidigare forskning har visat att det är viktigt med
arbetslivserfarenheter under de första åren i Sverige.
Resultaten från den longitudinella studien antyder
dock att det inte räcker med att börja på ett jobb vilket som helst för att akademikernas kompetens ska få
utdelning på arbetsmarknaden på lång sikt.

 
  
Aktiv arbetsmarknadspolitik har i Sverige en mycket
lång tradition, jämfört med andra länder. Sedan
åtminstone början på -talet har stat och kommun
i stor omfattning använt sig av aktiv arbetsmarknadspolitik i form av kurser och särskilda arbeten. Ett av
många syften är att underlätta för arbetslösa att få ett
arbete. Eftersom de som är födda utomlands har stora
svårigheter på arbetsmarknaden, är det angeläget att
arbetsmarknadspolitiken används på bästa sätt för att
överbrygga dessa svårigheter.
De frågor som diskuteras i avsnittet är vilka kunskaper vi har om arbetsmarknadspolitikens effekter
för personer som är födda utomlands. Används dessa
kunskaper för att utforma politiken och i så fall på
vilket sätt?
Inledningsvis redovisas några utgångspunkter för
varför det är angeläget att särskilt undersöka arbetsmarknadspolitikens effekter för utrikes födda. Därefter presenteras den nationella arbetsmarknadspolitiken: hur kommer utvärderingar till, vilka resultat har
de givit, vilka genomslag har resultaten fått i politik
och praktik och slutligen vilka styrmedel används och
hur påverkar styrmedlen utfallen i praktiken?
Eftersom kommunernas arbetsmarknadspolitiska
verksamhet är mindre känd än den nationella, redovisas sedan framväxten av den »nya« kommunala arbetsmarknadspolitiken och dess omfattning och mål samt
vad vi vet om resultaten baserat på utvärderingar.
I detta avsnitt har vi avgränsat arbetsmarknadspolitik till att avse alla program som drivs av Arbetsmarknadsverket men också den arbetsmarknadspolitik som har andra huvudmän, nämligen Rådet för
europeiska sociala fonden i Sverige (ESF-rådet) och
kommunerna. Vi har också tagit med Kunskapslyftet,
som var en kombinerad arbetsmarknadspolitisk och

utbildningspolitisk åtgärd med stor omfattning under
åren –.

Utgångspunkter
Finns det någon anledning att särskilt undersöka
arbetsmarknadspolitikens effekter för personer som
är födda utomlands och ﬁnns det någon anledning att
tro att effekterna skulle kunna skilja sig mellan inrikes
och utrikes födda?
Den viktigaste utgångspunkten är att det inte ﬁnns
några särskilda egenskaper hos den utrikes födda
befolkningen som motiverar säråtgärder för »invandrare«. Det enda undantaget är den period då utrikes
födda nyligen kommit till Sverige och har behov av
särskilda insatser för att lära sig svenska språket, komplettera sin utbildning och få kunskap om förhållandena på den svenska arbetsmarknaden.
Däremot har vi sett i tidigare avsnitt att det ﬁnns
vissa skillnader mellan inrikes och utrikes födda i
möjligheterna att få ett arbete. De ﬂesta jobb tillsätts
genom informella kanaler. Släktingar, vänner och
grannar tipsar om jobb och ger rekommendationer
till arbetsgivare. Många av dem som är födda utomlands har inte ett lika stort kontaktnät i Sverige som
de som är födda här. Det är inte bara nätverkens
omfattning som skiljer sig åt, utan också i vilken mån
nätverken består av personer som har kontakter med
arbetslivet och de lediga jobb som uppkommer.
 De områden som inte ingår är arbetslöshetsförsäkringen
och arbetsmarknadsåtgärder inom regionalpolitiken och
näringspolitiken.
 Se tidigare avsnittet »Utvecklingen på arbetsmarknaden«
för en utförlig presentation av betydelsen av nätverk och
informella rekryteringskanaler.
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



Såväl i Sverige som i många andra länder anser inte
arbetsgivare att erfarenheter från andra länder är en
avgörande merit när ett ledigt arbete ska tillsättas
(OECD ). Den som aldrig haft ett arbete i Sverige
saknar referenser från tidigare svenska arbetsgivare,
vilket också betyder att utrikes födda ofta har sämre
förutsättningar än många inrikes födda. Slutligen vet
vi att diskriminering på arbetsmarknaden innebär att
de som är födda utomlands många gånger sorteras
bort från listan över kandidater till lediga arbeten.
Arbetsmarknadspolitik kan vara ett av många
sätt att överbrygga dessa hinder. Bristen på personliga nätverk med kontakter på arbetsmarknaden kan
kompenseras av arbetsförmedlare och deras kontaktnät med arbetsgivare. Eftersom utrikes födda saknar
dessa nätverk i större utsträckning än inrikes födda,
talar mycket för att intensiﬁerade arbetsförmedlingsinsatser kan vara särskilt effektiva för många utrikes
födda. Detta gäller naturligtvis inte bara arbetsförmedlare på arbetsförmedlingarna utan också bemanningsföretag och alla typer av projekt där projektledare eller andra ansvariga har stora kontaktnät i
arbetslivet.
Ett annat sätt att komma förbi de hinder som uppstår för den som inte har kontakter och referenser
och kanske utsätts för diskriminering är att övervinna
arbetsgivares tveksamhet och eventuella fördomar
genom att staten subventionerar en del av lönesumman i riktiga jobb. Detta subventionerade jobb kan
antingen övergå i en fast anställning (utan lönesubvention) eller ge referenser från svenska arbetsgivare.
I den mån utrikes födda saknar den utbildning
som behövs för att vara attraktiva på arbetsmarknaden eller om deras utbildningar behöver kompletteras, kan naturligtvis utbildning förbättra möjligheten
att få ett arbete.

Utvärderingar av statlig
arbetsmarknadspolitik
Slutsatsen från ovanstående utgångspunkter är att
det är möjligt att vissa typer av program skulle kunna
vara särskilt lämpliga för utrikes födda personer. Det
ﬁnns således anledning att undersöka om detta stämmer med utfallet i verkligheten. Finns det ett integrationspolitiskt perspektiv i de utvärderingar som görs
och vad säger resultaten om arbetsmarknadspolitikens effekter för utrikes födda? För att få en överblick
över detta stora fält har vi beställt en expertbilaga av
 Se Rapport Integration  och  för en utförlig presentation av litteratur om diskriminering.


  

ﬁl. dr. Åsa Sohlman, som i två rapporter (Sohlman
a och b) gått igenom omkring  styrdokument
och rapporter. Avsnittet om den statliga arbetsmarknadspolitiken bygger på Sohlmans rapporter om inte
annat särskilt anges.
Eftersom vi är intresserade av arbetsmarknadspolitikens resultat, är det främst effektutvärderingar som
studerats. Med effektutvärderingar menas här studier
som använder metoder som, så långt det är möjligt,
tar hänsyn till att det ﬁnns skillnader mellan de personer som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och dem som inte deltar. Enkla uppföljningar,
som till exempel enbart redovisar hur många personer som fått ett arbete efter programmet, klassiﬁceras
inte som utvärdering utan som just uppföljning. Att
en uppföljning visar att många fått arbete behöver
inte vara ett bra resultat. De som gått igenom programmet kanske skulle fått ett arbete även utan detta
program.

Hur kommer utvärderingar till? 
Utvärderingar är huvudsakligen en del av det statliga styrsystemet, det vill säga de beställs av regering
eller myndigheter. Ett fåtal kommer till på initiativ
av enskilda forskare. Det är långt ifrån självklart vem
som har det övergripande ansvaret för att lägga upp
ett program för systematisk utvärdering av arbetsmarknadspolitikens effekter ur ett integrationsperspektiv och att omvandla de samlade erfarenheterna
till politik. Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsverket har ansvar för arbetsmarknadspolitiken,
medan integrationsfrågorna ligger på Justitiedepartementet och Integrationsverket. Möjligheten till ett
samlat grepp över beställningar av utvärderingar har
knappast förbättrats av att integrationsfrågorna har
ﬂyttats mellan olika departement nästan vartannat år.
Inte heller är Integrationsverkets roll självklar. Integrationsverket har visserligen ett allmänt uppdrag att
följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationsperspektiv, men inget särskilt uppdrag att
initiera eller samordna beställningar av utvärderingar
om arbetsmarknadspolitikens effekter.
Trots detta har det skett en positiv utveckling när
det gäller beställningar av uppföljning och utvärdering av arbetsmarknadspolitiken ur ett integrationsperspektiv.
Sedan sin tillkomst år  intar Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) en dominerande ställning när det gäller att genomföra effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik. Men det är
först i regleringsbrevet för år  som etnicitet ska
 Avsnittet bygger helt på Sohlman (a och b).

vara en aspekt som IFAU generellt sett har att beakta.
Tidigare var det bara jämställdhetsaspekten som
genomgående skulle vara med i utvärderingarna.
Även för AMS har det skett en stegvis upptrappning av integrationsfrågans betydelse i regleringsbreven. AMS får i allmänhet endast uppdrag att analysera, beskriva och utveckla metoder för uppföljning
men inte att genomföra regelrätta utvärderingar. I
regleringsbrevet för  nämns inte integrationsfrågan alls, medan till exempel jämställdhet mellan
kvinnor och män anges som viktigt att beakta. I regleringsbrevet för  anges sex mål. Fyra av dem är
individinriktade och för vart och ett av dem nämns
att särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med
utländsk bakgrund.
När det gäller andra myndigheter med näraliggande ansvarsområden lyser beställningar av utvärdering av arbetsmarknadseffekter ur ett integrationsperspektiv med sin frånvaro. Varken i direktiven till
Kunskapslyftskommittén eller i deras utvärderingsuppdrag var integrationsfrågan särskilt framträdande,
trots att det i direktiven angavs att en stor del av de
utomnordiska medborgarna skulle vara lågutbildade
och därmed gynnas av Kunskapslyftet. I instruktionen och regleringsbrevet för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) sägs ingenting om integrationsaspekter. Däremot ska jämställdhetsaspekten beaktas.
Inte heller på svenska ESF-rådet lägger regeringen ut
några uppdrag om utvärderingar, förmodligen beroende på att EU-kommissionens kontrollsystem för
uppföljning av resultat och effekter anses räcka.
Därutöver ﬁnns statliga myndigheter med generella
utvärderingsuppdrag, nämligen det tidigare Riksrevisionsverket (RRV) och Statskontoret. Under riksdagen fanns tidigare Riksdagens revisorer och numera
Riksrevisionen.
Regleringsbreven för RRV var mycket allmänt
hållna. Regeringen begärde inte någon särskild återrapportering med inriktning på integrationsfrågan.
Däremot ﬁck RRV vissa särskilda utredningsuppdrag med inriktning på integration och utvärdering.
Samma sak gäller för Statskontoret och dess utvärderingsuppdrag. Huvudområdet för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) är näringspolitiken och
den regionala tillväxtpolitiken. ITPS har att beakta
jämställdhetsaspekten men inget sägs om integrationsfrågan i instruktionen eller regleringsbrevet.
Sammantaget går det knappast att ﬁnna ett systematiskt utvärderingstänkande när det gäller regeringens beställningar av utvärderingar av arbetsmarknadspolitik ur ett integrationsperspektiv. Dock ﬁnns
ett embryo till ett systematiskt uppbyggande av sådan
kunskap i regleringsbreven för AMS och IFAU, som

trots allt är de myndigheter som har de i särklass
största resurserna för arbetsmarknadspolitik och
utvärdering av densamma.
Slutligen bör nämnas att integrationen på arbetsmarknaden också är en viktig fråga för EU. Några av
de tio riktlinjerna inom EU:s s.k. Lissabonstrategi är
av direkt relevans för arbetsmarknadspolitiken och
dess effekter för utrikes födda. Den första riktlinjen
säger att medlemsländerna ska föra en aktiv arbetsmarknadspolitik och att arbetsmarknadsprogrammens effektivitet ska utvärderas regelbundet och
programmen justeras. Enligt den sjunde riktlinjen
ska medlemsländerna främja integration av mindre
gynnade personer på arbetsmarknaden och motverka
diskriminering av dem. Sverige har också fått rekommendationen att »följa upp insatserna för att integrera invandrare i arbetskraften«.

Resultaten av effektutvärderingar
Trots bristen på en samordnad utvärderingsstrategi
ﬁnns det en hel del resultat från gediget genomförda
effektutvärderingar, i synnerhet sedan tillkomsten av
IFAU. Inom utvärderingsforskningen, liksom i forskningen i övrigt, är det svårt att dra några slutsatser
från enstaka studier. Resultaten kan vara beroende
av vilka metoder och vilka data som används. Hur
programmen som ska utvärderas har deﬁnierats och
vilka grupper av programdeltagare som avses kan
skilja sig mellan olika utvärderingsrapporter. Det är
också sannolikt att programmen har olika effekter i
högkonjunktur och i lågkonjunktur. Det behövs därför ﬂera studier av samma eller snarlika program och
helst också metastudier, det vill säga studier där forskarna drar slutsatser utifrån ett stort antal undersökningar (jfr den medicinska forskningen).
Resultatredovisningen är upplagd så att vi skiljer
mellan utvärderingar av generella arbetsmarknadspolitiska program och säråtgärder för gruppen utrikes
födda.
Den generella arbetsmarknadspolitiken delas i
denna redovisning in i
• arbetsförmedling
 Lissabonstrategin, med målsättningen att unionen år 
ska vara »världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska
och kunskapsbaserade ekonomi«, innefattar EU:s sysselsättningsstrategi som ett av sina nyckelinstrument.
 Avsnittet bygger i stor utsträckning på Sohlman a.
Fakta och resonemang hämtade från Sohlman markeras
med en referens till Sohlman i slutet av stycket. Stycken
utan referens är Integrationsverkets överväganden.
 En utmärkt sammanställning, klassiﬁcering och kort redogörelse för alla arbetsmarknadspolitiska program under de
senaste  åren ﬁnns i Sohlman (a).
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



• subventionerad sysselsättning i ordinarie arbeten
på den ordinarie arbetsmarknaden
• praktik, träning och liknande aktiviteter som inte
är ordinarie arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden.
• stöd till start av näringsverksamhet (tidigare startaeget-bidrag)
• arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet
• diverse projekt
Grovt förenklat kan sägas att alla typer av program har som ett av sina syften att underlätta matchningen på arbetsmarknaden mellan arbetssökande
och lediga platser. Undantaget här är stöd till start av
näringsverksamhet. Subventionerad sysselsättning är
huvudsakligen inriktad på efterfrågan på arbetskraft,
genom att göra det billigare att rekrytera och genom
att påverka vilken person arbetsgivaren rekryterar
till sitt lediga arbete. Arbetsmarknadsutbildning har
en annan inriktning och syftar främst till att påverka
utbudet av arbetskraft, genom att stärka de arbetssökandes kvaliﬁkationer.
Lönesubventioner till ordinarie arbeten
Det mest entydiga resultatet från utvärderingsforskningen är att subventioner av lönen i ordinarie jobb
på den ordinarie arbetsmarknaden ger de bästa resultaten för deltagarnas framtida arbetsmarknadssituation. Detta gäller för män och kvinnor, unga och
gamla samt för inrikes och utrikes födda. Resultaten
kommer från både metautvärderingar och en mängd
utvärderingar som jämför effekterna av olika program. Utrikes födda ingår i de ﬂesta endast som en
kontrollvariabel, men det ﬁnns också några utvärderingar där effekterna av samma program studerats separat för inrikes och utrikes födda. (Sohlman
a)
När utrikes född endast används som kontrollvariabel är det inte säkert att effekten är likadan för
utrikes födda som för inrikes födda. Kontrollvariabeln används för att eliminera effekter av eventuella
skillnader mellan dem som deltar i programmet och
kontrollgruppen. Om det t.ex. ﬁnns många utrikes
födda bland programdeltagarna men inte bland dem
som inte deltar, kan detta påverka resultatet.
Ju mer det arbetsmarknadspolitiska programmet
liknar ett vanligt arbete, desto bättre effekter ger det
för den individ som deltar i programmet. Denna
typ av program kan ses som ett slags subventione Beroende på vilket datamaterial som använts avses ibland
utländska medborgare, utomnordiska medborgare eller
personer med utländsk bakgrund, invandrarbakgrund,
utländsk härkomst.


  

rad provanställning, där arbetslösa får en chans att
komma in i ett riktigt arbete. Nackdelen med de program som subventioner delar av lönen är att de ger
upphov till stora undanträngningseffekter, det vill
säga antalet vanliga (icke subventionerade) arbeten
minskar. Om syftet är att skifta arbetsgivarens efterfrågan från en viss typ av arbetssökande (t.ex. vuxna,
inrikes födda, de som redan har jobb) till en annan
typ av arbetssökande (t.ex. ungdomar, utrikes födda,
arbetslösa) borde en viss undanträngning kunna
accepteras.
Intensiﬁerad arbetsförmedling
Det ﬁnns bara ett fåtal studier av effekterna av intensiﬁerad arbetsförmedling De ﬂesta är från - och
-talen och endast en har med gruppen utrikes
födda. Alla visar dock att intensiﬁerad arbetsförmedling ger positiva resultat. (Sohlman a).
Av stort intresse är de preliminära resultaten från
en icke publicerad studie av arbetsförmedlingarnas
arbetssätt. Riksrevisionsverket tog  initiativ till
en studie om arbetsförmedlingarnas effektivitet i att
hjälpa utrikes födda till reguljärt arbete. Nyckelkomponenter för ett framgångsrikt arbete med utrikes
födda var:
• särskilda handläggare med kunskap om utrikes
födda och företagens behov av arbetskraft
• intensivt matchningsarbete
• täta företagskontakter
• skräddarsydda utbildningar
• samarbete med kommunerna.
RRV:s beräkningar visade att efter statistiska kontroller var sannolikheten för utrikes födda att få ett
jobb  procent högre vid kontor med framgångsrika
arbetssätt än vid kontor med andra sätt att arbeta.
Det framgångsrika arbetssättet fungerar relativt sett
bäst för personer födda utanför Norden. (Sohlman
a).
Även om utvärderingarna när det gäller intensiﬁerad arbetsförmedling är fåtaliga och studien från
Riksrevisionsverket opublicerad, ﬁnns det mycket
som tyder på att effekterna kan vara särskilt positiva
för utrikes födda. Orsaken är sannolikt att arbetsförmedlarnas kontaktnät med arbetsgivare hjälper till
att övervinna svårigheter för personer som saknar
personliga nätverk.
Stöd till start av näringsverksamhet
Det ﬁnns ﬂera utvärderingar som jämför effekterna
av detta stöd med andra arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och dessutom studier av sannolikheten att
överleva för företag med och utan stöd. Även här är
resultaten samstämmiga: stöd till start av närings-

verksamhet ger lika positiva resultat för individen
som lönesubventioner till ordinarie jobb. I en av
utvärderingsstudierna studeras effekterna separat för
svenska och utländska medborgare. Resultaten visar
att för utländska medborgare är lönesubvention och
stöd till start av näringsverksamhet likvärdigt positiva. Även för svenska medborgare är effekten positiv,
men lönesubventionen ger ett något bättre resultat.
Andra studier visar att överlevnadssannolikheten är
högre för de företag (med eller utan stöd) som startas
av inrikes födda än de som startas av utrikes födda.
Precis som när det gäller lönesubventioner till ordinarie jobb är undanträngningseffekterna betydande
(Sohlman a).
Arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet
Effekterna av arbetsmarknadsutbildning och Kunskapslyftet är utvärderade i lika stor utsträckning som
lönesubventioner till ordinarie arbeten. Utrikes födda
ingår som kontrollvariabel i de ﬂesta av dessa utvärderingar och i några studeras effekterna separat för
utrikes och inrikes födda. Men resultaten är långtifrån
entydiga. En del utvärderingar visar positiva resultat
för deltagarnas framtida lön och sysselsättning jämfört med alternativet att vara arbetslös. Andra kommer fram till att arbetsmarknadsutbildning är ett
sämre alternativ än arbetslöshet. Några av de positiva
resultaten kommer från tidiga studier som använder mindre soﬁstikerad metodologi. Alla utvärderingar som jämför utbildning med lönesubventioner
till ordinarie arbeten visar dock på sämre resultat för
utbildningarna (Sohlman  a).
Möjligen kan de motsägelsefulla resultaten också
bero på att utbildningarna är så olika till sitt innehåll.
De kan omfatta allt från kortare orienteringskurser
till långa yrkesutbildningar eller hela gymnasieprogram. De ﬂesta studierna skiljer inte på vilka olika
innehåll som ﬁnns i de utbildningar som utvärderas.
Bland dem som gör såna åtskillnader kan det ﬁnnas
en tendens till att vissa yrkesutbildningar ger bättre
resultat än allmänna kortare kurser (Sohlman a).
Arbetsmarknadsutbildningen reformerades år
, vilket bland annat innebar att det infördes ett
kvantitativt mål för utbildningarnas resultat:  procent av deltagarna skulle ha ett arbete  dagar efter
avslutad utbildning. Det ﬁnns endast två studier som
analyserat effekterna av arbetsmarknadsutbildning
efter denna reform (Sohlman a).
 Resultatvariabler har varit tid i arbetslöshet, varaktig sysselsättning.
 De använder metoder som bl.a. inte kontrollerar för icke
observerade skillnader mellan deltagare och icke deltagare.

Den ena studien är inte en utvärdering utan inriktad på vilken betydelse arbetsgivarkontakter har i
utbildningen. De yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna delas in i sådana med hög respektive
låg måluppfyllelse i förhållande till målet att  procent av deltagarna ska ha arbete inom  dagar. Det
visar sig att utbildningar med hög måluppfyllelse är
sådana som riktar sig mot bristområden, där arbetsgivarna är med på idéstadiet, där det görs ﬂer tester
och intervjuer och där det förekommer mer praktik hos arbetsgivare med brist på personal. De ligger
mycket nära arbetsmarknaden. Utbildningar med låg
måluppfyllelse är mer inriktade på deltagarnas behov.
Utomnordiska medborgare är underrepresenterade
i utbildningar med hög måluppfyllelse. (Martinsson
och Lundin  enligt Sohlman a).
Den andra studien (Okeke ) använder sig av
matchningsmetodik för att studera skillnader mellan
en grupp som deltagit i arbetsmarknadsutbildning
och en grupp arbetslösa. Resultaten visar att efter 
dagar har en betydligt högre andel fått arbete bland
dem som gått arbetsmarknadsutbildning än i den
matchade gruppen arbetslösa.
Det är därför möjligt att de nya reglerna medfört att arbetsmarknadsutbildning numera ger mer
positiva resultat än vad ﬂera av de tidigare utvärderingarna visat. En annan möjlighet är att de nya reglerna styr urvalet till arbetsmarknadsutbildning mot
personer som kanske kunnat få ett jobb även utan
denna utbildning. Det behövs ﬂer utvärderingar för
att kunna avgöra effekterna efter att de nya reglerna
genomförts.
Övriga generella program
Utöver de tre stora program som vi redovisat ovan
ﬁnns en mängd andra generella program: datortek,
beredskapsarbeten i kommuner och landsting, olika
sorters praktik, arbetslivsutveckling m.m. De ﬂesta
utvärderingar visar att dessa ger sämre resultat än
lönesubventioner till ordinarie arbeten och stöd till
näringsverksamhet. Ibland är resultaten också sämre
för individen än att vara arbetslös. Ett av de nyare
stora programmen, aktivitetsgarantin, är dock fortfarande inte utvärderat. Det ﬁnns indikationer på att
aktivitetsgarantin generellt sett inte underlättar möjligheten att få ett arbete och att de eventuella inslag
som är arbetsplatsförlagda och påminner om verkliga
arbeten möjligen ger bättre resultat än andra delar.
Utomnordiska medborgare var överrepresenterade i
programmet  och . (Sohlman a)
Svenska ESF-rådet
De program som handhas av svenska ESF-rådet,
Växtkraft Mål  och gemenskapsinitiativet Equal,
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



har en budget som motsvarar ungefär tre procent av
Arbetsmarknadsverkets budget för arbetsmarknadspolitiken. Programmen är ett led i EU:s Lissabonprocess och syftar bland annat till att vara innovativa
och utveckla nya metoder som kan överföras till den
generella arbetsmarknadspolitiken. Många av projekten har ett uttalat integrationsmål och deltagarna
består i mycket stor utsträckning av personer med
utländsk bakgrund. (Sohlman a).
En omfattande uppföljnings- och utvärderingsverksamhet är kopplad till ESF-rådets program. För
nuvarande programperiod, som löper under åren
–, ﬁnns dock inga effektutvärderingar eller
kvantitativa uppföljningar. Den halvtidsutvärdering
som genomförts är en processanalys som saknar
kvantitativa uppgifter om deltagarnas arbetsmarknadssituation efter att de lämnat programmet. Vilken
eventuell effekt programmen fått på dem som deltar måste därför vänta till heltidsutvärderingen efter
programperiodens slut. I IFAU:s rapportering till EU
konstaterar författarna att den lilla forskning som
ﬁnns visar att det i vissa fall har handlat om program
för utrikes födda som de inte varit betjänta av. (Sohlman a).
Arbetsmarknadsverkets säråtgärder för utrikes födda
Trots principen »inga säråtgärder« utom för nyanlända ﬂyktingar, ﬁnns det några program som särskilt
riktar sig till utrikes födda. De ﬂesta har tillkommit
på senare år och är:
• Kompletterande utbildning för personer med
utländsk högskoleutbildning.
• Försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion
(API/SIN) för vissa invandrare.
• Prova-på-platser.
• Arbetsplatsbedömning av yrkeskompetens.
Dessa säråtgärder har inte utvärderats i någon
större utsträckning. Den kompletterande utbildningen har följts upp i rapporter från AMS och från
Högskoleverket, men den har inte utvärderats på ett
övergripande plan. (Sohlman  a).
Försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion
(API/SIN) för vissa invandrare utvärderas för närvarande av IFAU. Utvärderingen beräknas vara färdigställd under hösten . I en återrapportering till
regeringen redovisar AMS () att drygt  procent
av deltagarna har ett arbete  dagar efter att de lämnat programmet. Huruvida detta är en framgång eller
inte är svårt att bedöma innan en effektutvärdering
genomförts. De kvantitativa uppgifterna är uppdelade
efter deltagarnas kön och födelseland. Det hade varit
något mera vägledande om det lämnats uppgifter om
deltagarnas potentiellt produktiva egenskaper som


  

utbildning, ålder, arbetslivserfarenhet och vistelsetid
i Sverige. Av redovisningen framgår att den särskilda
metodiken innehåller moment som kan kategoriseras
som intensiﬁerad arbetsförmedling. Stor vikt läggs
vid analys av den sökandes meriter och vid arbetsanskaffning. Däremot har det inte funnits så stora behov
av den ursprungliga tanken om så kallad coachning,
nämligen att den sökande och arbetsförmedlaren
skulle arbeta sida vid sida som en slags introduktion
till arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.
Övriga särskilda projekt för utrikes födda
Utöver dessa nationella program ﬁnns en mängd
olika projekt som syftar till att underlätta sysselsättningen för utrikes födda. En del av dessa projekt ingår
i de kommunala arbetsmarknadspolitiska program
som diskuteras längre fram. Andra projekt kan ingå
i olika typer av särskilda satsningar. I vilken utsträckning sådana projekt är utvärderade har inte gått att
få reda på, eftersom det inte ﬁnns någon instans som
samlar in och använder den typen av kunskap. (Sohlman a).
Effektutvärderingarnas fördelar och brister
För att kunna värdera om ett arbetsmarknadspolitiskt program leder till de förväntade resultaten är
det nödvändigt att göra gedigna effektutvärderingar.
Däremot kan effektutvärderingarna sällan svara på
frågan varför ett program lyckas eller misslyckas.
Resultaten kan bero på en mängd faktorer: programmets innehåll, hur deltagarna väljs ut, i vilken
konjunktur de sätts in m.m. Det är därför viktigt att
kombinera effektutvärderingar med process- och
implementeringsstudier. Sådana kombinerade studier
är dock mycket ovanliga. Även utan sådana studier
är det naturligtvis möjligt att politiker och tjänstemän kan dra slutsatser från olika typer av studier och
således själva kombinera resultaten när de fattar sina
beslut (Sohlman a).

Utvärderingarnas genomslag
i politiken och i praktiken
När det gäller den generella arbetsmarknadspolitiken
i Arbetsmarknadsverkets regi ﬁnns det en så pass stor
mängd utvärderingsforskning av hög kvalitet att det
 Denna metod har utvecklats för att stödja funktionshindrades inträde i arbetslivet och ansågs i planeringen också
tillämplig för personer som är födda utomlands.
 Avsnittet bygger i stor utsträckning på Sohlman b.
Fakta och resonemang hämtade från Sohlman markeras
med en referens till Sohlman i slutet av stycket. Stycken
utan referens är Integrationsverkets överväganden.

går att dra generella slutsatser. Arbetsmarknadspolitiska program som subventionerar löner i ordinarie
anställningar och stöd till näringsverksamhet ger de
bästa resultaten för de individer som deltar. Sannolikt
har också intensiﬁerade arbetsförmedlingsinsatser
positiva effekter. Inga resultat från forskningen talar
för att denna typ av program skulle vara mer eller
mindre effektiva för utrikes än för inrikes födda. Men
detta är inte heller en frågeställning som har stått i
centrum för utvärderingsforskningen. Endast ett fåtal
studier utvärderar effekterna för inrikes och utrikes
födda separat.
En rent teoretisk utgångspunkt talar för att dessa
typer av program skulle kunna vara särskilt lämpade
för personer som saknar kontakter ut i arbetslivet och
som riskerar att utsättas för diskriminering i samband med rekrytering, det vill säga att programmen
kan överhinna hinder på arbetsmarknaden som är av
större betydelse för utrikes födda än för inrikes födda.
Frågan är då om dessa resultat har givit genomslag i
den förda arbetsmarknadspolitiken.
Genomslag i politiken
I regleringsbrev, särskilda skrivelser och budgetpropositionernas utgiftsområde »Invandrare och ﬂyktingar«
hänvisas mycket sällan till resultaten från effektutvärderingar. Inte heller hänvisar AMS i sina skrivelser
särskilt ofta till resultat från forskningen. Den politiska styrprocessens skriftliga källor avspeglar således
inte ett systematiskt förändringsarbete byggt på kunskaper om arbetsmarknadspolitikens effekter ur ett
integrationsperspektiv. Trots avsaknaden av detta är
det ju möjligt att resultaten från utvärderingar ändå
ger genomslag i den praktiska utformningen av politiken (Sohlman a).
Genomslag i praktiken
Ett sätt att få en uppfattning om arbetsmarknadspolitikens inriktning när det gäller utrikes födda är att se
i vilken typ av program de är över- och underrepresenterade. Med tanke på resultaten från utvärderingsforskningen är det rimligt att förvänta sig att utrikes
födda i samma utsträckning som inrikes födda har
fått tillträde till programmen lönesubventioner till
ordinarie anställningar, stöd till start av näringsverksamhet och intensiﬁerad arbetsförmedling.
 Däremot hänvisas i den senaste budgetpropositionen vid
ﬂera tillfällen till resultat från utvärderingar inom utgiftsområdet »Arbetsmarknad«. När det gäller den integrationspolitiska aspekten omnämns rekommendationen från
EU:s ministerråd att »noga följa upp resultaten av insatserna för att integrera invandrare i arbetskraften« och att
IFAU fått ett sådant uppdrag.

Eftersom det inte förs någon statistik över vad som
skulle kunna kallas intensiﬁerad förmedlingsverksamhet, går det inte att få fram i vilken utsträckning
utrikes födda får tillgång till utökad service i denna
bemärkelse. Däremot ﬁnns det riklig tillgång till statistiska uppgifter om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Fram till de senaste åren deltog inte utrikes
födda i arbetsmarknadspolitiska program i samma
proportion som de var inskrivna som arbetslösa på
en Arbetsförmedling. Under de senare åren har dock
gruppen utrikes födda givits högre prioritet, vilket
fått till konsekvens att de anvisas till arbetsmarknadspolitiska program något mer än proportionellt (Sohlman a).
Det ﬁnns här två sätt att studera hur utrikes födda
prioriterats inom arbetsmarknadspolitiken. Det vanligaste sättet är enkla fördelningar på arbetslöshet
och någon form av arbetsmarknadspolitiskt program. Endast en studie analyserar fördelningen med
metoder som tar hänsyn till andra skillnader än i
vilket land den arbetssökande är född (eller medborgare i). Den senare avser fyra år under -talet och
använder metoder som kontrollerar för skillnader i
utbildningsnivå, ålder, inskrivningstid vid Arbetsförmedling och invandringsår. För det senaste året, ,
visar resultaten att alla arbetssökande födda i ett land
i Asien, (exklusive Mellanöstern) och Latinamerika
hade en högre relativ sannolikhet att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program än inrikes födda. För
utrikes födda personer från alla andra länder skiljer
sig resultaten beroende på hur lång tid de varit i Sverige. De som varit i Sverige ganska lång tid (invandrat
före ) hade en lägre relativ sannolikhet att delta i
ett program, medan de mer nyanlända (– år) hade
en högre relativ sannolikhet än inrikes födda. (Ekberg
& Rooth  enligt Sohlman a).
Av större intresse är i vilken typ av program som
utrikes födda prioriteras. Här ﬁnns dock bara tillgång till rent deskriptiv statistik av utrikes och inrikes födda, vilket kanske inte ger en rättvisande bild av
arbetsförmedlarnas prioriteringar. Det kan ju ﬁnnas
en mängd andra faktorer än födelselandet som ligger
bakom skillnader i fördelningen.
All deskriptiv statistik visar dock att utrikes födda
är överrepresenterade inom utbildningsprogrammen,
i synnerhet inom de korta förberedande kurserna, det
vill säga program som utvärderingarna visat inte ger
särskilt goda resultat för individernas framtida sysselsättningssituation. Tendensen att utrikes födda placeras i mindre effektiva åtgärder framkommer också
i den studie som analyserar betydelsen av att utbildningsprogrammen har kontakt med arbetsgivarna.
Där framgår att utomnordiska medborgare deltar
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



 
Utrikes födda män och kvinnor inskrivna vid Arbetsförmedling december år 
i vissa sökandekategorier, antal samt procentuell andel av
samtliga inskrivna i respektive kategori*.
Sökandekategori

11, 96–98 arbetslösa
14 övriga inskrivna vid AF
46 Start av näringsverksamhet
47–50, 89 subventionerad anställning
54, 64, 73, 75 div. och praktik
81 arbetsmarknadsutbildning
83 förberedande utbildning
84 bristyrkesutbildning för anställda
91 Särskild kategori som ej statistikförs

Antal utrikes Antal utrikes Antal utrikes
födda män födda kvinnor födda totalt

31 032
7 767
777
3 887
6 112
1 196
2 785
42
1 542

24 500
9 084
474
2 153
5 240
1 000
2 922
79
1 641

55 523
16 851
1 251
6040
11 352
2 196
5 707
121
3183

Andel, %,
utrikes födda
bland samtliga
inskrivna
22,6
43,3
18,5
25,6
24,4
25,7
35,3
29,6
37,1

* Det ﬁnns en mängd andra sökandekategorier som inte redovisas här. I dessa kategorier ingår personer som har något slags arbete (t.ex.
tillfälligt eller deltid), rehabiliteringsprogram, ungdomsprogram m.m.
: Integrationsverkets databas STATIV

mer sällan i utbildningar där arbetsgivare är involverade. De utomnordiska medborgarna utgjorde  procent av deltagarna i kurser med stort arbetsgivarengagemang, att jämföra med  procent i andra kurser
(Martinsson & Lundin  enligt Sohlman  a).
Åtminstone fram till år  var också utrikes
födda underrepresenterade i de program som påminner mest om vanliga arbeten, det vill säga den typ av
program som utvärderingar visat ge de bästa effekterna. (Sohlman a). Det förefaller dock ha skett
en viss förskjutning under de allra senaste åren. I den
senaste budgetpropositionen redovisas att utrikes
födda är överrepresenterade i utbildningsprogram,
i synnerhet i de förberedande programmen, men att
det också är en viss överrepresentation i program
med lönesubventioner till ordinarie arbeten (anställningsstöd).
Fördelning på arbetslöshet och program bland
inskrivna på Arbetsförmedling december år 
Innebörden i »överrepresentation« och »underrepresentation« av utrikes födda är inte helt självklar i
de källor som använts ovan och siffrorna är många
gånger ﬂera år gamla. För att mer i detalj studera fördelningen på program och arbetslöshet hos dem som
är inskrivna vid arbetsförmedlingarna har vi använt
de uppgifter från december år  som ﬁnns i Integrationsverkets databas STATIV.
I AMS redovisningar (och i budgetpropositionerna) används fördelningen mellan inrikes och utrikes födda i kategorin öppet arbetslösa som jämförel

  

senorm. Överrepresentation av utrikes födda innebär
att deras andel är högre i ett visst program än bland
de arbetslösa.
I december  utgjorde de utrikes födda nästan
 procent av samtliga arbetslösa. Den högsta överrepresentationen av utrikes födda fanns i kategorin
»övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen«, där drygt
 procent var födda utomlands. Denna övrigkategori är också den antalsmässigt största kategorin efter
de öppet arbetslösa. Nästan   personer födda
utomlands var inskrivna i övrigkategorin. Enligt
AMS förs personer som varken har arbetslöshetsförsäkring eller står till arbetsmarknadens förfogande
till denna kategori. En annan beskrivning av kategorin är att den består av personer på väg in på eller ut
från arbetsmarknaden. De som ﬁnns i denna övrigkategori får ingen service från Arbetsförmedlingen
och räknas inte heller in bland arbetslösa, långtidsarbetslösa eller långtidsinskrivna. Personer som har
arbetslöshetsunderstöd får dock inte registreras i
övrigkategorin. (AMS ). Förmodligen ingår i
denna övrigkategori en hel del av de utrikes födda
som deltar i de kommunala arbetsmarknadsprogram
eller i den kommunala vuxenutbildning som beskrivs
i kommande avsnitt.
Om jämförelsekategorin »arbetslösa« skulle utökas
med övrigkategorin, skulle de utrikes födda utgöra
, procent av samtliga inskrivna i denna sammanslagna kategori. Vi vill inte här hävda att en sådan
sammanslagning skulle ge en mer riktig jämförelsekategori, utan bara visa på hur känsliga mått på över-

och underrepresentation är för vilken kategori som
väljs för jämförelse.
Den näst högsta överrepresentationen av utrikes
födda ﬁnns bland dem som var i förberedande utbildning, där en dryg tredjedel var födda utomlands.
Av stort intresse är programmen subventionerad
anställning och stöd till start av näringsverksamhet.
I utvärderingsforskningen har dessa visat sig vara
de mest effektiva programmen och de skulle också
kunna fungera som bryggor över de hinder som är
särskilt höga för utrikes födda. Med den jämförelsenorm som används är utrikes födda något överrepresenterade i subventionerade anställningar, vilket är en
positiv utveckling jämfört med tidigare år. Däremot
är de utrikes födda underrepresenterade bland dem
som ﬁck stöd till start av näringsverksamhet.
Exakt samma mönster återﬁnns när de som är
inskrivna på en Arbetsförmedling delas upp i män
och kvinnor. Oavsett om de är utrikes eller inrikes
födda, är kvinnor överrepresenterade i övrigkategorin och i förberedande utbildning och underrepresenterade bland dem som får stöd till start av
näringsverksamhet. Dessutom är kvinnor generellt
sett underrepresenterade bland dem som får någon
form av subventionerad anställning. Däremot ﬁnns
ingen skillnad inom grupperna kvinnor respektive
män som hänger ihop med födelseregionen (se tabell
A i tabellbilagan).

 
Bakgrundsegenskaper hos personer inskrivna på
arbetsförmedling i sökandekategori  övriga,
december år . Procent.
Utrikes
födda

Inrikes
födda

Utbildning:
Förgymnasial
Gymnasial
Eftergymnasial
Okänd

32,9
32,6
31,1
3,4

26,7
54,9
17,7
0,6

Ålder:
16–24 år
25–44 år
45–54 år
55+ år

13,4
64,0
17,4
5,2

22,2
46,7
17,8
13,4

Vistelsetid:
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20+ år

43,9
11,5
10,1
22,3
12,1

: Integrationsverkets databas STATIV

Sökandekategori  Övriga
Eftersom så många utrikes födda är placerade i övrigkategorin har vi i vår databas undersökt vilka dessa
personer är. Dessa personer ingår ju varken i jämförelseunderlaget, i statistiken över långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna och får ingen service från
Arbetsförmedlingen.
Det är mycket stora skillnader i utbildningsnivå
mellan utrikes och inrikes födda i övrigkategorin.
Bland de utrikes födda ﬁnns en större andel med
enbart förgymnasial utbildning jämfört med inrikes
födda. Men den största skillnaden ﬁnns i andelen
med eftergymnasial utbildning. Nästan en tredjedel
av de utrikesfödda har en eftergymnasial utbildning,
att jämföra med en knapp femtedel av dem som är
födda i Sverige.
En annan skillnad är att de utrikes födda i större
utsträckning beﬁnner sig i de åldrar som anses vara
mest attraktiva på arbetsmarknaden (– år).
Många av de utrikes födda har varit ganska kort
tid i Sverige. Men över hälften ( procent) har varit
i Sverige i mer än två år och nästan hälften ( procent) i mer än fem år.
Det ﬁnns vissa skillnader i bakgrundsegenskaper
mellan män och kvinnor i övrigkategorin. Det är
vanligare att kvinnor har en eftergymnasial utbildning och beﬁnner sig i den på arbetsmarknaden mest
gångbara åldersgruppen än vad som är fallet för män
(se tabell A i tabellbilagan).
Olikheterna i bakgrundsegenskaper mellan utrikes
och inrikes födda placerade i övrigkategorin antyder
att bedömningen av utrikes födda kanske inte alltid
utgår från individens förutsättningar på arbetsmarknaden. Jämfört med dem som är födda i Sverige är de
utrikes födda i betydligt högre utsträckning högutbildade och i åldersgruppen – år.
Eftersom så många av de utrikes födda i övrigkategorin är högutbildade, har vi undersökt dem med
eftergymnasial utbildning litet närmare. Kan förklaringen vara att dessa högutbildade nyligen kommit
till Sverige och därför är svåra att placera på arbetsmarknaden eller i något av arbetsförmedlingarnas
program?
Av de drygt   högutbildade utrikes födda personer som var inskrivna i övrigkategorin hade nästan
 procent varit i Sverige kortare tid än två år, vilket
kanske kan förklara varför de hamnat i denna kategori. Drygt  procent hade dock varit mer än två år i
Sverige och nästan  procent i mer än fem år. I antal
personer innebär detta att det fanns drygt   utrikes födda högutbildade personer inskrivna i övrigkategorin som varit i Sverige i minst tre år. Antalet
utrikes födda högutbildade som varit i Sverige i minst
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



 
Inskrivna på arbetsförmedling i sökandekategori 
övriga december år . Utrikes födda med eftergymnasial utbildning, fördelning på
vistelsetid i Sverige. Procent.
Vistelsetid
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20– år

%
59,0
13,0
8,3
13,2
6,4

: Integrationsverkets databas STATIV

fem år uppgick till nästan   personer. Drygt hälften ( procent) är kvinnor.
Förberedande utbildning
Överrepresentationen av utrikes födda är också stor i
kategorin förberedande utbildning. Enligt AMS årsredovisning för år  ryms många typer av aktiviteter
inom denna kategori. Där ryms såväl studiebesök och
vägledningssamtal som teoretiska och yrkesorienterande kurser. Syftet är inte enbart att förbereda eller
välja ut deltagare till arbetsmarknadsutbildning utan
även att göra den arbetssökande mer aktiv och att
matcha direkt mot arbete. Övergången från detta program till arbete är dock betydligt lägre än från andra
program (AMS ).
En jämförelse av utrikes och inrikes födda som är
inskrivna i sökandekategorin förberedande utbildning visar samma skillnader som för övrigkategorin.
De som är födda utomlands har i betydligt högre
grad en eftergymnasial utbildning och beﬁnner sig i
åldersspannet – år. Bland de utrikes födda högutbildade i förberedande utbildning har två tredjedelar
eller drygt   personer varit i Sverige i minst fem
år. (Se tabell A i tabellbilagan).
Styrmedel
Redovisningen ovan visar att integrationsperspektivet successivt uppmärksammats i allt högre grad i
den politiska styrningsprocessen. Utrikes födda har i
ökad utsträckning tagit del av de arbetsmarknadspolitiska program som ges i AMS regi. Men det har också
framgått att det största antalet och den starkaste överrepresentionen av utrikes födda ﬁnns i program och
kategorier som inte direkt syftar till en omedelbar
 Endast  procent av dem som gick i förberedande utbildning år  hade arbete  dagar senare. Förutom utrikes
födda är personer med funktionshinder överrepresenterade i programmet.


  

övergång till den ordinarie arbetsmarknaden (kategorierna övriga och förberedande utbildning). I vilken mån förklaringen ligger i individuella egenskaper
hos de arbetssökande skulle kräva en förnyad forskningsinsats av den typ som Ekberg & Rooth ()
genomförde på data för -talet.
En annan viktig faktor att studera är den politiska
styrningsprocessen. Målen för arbetsmarknadspolitiken innehåller en målkonﬂikt mellan programmens effektivitetskrav (andelen som får arbete efter
programmet) och prioritering av dem som har det
svårast på arbetsmarknaden, där utrikes födda är en
prioriterad grupp inom de ﬂesta av målen.
Dessa mål omsätts i kvantitativa termer i AMS
direktiv till länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. Det ﬁnns dock inga kvantitativa mål mot vilka
det går att mäta den prioriterade gruppen utrikes
födda. (Sohlman b, AMS ).
Kvantitativa mål har betydligt större genomslagskraft på arbetsförmedlingarnas verksamhet än mer
allmänt uttalade prioriteringar. Nyberg & Skedinger
() visade hur utformningen av de kvantitativa
målen på -talet inte gav arbetsförmedlarna några
incitament att satsa på grupper, till exempel utrikes
födda, med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden. På senare tid har de kvantitativa målen fått ännu
större betydelse i den resultatdialog som regelbundet
förs mellan Arbetsmarknadsverkets olika nivåer, där
resultatet också påverkar lönesättningen. För den
enskilda arbetsförmedlaren blir de kvantitativa målen
styrande, bland annat genom att det kommer upp
röda eller gröna siffror på skärmen varje gång han
eller hon loggar in sig på intranätet. Det förekommer
också att chefen bjuder på tårta när kontoret uppvisat
goda (gröna siffror) resultat (Lundin ).
För åren  och  var de kvantitativa målen
för arbetsförmedlarna att  procent av dem som gått
i arbetsmarknadsutbildning skulle ha ett arbete 
dagar senare och att antalet långtidsinskrivna skulle
minska . För år  fanns dessutom två andra uppdrag i kvantitativa termer, nämligen att halvera antalet arbetslösa ungdomar och att minska deltidsarbetslösheten (AMS  och Lundin ).
 Ibland anges utomnordiska medborgare eller personer med
utländsk bakgrund eller ﬂyktingar och andra invandrare.
Det framgår inte om tanken är skilda målgrupper eller om
de olika benämningarna endast är ett resultat av ett inkonsekvent språkbruk.
 Därutöver fanns kvantitativa mål för andelen arbetssökande
som kände till att de hade en individuell handlingsplan,
andelen arbetsgivare som sade sig ha fått tillräckligt antal
sökande och andelen som gått från anställning med lönebidrag till ordinarie arbete.

Med dessa styrande kvantitativa mål ﬁnns det
starka incitament för den enskilda arbetsförmedlaren att prioritera arbetet med dem som har de största
chanserna att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Den enskilda arbetsförmedlaren känner
ju till att utrikes födda har svårare att få ett arbete,
även om de har samma kvaliﬁkationer som en person
född i Sverige. Klämd mellan det styrande kvantitativa
målet och det övergripande målet att prioritera utrikes födda, ﬁnns det därför en risk att arbetsförmedlaren prioriterar ned dem som är födda utomlands.
I en intervjuundersökning med nitton arbetsförmedlare i ett storstadslän illustreras hur den enskilde
arbetsförmedlaren arbetar för att uppnå det kvantitativa målet för arbetsmarknadsutbildningen (
procent ska ha arbete inom  dagar). De intervjuade
uppger att det ﬁnns tendenser till en omfördelning
från den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen
till den förberedande utbildning som inte har några
resultatkrav. De som står närmast arbetsmarknaden
väljs ut till arbetsmarknadsutbildning och övriga till
förberedande utbildning. Dessutom sker en omprioritering av de arbetsförmedlande insatserna till dem
som gått i arbetsmarknadsutbildning. Även när det
gäller långtidsarbetslöshetsmålet sker en prioritering
av dem som står närmast arbetsmarknaden (Lundin
).
Meningen med de kvantitativa målen är att arbetsförmedlarnas arbete i slutändan ska få de effekter
som politikerna avsett. Sådana direktverkande mål är
svåra att åstadkomma i verkligheten. De kvantitativa
målen bör därför vara tydliga och svåra att manipulera. De integrationspolitiska målen inom arbetsmarknadspolitiken är tydliga på ett övergripande
plan, men inte bara otydliga utan helt osynliga när de
omsätts i kvantitativa termer i den konkreta verkligheten på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar.
Dessutom ﬁnns det stora möjligheter att uppnå de
kvantitativa målen genom att omfördela arbetssökande mellan olika typer av program. Möjligen kan
sådana snedvridande incitamentsstrukturer ligga
bakom den starka överrepresentationen av utrikes
födda i kategorierna övriga och förberedande utbildning. Om så skulle vara fallet kan mål- och resultatstyrningen av arbetsförmedlingarnas arbetssätt sägas
ha diskriminerande effekter. Det ﬁnns en risk för att
utrikes födda, även om de har akademisk utbildning
 Se den omfattande litteraturen om kvantitativa mål i den
sovjetiska centralplaneringen. T.ex. mål uttryckt i längdmått på skidtillverkning à få och extremt långa skidor, mål
uttryckt i antalsmått à många och extremt korta skidor
mm. mm.

och varit ﬂera år i Sverige, kan bedömas som långt
från arbetsmarknaden, där längden till arbetsmarknaden inte avgörs av bristande kvaliﬁkationer utan av
svårigheten att överbrygga stereotypa föreställningar
hos dem som anställer.
I det senaste regleringsbrevet anges att all statistik
ska redovisas separat för inrikes och utrikes födda.
Det skulle kunna innebära att fördelningen av utrikes och inrikes födda blir mer överskådlig än vad som
hittills varit fallet. I vilken mån denna överskådlighet kan motverka de målkonﬂikter som ﬁnns mellan
effektivitet och prioritering av utrikes födda återstår
att se.

Framväxten av den nya
kommunala arbetsmarknadspolitiken under -talet
Rollfördelningen mellan stat och kommun har varierat över tiden när det gäller arbetsmarknadspolitik i
vid mening. Kommunerna har alltid haft ansvaret för
försörjningen av de kommuninvånare som av olika
anledningar inte kunnat arbeta. Fram till början av
-talet hade kommunerna även ansvaret för att
försörja dem som kunde men inte ﬁck arbeta, det vill
säga de arbetslösa. I den kommunala fattigvårdspolitiken för de »hjälpsökande« arbetslösa ingick olika
typer av offentliga arbeten för de arbetslösa (Schröder ).
I och med inrättandet av Statens arbetslöshetskommission tog staten redan år  över delar av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom
statliga nödhjälpsarbeten. Dessa arbeten hade två
syften, nämligen att lindra de arbetslösas nöd och att
vara en prövosten för arbetsvilligheten hos de understödskrävande (Schröder ).
Utvecklingen under tiden därefter innebar en successiv överföring av ansvaret för arbetslöshets- och
arbetsmarknadspolitiken från kommunerna till
staten, framför allt genom krisuppgörelsen mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet år 
och den nya arbetsmarknadspolitiken i enlighet med
Rehn-Meidners modell på -talet. Arbetsmarknadspolitiken hade då genomgått en förvandling från
socialpolitik till ett ekonomisk-politiskt instrument
(Schröder ).
Den djupa sysselsättningskrisen under början av
-talet innebar att en del av ansvaret för arbetsmarknadspolitiken gick tillbaka till kommunerna.
Arbetslösheten medförde en kraftig ökning av kom Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ()
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



munernas kostnader för försörjningsstöd. Under
hela -talet växte de kommunala kostnaderna för
arbetsmarknadsåtgärder och ﬂer och ﬂer kommuner
inrättade arbetsmarknadsenheter för att kunna hantera sina arbetsmarknadspolitiska program. I och
med att socialtjänstlagen ändrades  ﬁck också
kommunerna större möjligheter att ställa krav på
dem som ﬁck försörjningsstöd.
Kommunerna har alltid varit inblandade i den statliga arbetsmarknadspolitiken som huvudmän för ett
antal nationella arbetsmarknadspolitiska program, till
exempel kommunala beredskapsarbeten och kommunala ungdomsplatser. Den förändring som inträffade
under -talet bestod i att kommunerna alltmer i
egen regi anordnar särskilda arbetsmarknadspolitiska
program, där någon form av arbete eller annan aktivitet krävs som motprestation för att få försörjningsstöd. Skillnaderna mellan de statliga och kommunala
arbetsmarknadspolitiska programmen är i korthet
följande:
• Kommunerna står för hela kostnaden i de kommunala programmen. I de statliga programmen står
staten för hela eller delar av kostnaden.
• Deltagarna i de kommunala programmen har
behovsprövade försörjningsstöd. I de statliga programmen får de olika typer av icke behovsprövade
ersättningar.
• Kommunerna har vanligen endast ett fåtal arbetsmarknadsprogram med lokal inriktning, medan
den statliga arbetsmarknadspolitiken har en mängd
olika typer av program (platsförmedling, utbildning, stöd till start av näringsverksamhet, subventioner till ordinarie arbete, ﬂyttstöd och diverse
projekt och andra aktiviteter) med nationell räckvidd.
• Målen för den kommunala och den statliga arbetsmarknadspolitiken skiljer sig åt (se nedan).

Vilka och hur många omfattas av den
kommunala arbetsmarknadspolitiken?
Det förs inga nationella register över deltagarna i de
kommunala arbetsmarknadsprogrammen. Inte heller
görs någon central insamling på basis av eventuella
kommunala register. Många kommuner saknar uppgifter om hur många av deras försörjningsmottagare
som är arbetslösa, och ännu ﬂer kommuner saknar
uppgifter om vilka som deltar i några kommunala
arbetsmarknadspolitiska program. De enda samlade
uppgifter som ﬁnns bygger på en enda specialundersökning (Salonen & Ulmestig ). På basis av en
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ().


  

enkätundersökning till samtliga kommuner uppskattas antalet deltagare i de rent kommunala arbetsmarknadsprogrammen till ca   personer år ,
vilket motsvarar ungefär  procent av deltagarna i de
nationella programmen i AMS regi. Bakom denna
genomsnittssiffra döljer sig dock mycket stora variationer mellan de enskilda kommunerna.
De kommunala programmen riktar sig till personer
som har försörjningsstöd. De ﬂesta ﬁnns registrerade
på en Arbetsförmedling, men bedöms av olika anledningar inte stå till arbetsmarknadens förfogande, det
vill säga de är registrerade i den övrigkategori  som
behandlats ovan. Det ﬁnns tendenser till en uppdelning mellan kommun och Arbetsförmedling, där
Arbetsförmedlingen prioriterar dem som har arbetslöshetsunderstöd och hänvisar försörjningsstödsmottagare till kommunen. Enligt en enkätundersökning
av Sveriges kommuner och landsting () uppger
 procent av kommunerna att arbetslösa försörjningsstödsmottagare inte har möjlighet att delta i den
statliga aktivitetsgarantin, som särskilt inrättats för
att stärka de mest utsatta gruppernas möjligheter att
komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. I praktiken har dock aktivitetsgarantin fått en stark koppling till arbetslöshetsförsäkringen och används för att
förhindra utförsäkring.
Eftersom utrikes födda har försörjningsstöd i
större utsträckning än inrikes födda, är de sannolikt
överrepresenterade bland dem som deltar i de kommunala programmen. Denna överrepresentation
framkommer också i de undersökningar som gjorts
i enskilda kommuner. Även Salonen och Ulmestigs
() undersökning av samtliga kommuner visar att
i nästan hälften av de kommunala arbetsmarknadsprogrammen ingår »invandrare« i målgruppen och
att i  procent av programmen riktar sig programmet uteslutande till »invandrare«. Den kommunala
arbetsmarknadspolitiken är således även en integrationspolitisk fråga.

Vilka är målen för den kommunala
arbetsmarknadspolitiken?
Enligt den nya socialtjänstlagen ska kommunala
arbetsmarknadsprogram syfta till att utveckla den
enskildes möjligheter att försörja sig själv och stärka
hans eller hennes möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden eller på en fortsatt utbildning (SFS
 Bortfallet var  procent av kommunerna. Enligt bortfallsanalysen avviker inte bortfallet från de svarande kommunerna när det gäller kommuntyp och sysselsättningssituation.
 (http://www.ams.se/RDFS.asp?A=&L=).

 
Arbetsförmedlarnas och de kommunala tjänstemännens mål för arbetsmarknadsinsatser
(procentuell andel som anger att ett visst mål ges mycket hög eller
hög prioritet inom deras organisation).
Mål
Att uppnå de nationella målen från AMS
Att följa regeringens regler och föreskrifter
Att kontrollera klienterna
Att förbättra matchningen mellan
lediga jobb och arbetslösa
Att överföra klienterna från subventionerat till
osubventionerat arbete
Att se till att det ﬁnns arbetsmarknadspolitiska
program för arbetslösa med svåra problem
på arbetsmarknaden
Att se till att det ﬁnns arbetsmarknadspolitiska
program för ungdomar under 25 år
Att minska arbetslösheten
Att ta hänsyn till klienternas egna krav och behov
Att förbättra servicen för den lokala befolkningen
Att aktivera arbetslösa försörjningsstödsmottagare
i arbetsmarknadspoltiska program
Att öka eller bibehålla det lokala invånarantalet
Att minska utgifterna för försörjningsstöd

Arbetsförmedlare
97
98
91

Kommunala
tjänstemän
37
58
53

Skillnad

97

70

27

72

52

20

94

80

14

98
91
61
12

92
89
82
49

6
2
-20
-38

29
16
6

79
68
83

-50
-52
-77

60
40
38

: Lundin (), tabell , Integrationsverkets översättning.

:). För att få en samlad blick över hur dessa
övergripande mål omsätts i landets kommuner krävs
specialundersökningar. En sådan är Lundin (),
som bygger på postenkäter till drygt  ledande
tjänstemän på arbetsförmedlingar och kommunala
arbetsmarknadsenheter.
De största skillnaderna mellan arbetsförmedlingarna och kommunerna är att arbetsförmedlarnas
verksamhet i hög grad är styrd av regler och nationella
mål, medan kommunerna prioriterar att få ned kostnaderna för försörjningsstöd och även att förbättra
servicen till kommuninvånarna. En annan skillnad är
att kommunernas arbetsmarknadspolitiska verksamhet i stor utsträckning saknar ett arbetsmarknadsperspektiv. Nästan hälften av de kommunala tjänstemännen anser inte att det är viktigt att överföra personer
från subventionerad sysselsättning till jobb på den
ordinarie arbetsmarknaden och nästan en tredjedel
tycker inte att det är viktigt att förbättra matchningen
mellan arbetslösa och lediga jobb. Den låga kommunala prioriteringen av att få in arbetslösa i ordinarie
jobb kan eventuellt bero på frågans formulering. Det
 Svarsfrekvensen var  procent bland arbetsförmedlarna
och  procent bland de kommunala tjänstemännen. Bortfallsanalysen visade inga systematiska skillnader mellan
svarande och icke-svarande.

är inte självklart att de kommunala tjänstemännen
uppfattar sin arbetsmarknadspolitiska verksamhet
som subventionerade arbeten. Men samma tendens
framkommer i en annan enkätundersökning (Sveriges kommuner och landsting ), där endast 
procent uppger att målet med den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är att deltagarna ska få ett
arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
På basis av litteraturstudier och djupstudier i tre
kommuner (Eslöv, Hässleholm och Höganäs) har
Ulmestig () kommit fram till liknande resultat.
Målen för den kommunala arbetsmarknadspolitiken
handlar i stor utsträckning om att minska kommunens utgifter, framför allt för försörjningsstöd. Detta
kan ske genom att mobilisera resurser från Försäkringskassan och arbetsförmedlingarna. Genom de
kommunala programmen går det att visa att den som
får försörjningsstöd är för sjuk för att arbeta och därmed berättigad till stöd från Försäkringskassan i form
av försörjning och rehabilitering. Eller också gäller det
motsatta. Kommunen vill visa att den som får försörjningsstöd kan arbeta och således står till arbetsmarknadens förfogande och bör få delta i arbetsförmedlingarnas olika program. En annan form av besparing
 En lika stor andel anger att målet är att stärka deltagarnas
kompetens så att de står till arbetsmarknadens förfogande.
fungerar arbetsmarknadspolitiken...



uppstår genom att de arbetslösa utför viktiga kommunala arbetsuppgifter till en låg kostnad. Slutligen
ﬁnns också det normativa målet att kräva motprestationer av dem som får försörjningsstöd. Eftersom
kraven på motprestation i många fall anses fungera
preventivt, uppstår en besparing genom att ansökningarna om försörjningsstöd minskar.

Särbehandlas utrikes födda inom den
kommunala arbetsmarknadspolitiken?
På grund av bristen på samlad statistik går det inte
heller att utröna vilken typ av aktiviteter som ingår i
de kommunala programmen och vilka som deltar i de
olika aktiviteterna. En bearbetning av drygt  redogörelser för kommunala arbetsmarknadsprogram ger
dock vissa indikationer. I dessa redogörelser går det
att skilja program där invandrare ingår i målgruppen
och sådana där invandrare inte ingår. Skillnaderna
mellan programmen måste tolkas med mycket stor
försiktighet, eftersom det inte går att särskilja introduktionsprogrammen för nyanlända invandrare från
andra kommunala arbetsmarknadsprogram.
Av jämförelsen framgår att program där invandrare ingår i målgruppen är överrepresenterade bland
dem som enbart har kommunen, och i synnerhet
socialtjänsten, som huvudman. Försäkringskassan
och arbetsförmedlingarna är å andra sidan i högre
utsträckning engagerade i program som inte har
invandrare som målgrupp.
När det gäller innehållet så är praktisk och teoretisk utbildning, men också arbetsplatsförlagd praktik
och söka-jobb-träning, betydligt vanligare i programmen med invandrare i målgruppen, vilket kanske kan
förklaras av att introduktionsprogrammen ingår i
översikten. Slutligen så är det mindre vanligt att det
betalas ut ﬂitpeng i de program som har invandrare
i målgruppen. I de program där ﬂitpeng utbetalas är
beloppet (medianen) signiﬁkant lägre i de program
med invandrare i målgruppen.

Hur utvärderas kommunala
arbetsmarknadsprogram?
Med tanke på att de kommunala programmen har
en stor omfattning är det angeläget att de utvärderas
 Avsnittet bygger helt på Ulmestig ().
 Flitpeng är beteckning för en extra ersättning som den
arbetslöse får när han eller hon är aktiv. Alltså en extra
belöning utöver ordinarie försörjning för att man deltar.
 Avsnittet bygger, där inte annat anges, på Ulmestig ().


  

på ett sådant sätt att det går att få en uppfattning om
hur resultaten ser ut. En svårighet härvidlag kan vara
att målen för verksamheten inte alltid är tydligt uttalade och att den statistiska redovisningen är bristfällig i många kommuner. I likhet med vad som gäller
för andra aspekter av den nya kommunala arbetsmarknadspolitiken ﬁnns ingen samlad redovisning
av resultaten från utvärderingar. Vi är därför återigen
hänvisade till resultaten från specialunderökningar.
I en undersökning från Sveriges kommuner och
landsting () uppger nästan hälften ( procent)
av kommunerna att de sällan eller aldrig gör uppföljningar av sina arbetsmarknadspolitiska program. I
vilken mån de uppföljningar som görs kan karaktäriseras som någon form av utvärdering framgår dock
inte. Under arbetet med studien Nedersta trappsteget
(Salonen & Ulmestig ) ombads samtliga svenska
kommuner att skicka in allt utvärderingsmaterial som
de hade om sina arbetsmarknadsprogram. Endast 
procent av kommunerna deltog i undersökningen
och det är inte säkert att de kommuner som deltog
skickade in alla utvärderingar de genomfört. Det ﬁnns
därför säkert en mängd utvärderingar som inte ingår
i detta material. Trots dessa brister är denna undersökning den enda som har en någorlunda samlad bild
av hur de kommunala arbetsmarknadsprogrammen
utvärderas.
Trots dessa reservationer är resultatet nedslående.
Med en mycket generös deﬁnition av begreppet utvärdering inkom från samtliga tillfrågade kommuner
endast  stycken utvärderingar eller andra skrifter med en utvärderande ansats. I endast  av dessa
skrifter kan slutsatserna bedömas vara underbyggda
av de data och metoder som använts.
Inte heller i litteraturöversikten eller i djupstudien
av de tre skånska kommunerna har det framkommit att utvärdering av de kommunala arbetsmarknadsprogrammen bedöms som en viktig angelägenhet. Det förefaller således rimligt att anta att många
av kommunerna har mycket grunda kunskaper om
effekterna av sina arbetsmarknadspolitiska program.

Sammanfattning och slutsatser
Vilka kunskaper har vi om arbetsmarknadspolitikens effekter för personer som är födda utomlands?
Används dessa kunskaper för att utforma politiken
och i så fall på vilket sätt? Svaret är att kunskaperna
har ökat på senare tid men att vi fortfarande vet
för litet om effekterna. Och det vi vet ger inte fullt
genomslag i praktiken.

Positiv utveckling
–men fortfarande stora kunskapsluckor
När det gäller effekterna av de nationella arbetsmarknadspolitiska programmen har det skett en
positiv utveckling under de senaste åren, framför allt
på grund av att IFAU i ökad utsträckning uppmärksammat integrationsfrågorna på arbetsmarknaden.
På senare år har också integrationspolitiken följt i
jämställdhetspolitikens spår. Där tidigare endast jämställdhetsaspekten nämndes i olika styrdokument
uppmärksammas nu också det integrationspolitiska
perspektivet.
Denna positiva utveckling gäller dock bara en del
av de program som ges i Arbetsmarknadsverkets regi
och det tidigare Kunskapslyftet. Kunskaperna om
projekt med andra huvudmän måste betecknas som
mycket bristfälliga. De positiva eller negativa effekterna av sådana projekt har därför inte tagits till vara
inom den generella arbetsmarknadspolitiken.
Resultaten från effektutvärderingar av de program
som ges i Arbetsmarknadsverkets regi visar entydigt
att ju mer ett arbetsmarknadspolitiskt program liknar
ett ordinarie arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, desto positivare är effekten för individens framtida arbetsmarknadssituation. Även stöd till start av
näringsverksamhet och intensiﬁerad arbetsförmedling ger positiva effekter. Detta gäller både för utrikes
och inrikes födda. Om de generellt framgångsrika
programmen har särskilt positiva effekter för utrikes
födda går inte att avgöra på basis av var forskningen
står i dag. Det är alltför få utvärderingar som analyserar effekterna för utrikes och inrikes födda separat.

Genomslag i praktiken
Två utgångspunkter ligger bakom vår analys av
arbetsmarknadspolitikens utformning i praktiken.
Den första är det individuella perspektivet. Varje person som besöker en arbetsförmedling ska självklart få
den service och tillgång till de program som är bäst
lämpade för att förbättra chanserna på arbetsmarknaden för just denna person.
Den andra utgångspunkten är att många av dem
som är födda utomlands möts av speciella hinder på
arbetsmarknaden. Diskriminering i samband med
rekrytering är ett sådant hinder. Ett annat är att de
ﬂesta jobb tillsätts genom personliga kontakter och
att många utrikes födda saknar sådana kontakter. De
program som utvärderingsforskningen funnit vara de
mest effektiva skulle därför också kunna fungera som
bryggor över de hinder som särskilt möter utrikes
födda.

Även här har det i viss mån skett en positiv utveckling. Anställningsstöd är ett sådant arbetsliknande
program som forskningen visat ger positiva resultat
för den enskilde individen. Efter att tidigare ha varit
underrepresenterade i anställningsstöd har utrikes
födda under de senaste åren fått tillgång till dessa
program i ungefär samma utsträckning som inrikes
födda. Detta gäller dock inte stöd till start av näringsverksamhet.
Däremot är utrikes födda starkt överrepresenterade
inom två av arbetsförmedlingarnas sökandekategorier. Den första är en kategori övriga, där de som är
inskrivna inte räknas in bland de arbetslösa och inte
heller får någon service från Arbetsförmedlingen.
De nästan   utrikes födda som i december år
 var inskrivna i övrigkategorin utgjorde mer än
 procent av samtliga personer i denna kategori. En
jämförelse mellan utrikes och inrikes födda i denna
kategori visar att de utrikes födda i betydligt högre
utsträckning har en akademisk utbildning och är i
den ålder som anses vara mest fördelaktig på arbetsmarknaden.
Den andra kategorin med en stark överrepresentation av utrikes födda är förberedande utbildning,
där även funktionshindrade är överrepresenterade.
De nästan   utrikes födda som gick i förberedande utbildning i december år  utgör mer än en
tredjedel av samtliga. Förberedande utbildning är ett
program som kan innehålla litet av varje: men övergången till arbete är mycket låg. Skillnaderna mellan
utrikes och inrikes födda i förberedande utbildning
är desamma som för övrigkategorin: de utrikes födda
har i betydligt större utsträckning en akademisk
utbildning och är i den ålder som anses vara mest
fördelaktig på arbetsmarknaden.
I december år  fanns i kategorierna övriga
och förberedande utbildning sammanlagt drygt  
utrikes födda akademiker som varit i Sverige i två år
eller längre.

Oklara effekter av den kommunala
arbetsmarknadspolitiken
Sedan sysselsättningskrisen i början av -talet har
kommunerna fått en allt större arbetsmarknadspolitisk roll. En av drivkrafterna har varit att minska
kommunens kostnader för försörjningsstöd. Många
arbetslösa bland de utrikes födda är inte berättigade
till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och
därför beroende av försörjningsstöd. Hur den kom Sökandekategori .
 Sökandekategori .
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munala arbetsmarknadspolitiken fungerar har därför
också ett integrationsperspektiv.
Kunskaperna om effekterna av de kommunala
arbetsmarknadsprogrammen är mycket bristfälliga,
för att inte säga obeﬁntliga. Orsaken är att de ﬂesta
kommuner inte har byggt ut några statistiksystem för
att följa utvecklingen eller utvärdera effekter. Därtill
kommer att programmens effekter på deltagarnas
framtida chanser på arbetsmarknaden inte ses som en
viktigt angelägenhet i många kommuner. Det saknas
därför till och med kunskaper om hur många personer som berörs av dessa program. I den mån utvärderingar görs ﬁnns ingen central instans som samlar in
resultaten och utvecklar programmens innehåll och
utformning.

Samband mellan nationell och
kommunal arbetsmarknadspolitik
Det ﬁnns ﬂera beröringspunkter mellan den nationella och den statliga arbetsmarknadspolitiken. Det
ﬁnns också ekonomiska drivkrafter som påverkar
vilka arbetsmarknadspolitiska program som är tillgängliga för olika grupper av arbetslösa.
En beröringspunkt ﬁnns genom de olika ersättningssystemen. De arbetslösa som har kommit in i
arbetslöshetsförsäkringssystemet har tillgång till den
nationella arbetsmarknadspolitiken i högre grad än
de arbetslösa som får försörjningsstöd. Så kan till
exempel den som har arbetslöshetsförsäkring inte
registreras i AMS kategori övriga.
Denna kategori är till för de personer som står så
långt från arbetsmarknaden att de behöver andra
typer av stöd än de som arbetsförmedlingarna förfogar över. Av de   utrikes födda i AMS kategori
övriga ﬁnns säkerligen många som går i de kommunala introduktionsprogrammen. Med tanke på att
mer än hälften dock varit i Sverige i mer än två år
ﬁnns här förmodligen många personer som går i de
kommunala arbetsmarknadsprogrammen eller i den
grundläggande vuxentutbildningen.
Varför så många utrikes födda akademiker ﬁnns
inskrivna i kategorin övriga kan hänga samman med
brister i systemen för att erkänna kompetens som är
förvärvad utomlands. Som framgår av kapitlet om
grundläggande vuxenutbildning i denna rapport så
krävs det ibland ﬂera års studier på grundskolenivå
innan en utrikes född akademiker anses tillräckligt
rustad för att träda ut på arbetsmarknaden. Men det
ﬁnns också drivkrafter hos arbetsförmedlarna att
få bort personer som möter särskilt stora hinder på
arbetsmarknaden från statistiken över arbetslösa,
långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna.
I den mån de särskilt stora hindren består av dis

  

kriminering på arbetsmarknaden av utrikes födda, så
ﬁnns det således inom arbetsmarknadspolitiken incitament som kan skapa ytterligare diskriminerande
strukturer. Själva risken att en person kan bli diskriminerad påverkar arbetsförmedlarnas bedömning av
hur svår han eller hon är att placera på den ordinarie
arbetsmarknaden. Denna bedömning från arbetsförmedlarna kan i sin tur förlänga tiden i de kommunala
arbetsmarknads- och utbildningsprogrammen, vars
effekter sällan eller aldrig är utvärderade. Samma typ
av bedömning kan också innebära placering i arbetsförmedlingarnas förberedande utbildning i stället för
i den arbetsmarknadsutbildning som ger större chanser till jobb.
Det övergripande målet för de kommunala arbetsmarknadsprogrammen är att minska kostnaderna
för försörjningsstöd. Här ﬁnns incitament som inte
nödvändigtvis leder till att programmen i första hand
inriktas mot att stärka möjligheterna till ett arbete
på den ordinarie arbetsmarknaden. Kostnaderna för
försörjningsstöd kan också minskas genom att programmen används till att övertyga Försäkringskassan
att den arbetslöse är så sjuk att han eller hon borde
vara berättigad till sjukpenning eller förtidspension.
Ett annat sätt att minska de kommunala kostnaderna
är att med hjälp av programmen övertyga arbetsförmedlingen att den arbetslöse står så nära arbetsmarknaden att han eller hon skulle kunna ha nytta av
något av alla de program som ﬁnansieras via arbetsförmedlingen.

Slutsatser
Arbetsmarknadspolitikens utformning måste grundas
på gedigna utvärderingar av hur de arbetsmarknadspolitiska programmen tillämpas och av deras effekter
på individens framtida situation på arbetsmarknaden. I dag ﬁnns inget genomtänkt integrationsperspektiv på utvärderingsverksamheten och inte heller
någon systematisk utvärderingsstrategi. Det saknas
ett samlat ansvar för att beställa utvärderingar, ta
emot utvärderingarnas resultat och omsätta resultaten för att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken ur
ett integrationsperspektiv. Detta gäller den nationella
arbetsmarknadspolitiken och i synnerhet alla de projekt som inte har Arbetsmarknadsverket som huvudman samt den kommunala arbetsmarknadspolitiken.
Orsaken är sannolikt att integrationsfrågorna, förutom att de är sektorsövergripande, också är delade
mellan stat och kommun.
Det är angeläget att få till stånd ett sammanhållet
ansvar för en systematisk utvärderingsstrategi och ett
tydligt utpekande av vilken myndighet som har detta
ansvar. I IFAU:s uppdrag ingår att analysera de sam-

lade effekterna av arbetsmarknadspolitiken för individ och samhälle. Utvärderingarna ska belysa jämställdhets-, ålders- och etnicitetsaspekter. IFAU har
dock inget ansvar för att analysera de samlade effekterna ur ett integrationsperspektiv och inte heller för
att vidareutveckla arbetsmarknadspolitiken ur ett
integrationsperspektiv. Integrationsverket har bland
annat till uppgift följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv, men
inget uppdrag att initiera utvärderingar.
Det behövs också en översyn av de integrationspolitiska effekterna av mål- och resultatstyrningen
av Arbetsmarknadsverket. De kvantitativa målen bör
vara tydliga och svåra att manipulera. De integrationspolitiska målen är i dag tydliga på ett övergripande plan, men inte bara otydliga utan helt osynliga
när de omsätts i kvantitativa termer i den konkreta
verkligheten på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar.
En viktig fråga är om mål- och resultatstyrningen,

i sin nuvarande utformning, fungerar som styrmedel
i ett integrationspolitiskt perspektiv? Ger styrningen
incitament som leder till att arbetsmarknadspolitiken
i praktiken är effektiv i ett integrationsperspektiv?
En sådan översyn skulle kunna samordnas med en
utveckling av de mål och indikatorer för integrationspolitiken som slagits fast i den senaste budgetpropositionen. För Arbetsmarknadsverket ﬁnns där enbart
mål för nyanlända invandrare, men inga mål för de
dryga  procent av de utrikes födda som är inskrivna
vid en arbetsförmedling och som varit i Sverige i mer
än två år.
Slutligen är det viktigt att se över vilken roll de olika
försörjningssystemen har för den enskildes möjligheter att få tillgång till de arbetsmarknadspolitiska program som kan bedömas ha de bästa effekterna för just
henne eller honom. Det ﬁnns tendenser att de som
inte kvaliﬁcerat sig för arbetslöshetsförsäkring styrs
över till kommunala verksamheter eller till mindre
effektiva nationella arbetsmarknadspolitiska program.

fungerar arbetsmarknadspolitiken...



  

Vägen in i arbetslivet är en
långdragen process
Övergången från skola till arbetsmarknad kännetecknas för många ungdomar av perioder med tillfälliga
jobb, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitiska program,
fortsatta studier och andra aktiviteter utanför arbetsmarknaden. Inträdet på arbetsmarknaden är därför
sällan en enskild händelse, som markerar att skolan är
avslutad och arbetslivet har börjat, utan det är ofta en
långdragen process. Hur lång och hur besvärlig den
blir påverkas av många omständigheter. Konjunkturläget har mycket stor betydelse. Om arbetslösheten
är hög drabbas ungdomar i betydligt högre utsträckning än vuxna. I tider med hög arbetslöshet har ungdomarnas situation på arbetsmarknaden alltid väckt
ett stort intresse. Bakom detta ligger att arbetslöshet
under de första åren på arbetsmarknaden kan vara ett
särskilt allvarligt problem. Den som är ﬂygfärdig men
inte får pröva sina vingar kanske aldrig blir en mästare på att ﬂyga.
Ungdomarnas situation under svåra tider på
arbetsmarknaden uppmärksammades redan på talet och ledde fram till ett antal utredningar och det
första särskilda arbetsmarknadsprogrammet för ungdomar.
... ett av de mest beklämmande dragen i bilden av det
nuvarande arbetslöshetstillståndet utgöres av läget för
de unga, som uppnått arbetsför ålder men ännu inte
lyckats få fast anställning i något yrke. Arbetslöshetens
skadeverkningar kunde för dessa grupper av arbetslösa
sträcka sig över hela deras liv, i det att de aldrig få tillfälle att förvärva erforderlig yrkesskicklighet samt ofta
komma att lida av de skador i psykiskt hänseende, som


  

den tvungna sysslolösheten medför. (Statsrådet och
chefen för socialdepartementet, Gustav Möller (s), proposition :.)

Under de senaste  åren har ungdomarnas situation
på arbetsmarknaden förvärrats. Ett sätt att sammanfatta denna försämring är att redovisa hur arbetslösheten för unga har förändrats i förhållande till
arbetslösheten för vuxna. Diagram  visar att varje
lågkonjunktur har inneburit högre arbetslöshet än
vad som var fallet vid den tidigare lågkonjunkturen.
Krisen i början av -talet medförde en dramatisk uppgång av arbetslösheten, i synnerhet för ungdomar. Trots att många ungdomar började studera,
steg arbetslösheten för de unga till nivåer som vi inte
sett sedan Gustaf Möller beskrev den »beklämmande«
situationen på -talet. Efter en viss förbättring
i mitten av -talet stiger återigen ungdomarnas
arbetslöshet kraftigt (se diagram ) . Förhoppningsvis kommer dock inte dagens stigande arbetslöshet
för ungdomar att överträffa toppen i början av talet.
Inträdet på arbetsmarknaden påverkas också av en
rad strukturella faktorer, som sammantaget har inneburit att inträdesprocessen fortsätter allt längre upp i
åldrarna. Den försämrade situationen för ungdomar
är ett internationellt fenomen. I de ﬂesta av OECDländerna har ungdomars arbetslöshet stigit i förhållande till de vuxnas eller så har ungdomars löner
 Vi redovisar endast statistik för ungdomar – år. De
som är yngre går i skolan i så stor utsträckning att statistiken över arbetslösa och sysselsatta blir svårtolkad.
 Se Ungdomsstyrelsen  för en utmärkt sammanfattning
av kunskapsläget.
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sjunkit i förhållande till vuxnas löner. I många av länderna påbörjades denna försämring redan i mitten
av -talet (OECD , Blanchﬂower & Freeman
). Denna försämring av ungdomarnas situation
har ägnats ett stort intresse inom forskningen. Möjliga förklaringar har sökts genom att analysera ungdomarnas lönenivåer, arbetsmarknadens ﬂexibilitet,
ökade krav på kvaliﬁkationer i form av arbetslivserfarenhet och skolsystemens utformning. Trots ett
stort antal studier ﬁnns ingen samstämmig uppfattning om vad som kan förklara att ungdomars situation har försämrats.

Ungdomar med
utländsk bakgrund
Det ﬁnns inga statistiska serier som kan beskriva vilka
förändringar på arbetsmarknaden som skett över en
längre tidsperiod för ungdomar med utländsk bakgrund. SCB:s arbetskraftsundersökningar har alldeles för få observationer för att det ska vara möjligt att
göra ﬁnare uppdelningar på ålder, kön och utländsk
bakgrund. Vi kan därför bara redovisa utvecklingen
under de senaste åren (–) på basis av Integrationsverkets databas STATIV. I diagram  visas
andelen sysselsatta i befolkningen för åldersgruppen
– år.
 Se Schröder () för en översikt av ett femtiotal forskningsrapporter.

Många icke sysselsatta ungdomar studerar, vilket kan leda till bättre chanser på arbetsmarknaden
i framtiden. Andelen studerande varierar mellan
ﬂickor och pojkar och mellan ungdomar med svensk
och utländsk bakgrund. All statistik över sysselsättningen för ungdomar måste därför tolkas med en viss
försiktighet.

Största skillnaden mellan ungdomar med svensk
bakgrund och nyligen invandrade ungdomar
Med denna reservation kan dock konstateras att ungdomar med utländsk bakgrund har haft lägre sysselsättning än ungdomar med svensk bakgrund under
perioden –. Det största sysselsättningsgapet
ﬁnns mellan ungdomar med svensk bakgrund och
ungdomar som invandrat, i synnerhet om de varit
ganska kort tid i Sverige. Men även bland infödda
ungdomar ﬁnns det sysselsättningsskillnader mellan
dem vars föräldrar är födda i Sverige och dem vars
föräldrar är födda utomlands. Några påtagliga förändringar i dessa sysselsättningsskillnader har inte
skett under perioden.
För alla åren gäller att unga män har högre andel
sysselsatta än unga kvinnor. Skillnaderna mellan män
och kvinnor är störst för utrikes födda ungdomar
som varit kort tid i Sverige. Den näst största skillnaden ﬁnns mellan unga män och kvinnor med svensk
bakgrund.
Som vi sett i tidigare avsnitt, började sysselsättningsgraden minska i hela befolkningen i början
ungdomars etablering på...
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av -talet. Denna nedgång gäller också för unga
män. För de unga kvinnornas del ﬁnns dock ett något
annorlunda mönster. Deras sysselsättning ökar ända
fram till år  (med en tillfällig nedgång för infödda
kvinnor år ).
Det ﬁnns också ett stort antal forskningsrapporter
som visar att ungdomar med utländsk bakgrund har
större svårigheter på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. I de ﬂesta av dessa ingår
utländsk bakgrund endast som en förklarande bakgrundsfaktor som så gott som alltid innebär lägre
lön, lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än för
ungdomar med svensk bakgrund. Begreppet utländsk
bakgrund säger dock inte särskilt mycket om hur
situationen ser ut. Det är viktigt att skilja mellan ungdomar som är födda utomlands och bara varit några
år i Sverige och de som kommit hit innan de började
skolan eller är födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar.
En sammanfattning av det fåtal studier som specialgranskat hur inträdet på arbetsmarknaden ter sig
för ungdomar med utländsk bakgrund gavs i Rapport
Integration  (s. –). Dessa studier visade att de
ungdomar som själva invandrat har svårigheter på
arbetsmarknaden och att problemet är större ju äldre
ungdomarna var när de kom till Sverige. Men även
de som kom till Sverige innan de fyllt sju år och gått
i svensk skola hela sitt liv har högre arbetslöshet än
ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller i synnerhet ungdomar vars föräldrar är födda i ett land i
Afrika, Asien eller Latinamerika.


  

När det gäller ungdomar som själva är födda i Sverige visade forskningen länge att det inte var några
skillnader på arbetsmarknaden mellan dem med
svensk och med utländsk bakgrund, åtminstone inte
i de studier som tar hänsyn till föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden. Dessa resultat avspeglade
att tills nyligen har infödda ungdomar med utländsk
bakgrund till största delen varit barn till de arbetskraftsinvandrare som rekryterades till industrin
under - och -talen från framför allt Finland
och södra Europa. Barnen till dessa arbetskraftsinvandrare hade ungefär samma situation på arbetsmarknaden som andra arbetarklassbarn.

Onda cirklar
På de senaste åren har det dock kommit några studier som visar att en viss grupp infödda ungdomar
har större svårigheter på arbetsmarknaden än andra,
nämligen ungdomar med utomeuropeisk bakgrund
(Österberg , Lund m.ﬂ. , Vilhemsson ,
Hammarstedt , Hammarstedt & Palme , Arai
m.ﬂ. , Behtoui , Nilsson ). Alla utom
Hammarstedt () och Hammarstedt & Palme
() jämför personer som har samma utbildnings Alla utom Vilhemsson (), Arai m.ﬂ. () och Behtoui () behandlar samtliga inrikes födda med utländsk
bakgrund, det vill säga inte enbart ungdomar. Eftersom
barn till föräldrar födda i länder utanför Europa är unga,
så är resultaten dock tillämpliga för gruppen infödda ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.

nivå från det svenska skolsystemet. Två av studierna
(Vilhemsson  och Arai m.ﬂ. ) jämför dessutom ungdomar med samma betyg i svenska och betyg
i genomsnitt från grundskolan. Samtliga studier ﬁnner att infödda ungdomar med utomeuropeisk bakgrund har lägre sysselsättning, lägre inkomster eller
högre arbetslöshet än infödda ungdomar med svensk
bakgrund. Nästan alla forskarna drar samma slutsatser som i Rapport Integration , nämligen att den
mest troliga förklaringen till dessa resultat är att ungdomar med utomeuropeisk bakgrund diskrimineras
på arbetsmarknaden.
Resultaten antyder också förekomsten av onda
cirklar. Om föräldrarna har det besvärligt på arbetsmarknaden ökar risken att även deras barn får svårigheter. Föräldrarna till ungdomar med utländsk bakgrund är utan arbete i större utsträckning än andra
föräldrar. De onda cirklarnas sociala dimension förstärks därmed av de hinder som möter utrikes födda
och deras barn på arbetsmarknaden.

Tillfälliga eller
bestående svårigheter?
En viktig fråga är om de svårigheter som många ungdomar möter under de första åren på arbetsmarknaden är tillfälliga problem under själva övergången
från skola till arbetsmarknad eller om svårigheterna
ﬁnns kvar efter lång tid. De unga personer som i dag
är i -årsåldern gjorde sin debut på arbetsmarknaden under första hälften av -talet, när arbetslösheten för ungdomar var extremt hög ( procent för
ungdomar – år ). Har deras erfarenheter av
arbetslöshet under de första åren på arbetsmarknaden bestående negativa effekter? Kvarstår de skillnader som vi kunnat observera mellan ungdomar med
svensk och med utländsk bakgrund även när ungdomarna blivit några år äldre? Under senare år ökar
ungdomsarbetslösheten igen, även om den inte nått
upp till nivåerna under början av -talet. Det är
därför angeläget att studera hur det gick för de ungdomar som gjorde sin debut på arbetsmarknaden
förra gången ungdomsarbetslösheten var hög.

Arbetslöshet efter skolan
Trots att ungdomars svårigheter på arbetsmarknaden
alltid väckt stor uppmärksamhet, vet vi förvånansvärt
litet om huruvida arbetslöshet vid inträdet på arbetsmarknaden är ett övergående problem eller om det
får långsiktiga konsekvenser. Ungdomar har ﬂer men
kortare arbetslöshetshetsperioder än vuxna, vilket

skulle kunna tänkas ha mindre negativa konsekvenser
än långa arbetslöshetsperioder. Det har också hävdats
att arbetslöshet vid inträdet på arbetsmarknaden är
ett naturligt inslag i en process där ungdomarna prövar sig fram tills de hittar ett jobb de trivs med och
där de får användning för sina kunskaper (den s.k.
job shopping-teorin, Johnson ).
Men det är möjligt att arbetslöshet under de första
åren på arbetsmarknaden kan ge en ung person en
känsla av att inte vara behövd och att vara utanför,
samtidigt som presumtiva arbetsgivare kan uppfatta
tidigare arbetslöshet som tecken på att »det är något
fel«.
Anledningen till de bristande kunskaperna inom
området är att det är svårt att empiriskt studera
effekterna av arbetslöshet. Det kan ju vara så att den
arbetslöse har speciella egenskaper som förklarar inte
bara det första arbetslöshetstillfället utan också senare
svårigheter på arbetsmarknaden.

Tidig arbetslöshet ökar
risken för fortsatt arbetslöshet
Nordström Skans () har följt ungdomar som
slutade någon av gymnasiets tvååriga linjer åren –
, det vill säga under en period med mycket hög
arbetslöshet. Dessa ungdomar följs fram till år ,
alltså under en period där arbetsmarknaden förbättrades.
Nästan hälften av ungdomarna var arbetslösa
åtminstone en dag direkt efter gymnasiet och nästan en fjärdedel arbetslösa i minst  dagar. För att
så långt som möjligt renodla effekterna av själva
den inledande arbetslösheten använder Nordström
Skans ett datamaterial med en mycket stor mängd
bakgrundsinformation om ungdomarna och deras
föräldrar. En innovation i denna studie är att syskonpar används för att så långt möjligt ta bort effekter av individuella egenskaper och omständigheter
som inte kunnat observeras i data. Resultaten visar
att arbetslöshet direkt efter gymnasiet ökar risken att
vara arbetslös under åtminstone de följande fem åren.
Den negativa effekten av att ha varit arbetslös klingar
av med åren, men en längre inledande arbetslöshetsperiod (över  dagar) har bestående negativa effekter
så länge ungdomarna följs på arbetsmarknaden, det
vill säga i tio år.
En tredjedel av ungdomarna i datamaterialet har
utländsk bakgrund. Över hela den studerade tidsperioden har ungdomar med utländsk bakgrund lägre
chans att ha ett jobb och större risk att vara arbetslösa, trots att de alla gått ut gymnasieskolan i Sverige
och skattningarna tar hänsyn till eventuella skillnader
ungdomars etablering på...



i betyg, linje på gymnasiet, föräldrarnas utbildning
och inkomster. Detta gäller både för ungdomar som
själva invandrat och för de infödda ungdomar som
har en far eller en mor född utomlands. Däremot
ﬁnns det inga skillnader när det gäller de långsiktiga
effekterna av inledande arbetslöshet. Tidig arbetslöshet har samma negativa effekter för ungdomar med
utländsk bakgrund som för andra ungdomar, men de
med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland
dem med tidig arbetslöshet.

Sysselsättning och inkomster
tolv år efter gymnasiet

Inrikes födda:
• bägge föräldrarna födda i Sverige (jämförelsealternativ)
• bägge föräldrarna födda i ett västland
• bägge föräldrarna födda i ett icke-västland
• en förälder född i ett västland, en i Sverige
• en förälder född i ett icke-västland, en i Sverige
Utrikes födda (och invandrat före skolstart):
• bägge föräldrarna födda i ett västland
• bägge föräldrarna födda i ett icke-västland

Lägst sysselsättning för utrikes födda med båda
föräldrarna från ett icke västlig land

För Rapport Integrations räkning har vi beställt två
studier över ungdomars sysselsättning och inkomster
upp till tio år efter att de slutade gymnasiet (Behtoui
 och Nekby & Özcan ). Anledningen till
att vi beställt två olika studier är att forskningsresultat alltid är beroende av vilka metoder som används,
vilket datamaterial som utgör underlag, vilka klassiﬁceringar av centrala begrepp (t.ex. ung, utländsk bakgrund, sysselsatt) som forskarna gör och inte minst
vilka hypoteser forskarna anser vara centrala. För att
få en någorlunda säker uppfattning av hur situationen verkligen ser ut behövs således ett omfattande
forskningsunderlag.
Båda studierna använder datamaterial som omfattar ungdomar som slutade gymnasieskolan i början
av -talet. Även i dessa studier gjorde ungdomarna således sitt inträde på arbetsmarknaden under
den djupa sysselsättningskrisen i början av -talet.
Behtoui studerar deras inkomster och sysselsättning
drygt tio år senare, år , medan Nekby & Özcan
studerar utvecklingen av inkomster och sysselsättning
varje enskilt år –. I båda studierna avser således arbetsmarknadsutfallet en period där konjunkturen förbättrats i förhållande till den svåra situationen
under ungdomarnas inträdesperiod. En annan likhet
mellan de två studierna är att de endast har med ungdomar som har hela sin utbildning i det svenska skolsystemet. Utrikesfödda ungdomar som kom till Sverige efter att de fyllt sex år ingår inte i dataunderlaget.
Båda studierna delar in ungdomarna efter en tidsdimension (född i Sverige eller född utomlands) och
en etnisk dimension (vilken del av världen ungdomarna själva eller deras föräldrar är födda).
I Behtouis studie är ungdomarna indelade i sju
grupper:

Tolv år efter att ungdomarna slutade gymnasiet
visar Behtouis resultat att samtliga ungdomar med
utländsk bakgrund har lägre sysselsättning än jämförelsegruppen infödda ungdomar med två föräldrar födda i Sverige. Det datamaterial som Behtoui
använder gör det möjligt att jämföra ungdomar med
samma, kön, ålder, utbildningsnivå, betyg i svenska,
civilstånd, antal barn under  år och vars föräldrar
har samma utbildning, socio-ekonomiska position
och utbildning. Resultaten visas i diagram  i form
av oddskvoter.
I diagram  är värdena för jämförelsegruppen
angivna som . Alla värden lägre än  betyder att
chansen att vara sysselsatt är lägre än för jämförelsegruppen. Av diagrammet framgår att chansen att vara
sysselsatt är lägst för utrikes födda ungdomar vars
båda föräldrar är födda i ett icke-västligt land. Diagrammet visar att ungdomarnas sysselsättningschanser hänger samman med både var deras föräldrar är
födda (väst eller icke-väst) och med om ungdomarna
själva är födda i Sverige eller utomlands. Lägsta chansen att vara sysselsatt har ungdomar som själva är
födda utomlands och vars bägge föräldrar är födda
i ett icke-västligt land. Diagrammet visar också att
dimensionen väst kontra icke-väst har stort genomslag: infödda ungdomar med bägge föräldrarna från
ett icke-västland har lägre sysselsättningschanser än
utrikes födda ungdomar med bägge föräldrarna från
ett västland.
Nekby & Özcan analyserar chansen att vara sysselsatt någon gång under perioden –. Som i
Behtoui delas ungdomarna in efter två dimensioner.
Den ena dimensionen är etnisk bakgrund och baseras på bägge föräldrarnas födelseregion, som delas

 Behtoui: alla ungdomar som avslutade gymnasiet år 
(  individer), Nekby & Özcan: ett urval av ungdomar
som slutade grundskolan år  (drygt   individer).

 Västländer är länder i EU/EES och Japan, USA, Kanada
och Australien.
 Så gott som samtliga ungdomar har betyg i »vanlig
svenska«. Betygen från svenska  har åsatts lägre värden.
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Alla värden i diagrammet är statistiskt säkerställda på -procentsnivå.

in i Sverige, övriga Norden, övriga Europa, utanför
Europa och blandad. Till detta läggs kategorin en
infödd förälder för de ungdomar som har en förälder
född i Sverige och en förälder född utomlands. Den
andra dimensionen betonar vistelsetidens betydelse
och grupperar ungdomarna efter om individen själv
eller hennes föräldrar är födda i Sverige eller utomlands.
Separata analyser görs för de två grupperingarna. I denna redovisning används huvudsakligen
den etniska grupperingen. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund består till  procent av ungdomar som själva invandrat, medan de med nordisk bakgrund till  procent är födda i Sverige. För
att ta hänsyn till dessa skillnader mellan grupperna
används därför alltid inrikes eller utrikes född som
kontrollvariabel.
De bakgrundsegenskaper som analyserna tar hänsyn till är i viss mån annorlunda än dem som Behtoui
använder. Nekby & Özcan jämför ungdomar med
samma kön, utbildningsnivå, inriktning på gymnasieutbildning (teoretisk eller yrkesinriktad), kunskaper i svenska, civilstånd, förekomst av barn under
 år, boende i storstad och vars föräldrar har samma
socio-ekonomiska position.
Trots dessa skillnader mellan Behtoui och Nekby
& Özcan är resultaten snarlika. Alla ungdomar med

utländsk bakgrund har lägre sysselsättningschanser
och ungdomar med utomeuropeisk bakgrund har de
allra sämsta chanserna. Även i denna studie är sysselsättningschansen omkring  procent lägre för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund, jämfört med
ungdomar med svensk bakgrund.
För att ytterligare kontrollera sina resultat, har
Nekby & Özcan också prövat att lägga in betyg, en
mer ﬁnfördelad utbildningsskala ( kategorier),
utbildningens inriktning ( olika inriktningar) och
 olika branscher i sina modeller. Resultaten förblir
dock i stort sett oförändrade.
När ungdomarna delas in i kvinnor och män
framgår att sysselsättningsgapet mellan ungdomar
med svensk och med utländsk bakgrund är mindre
för kvinnor än för män. De redovisar därmed samma
tendens som kunde skönjas i det inledande enkla statistiska diagrammet .
Rangordningen när det gäller sysselsättningsgapet ﬁnns också när Nekby & Özcan studerar sysselsättningschanserna för varje enskilt år. Däremot är
utvecklingen över tid mer osäker. Det ﬁnns dock en
tendens till att sysselsättningsgapet är störst under de
första åren på arbetsmarknaden för ungdomar med
nordisk bakgrund. Någon sådan tendens till förbättring över tiden går dock inte att urskilja för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund.

 Uppgifterna om kunskaper i svenska är hämtade från enkäter, där ungdomarna själva värderat sina kunskaper.

 Avser chansen att vara sysselsatt någon gång under perioden –.
ungdomars etablering på...
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Arbetsinkomster
Behtoui, liksom Nekby & Özcan, analyserar arbetsinkomsterna för dem som har ett arbete. För att ta
bort effekter av skillnader i utbildning, föräldrarnas
socio-ekonomiska ställning m.m. används samma
bakgrundsvariabler som i sysselsättningsanalyserna.
Även här är resultaten någorlunda samstämmiga.
För år  ﬁnner Behtoui inga statistiskt säkerställda
skillnader i arbetsinkomster mellan barn till utrikes
födda och barn till inrikes födda. Behtouis slutsats är
att det inte är lönediskriminering utan utestängning
från arbetsmarknaden som är det huvudsakliga problemet för ungdomar med utländsk bakgrund.
Stora skillnader under
de första åren på arbetsmarknaden
Nekby & Özcan analyserar arbetsinkomsterna för
varje enskilt år under perioden –. Deras tidsserier visar att inkomstskillnaderna är stora under de
första åren på arbetsmarknaden. I början på perioden,
år , hade alla ungdomar med utländsk bakgrund
lägre inkomster än ungdomar med svensk bakgrund.
Rangordningen är densamma som i tidigare analyser.
Det största inkomstgapet fanns mellan ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund och ungdomar med
svensk bakgrund. Arbetsinkomsterna för ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund var drygt  procent
lägre och för dem med europeisk bakgrund  procent lägre. Ungdomar med nordisk bakgrund hade 
procent lägre inkomst.
Inkomstgapet minskar dock avsevärt med åren, i


  

synnerhet för ungdomar med utomeuropeisk bakgrund. År  fanns inga statistiskt säkerställda
skillnader i arbetsinkomst mellan ungdomar med
utländsk och med svensk bakgrund.
Utvecklingen över tid visar en ljusare bild än vad
som framkommit i tidigare resultat. Åtminstone för
de ungdomar som har någon form av arbete sker det
en utjämning av arbetsinkomsterna med åren. Vad
som ligger bakom denna utjämning går dock inte att
säga med hjälp av de data som används. Det kan vara
att ungdomarna har fått högre löner men också att de
gått från deltid till heltid eller från tillfälliga till fasta
jobb.

Vad kan förklara dessa skillnader?
Trots vissa ljuspunkter är det dock en nedslående
bild som framkommer från de studier som redovisats
ovan. I synnerhet gäller detta studierna av Behtoui
och av Nekby & Özcan, som båda avser ungdomar
som antingen är födda i Sverige eller kom hit innan
de började grundskolan. En viktig fråga är vad som
kan förklara dessa skillnader.

Utbildning
Utbildning har stor betydelse för individens framgångar på arbetsmarknaden. För ungdomar som
många gånger saknar arbetslivserfarenhet och referenser från tidigare arbetsgivare har utbildningen en
särskilt stor betydelse. Det är också möjligt att utbildning kan ha ännu större betydelse för ungdomar med
utländsk bakgrund. Potentiella arbetsgivare kan ha
förutfattade meningar som baserar sig på de arbetssökandes namn eller utseende, till exempel att ungdomar med utländsk bakgrund inte behärskar svenska
språket. Betyg kan därför vara ett medel för att övervinna sådana förutfattade meningar.
En av orsakerna till skillnaderna på arbetsmarknaden går därför att söka i skolsystemet. I den statistiska
presentationen av skolresultat i kapitlet om skolan
i denna Rapport Integration framkommer att ungdomar med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller
både för ungdomar som själva invandrat och de som
är födda i Sverige av invandrade föräldrar.

Lönar sig utbildning?
De skillnader vi redovisat i arbetslöshet, sysselsättning
och arbetsinkomster mellan ungdomar med svensk
och utländsk bakgrund (i synnerhet utomeuropeisk)
gäller ungdomar där man tagit hänsyn till skillnader

i utbildningsnivå och betyg. Detta väcker frågan om
utbildning verkligen lönar sig för alla och i så fall lika
mycket för alla?
I intervjuundersökningar med ungdomar med
utländsk bakgrund har framkommit olika åsikter
om det meningsfulla i att satsa på utbildning (Lundqvist ). En del menar att det inte är någon idé
att utbilda sig, eftersom de ändå inte kommer att få
något kvaliﬁcerat arbete, medan andra anser att de
måste satsa hårdare på utbildning än ungdomar med
svensk bakgrund för att lyckas.

Ungdomar med utländsk
bakgrund satsar mest på studier
Behtouis () studie visar dock att bland ungdomar som gick ut gymnasiet år  satsade de med
utländsk bakgrund mer på att utbilda sig än de med
svensk bakgrund. Som tidigare blir det skilda resultat om de statistiska beräkningarna tar hänsyn till
egenskaper hos ungdomarnas föräldrar eller inte.
När ingen sådan hänsyn tas går ungdomar med
utländsk bakgrund till teoretiskt gymnasium i mindre utsträckning än ungdomar med svensk bakgrund.
Samma sak gäller ungdomarnas totala antal formella
utbildningsår (det vill säga inklusive postgymnasiala
studier).
Men när beräkningarna tar hänsyn till skillnader i
föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden blir förhållandet det motsatta. Ungdomar
med utländsk bakgrund satsar mer på studier. De har
högre sannolikhet att läsa teoretiska linjer på gymnasiet och vid ca  års ålder ett högre antal formella
utbildningsår. Ett undantag ﬁnns här: barn till föräldrar födda i länder i nordväst har utbildat sig i mindre
utsträckning än barn till infödda.
Ett annat stöd för att ungdomar med utländsk bakgrund är mer studiemotiverade än andra ungdomar
ﬁnns i en av rapporterna från Kommittén välfärdsbokslut (Jonsson ). Där redovisas uppgifter från
den levnadsnivåundersökning som utökats med uppgifter om barn och ungdomar. Barn till utrikes födda
föräldrar bedömer att universitetsstudier är viktiga i
betydligt större utsträckning än barn till inrikes födda
föräldrar ( procent jämfört med  procent). Skillnaderna är statistiskt säkerställda.

Hög utbildning jämnar ut skillnaderna
Har då utbildning lönat sig för de ungdomar som
gick ut på arbetsmarknaden i början av -talet?
Nekby & Özcan () ger ett svar på denna fråga
genom att dela upp sitt datamaterial på låg- och högutbildade ungdomar. Lågutbildade ungdomar har

högst gymnasieutbildning medan högutbildade ungdomar har eftergymnasial utbildning.
I diagram  redovisas sysselsättningsutvecklingen
för lågutbildade ungdomar. Sysselsättningsgapet för
lågutbildade ungdomar med utomeuropeisk bakgrund kvarstår under alla år, även om storleken i
skillnaden avtar med tid.
Bilden ser dock annorlunda ut för högutbildade
(diagram ). Sysselsättningsskillnaderna mellan
grupperna är obetydliga och försvinner helt efterhand.
Samma mönster framträder när Nekby & Özcan
studerar hur inkomsterna har utvecklats åren –
. Lågutbildade elever med utomeuropeisk bakgrund har signiﬁkant lägre inkomstnivåer under alla
år jämfört med lågutbildade elever med annan etnisk
bakgrund och i synnerhet i jämförelse med elever
med svensk bakgrund. För högutbildade ﬁnns inga
signiﬁkanta skillnader i genomsnittsinkomster per år
mellan grupperna.
Ovanstående resultat tar inte hänsyn till eventuella
skillnader mellan ungdomarna i andra bakgrundsegenskaper än »låg« respektive »hög« utbildning. När
Nekby & Özcan inför en mängd andra bakgrundsvariabler i de statistiska beräkningarna för åren  och
 framkommer inget som ändrar bilden i diagrammen  och . Resultaten är dock inte alltid statistiskt
säkerställda.
Nekby & Özcans resultat ger ett visst stöd för att
eftergymnasial utbildning lönar sig på samma sätt för
ungdomar med utländsk bakgrund som för dem med
svensk bakgrund. Detta gäller i synnerhet för de ungdomar som har utomeuropeisk bakgrund.
Även Högskoleverket har i en rapport visat att
bland infödda högskoleutbildade ungdomar har föräldrarnas födelseland ingen betydelse för deras barns
etablering på arbetsmarknaden. Rapporten redovisar
resultat från en registerstudie över etableringen på
arbetsmarknaden för dem som examinerades från
högskolan läsåret /. Etableringen avser år ,
det vill säga ca – år efter att de slutade högskolan.
Deﬁnitionen av etablering är att vara sysselsatt minst
en timme i november månad samt ha en arbetsinkomst som överstiger   kronor (Högskoleverket ).
Av uppgifterna framgår att infödda ungdomar
med utländsk bakgrund, jämfört med ungdomar
med svensk bakgrund, har högre etableringsgrad för
ingenjörer, lärare, läkare, sjuksköterskor, socionomer och jurister. Totalt för samtliga högskolelinjer är
etableringsgraden  procent för infödda ungdomar
med utländsk bakgrund och  procent för dem med
svensk bakgrund.
ungdomars etablering på...
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Men bilden är annorlunda för ungdomar som
själva är födda utomlands. Dessa ungdomar har lägre
etableringsgrad för samtliga utbildningskategorier
med undantag för sjukgymnaster, sjuksköterskor och
socionomer. Totalt för alla högskolelinjer är etableringsgraden  procent.
Av studien framkommer också att andelen »med
svag ställning på arbetsmarknaden« är högst för utrikes födda ungdomar ( procent), lägre för infödda
ungdomar med utländsk bakgrund ( procent) och
lägst för dem med svensk bakgrund ( procent).
Högskoleverket bedömer att den mest troliga förklaringen till dessa skillnader är diskriminering på
den svenska arbetsmarknaden, eftersom samtliga personer har genomgått samma utbildning.

Praktik under skoltiden
I det tidigare avsnittet »Utvecklingen på arbetsmarknaden« har vi visat att en mycket stor del av de lediga
jobben tillsätts genom förmedling av släktingar, vänner och bekanta. Att jobben förmedlas via informella
kanaler är särskilt vanligt när det gäller ungdomar
(Behtoui a). För de ungdomar som inte har
informella kanaler till arbetsmarknaden kan praktik
under skoltiden vara särskilt viktigt för att få kontakter och referenser.
På gymnasieskolans yrkesprogram ﬁnns praktik
i form av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) som
ska omfatta minst  veckor. Trots att samtliga elever
ska genomgå APU har det visat sig svårt att ordna
platser åt samtliga. I en undersökning riktad till skolledare har Skolverket funnit att nästan  procent av
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eleverna inte har fått möjlighet att delta i APU. I en
annan undersökning riktad till eleverna själva redovisas ännu högre siffror:  procent av eleverna uppger
att de inte haft APU i minst  veckor (Arnell Gustafsson ).
Utrikes födda pojkar får mindre ofta praktikplats
Tillgången till APU beror i första hand på vilket
yrkesprogram det gäller och på den lokala arbetsmarknadssituationen. Men det förefaller också vara
så att utrikes födda elever har svårare att få tillgång
till APU än inrikes födda elever. Ulla Arnell Gustafsson () har gjort specialbearbetningar av SCB:s
uppföljning år  av de   elever som avslutade
gymnasieskolans yrkesprogram cirka två år tidigare.
I hennes beräkningar jämförs chansen att ha deltagit
i minst  veckors APU och hon tar hänsyn till skillnader mellan eleverna när det gäller typ av yrkesprogram, föräldrarnas ställning på arbetsmarknaden och
arbetslöshetsnivån i kommunen. Chansen att ha fått
APU är då mer än dubbelt så hög för inrikes födda
pojkar som för utrikes födda pojkar. Samma mönster
ﬁnns för ﬂickor, men där är skillnaderna inte statistiskt säkerställda.

Diskriminering på arbetsmarknaden
Skillnaderna i sysselsättning mellan ungdomar med
utländsk och med svensk bakgrund är anmärkningsvärt stora i de studier vi här har redovisat. Jämförelserna gäller ungdomar som antingen är födda i
Sverige eller kommit hit innan de fyllt sju år och författarna tar hänsyn till skillnader i bland annat betyg

i svenska, genomsnittsbetyg och föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. En trolig förklaring till de kvarstående skillnaderna är att ungdomarna blir diskriminerade när lediga platser tillsätts.
Infödd mor ger högre betyg i svenska
Behtoui () har särskilt analyserat de ungdomar
som har en förälder född i Sverige och en förälder
född utomlands (ca   individer). Hans hypotes är att skillnader i ungdomarnas skolresultat och
arbetsmarknadsframgångar kan hänga samman med
om det är modern eller fadern som är född i Sverige.
Behtoui hänvisar till tidigare forskning och antar att
moderns inﬂytande är större än faderns när det gäller
att överföra kunskaper om språk och kultur till nästa
generation. Hans data stöder denna hypotes: ungdomar med en infödd mor har högre betyg i svenska
språket och litteraturen än ungdomar med en infödd
far. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
Infödd far ger bättre jobbchanser
I nästa steg formulerar Behtoui två kontrasterande
hypoteser när det gäller arbetsmarknaden för ungdomar med utländsk bakgrund. Den ena hypotesen
bygger på antagandet att det är kunskaper i svenska
språket och kännedom om svensk kultur som har
störst betydelse för framgångarna på arbetsmarknaden. Om så är fallet bör det vara mer fördelaktigt
även på arbetsmarknaden att ha en infödd mor.
Den konkurrerande hypotesen är att det inte är
språk och kultur som är avgörande utan tillgång till
nätverk och diskriminering på arbetsmarknaden.
Med hänvisning till den könssegregerade arbetsmarknaden är den alternativa hypotesen att det ur
arbetsmarknadssynpunkt är mer fördelaktigt att ha
en infödd far än en infödd mor. Argumentet förstärks
av att det är mer sannolikt att barn till infödda fäder
har svenskklingande namn. Den senare hypotesen får
stöd i hans data. Barn till en infödd far har högre sannolikhet att vara sysselsatta och högre arbetsinkomster är barn till en infödd mor. Skillnaderna är statistiskt säkerställda.
Behtouis slutsats är att det inte är brist på Sverigespeciﬁkt humankapital utan avsaknad av värdefulla
sociala nätverk samt diskriminering som är de viktigaste orsakerna till svårigheterna på arbetsmarknaden
för ungdomar med utländsk bakgrund.

Övergångsmekanismer
Det ﬁnns en mängd hinder när ungdomar lämnar
skolan och ska träda in i arbetslivet. Dessa hinder
innebär att ungdomars arbetslöshet alltid är högre

än vuxnas och betydligt högre under lågkonjunkturer när konkurrensen om de lediga jobben är hårdare.
Eftersom det inte är några större skillnader mellan
ungdomars och vuxnas löner, gäller det för ungdomarna att kunna visa att de är minst lika lönsamma
att anställa som vuxna. Jämfört med vuxna har ungdomar visserligen en modern och aktuell utbildning,
men de måste kunna visa att de är minst lika duktiga på att utföra arbetsuppgifterna och är punktliga,
lojala och samarbetsvilliga. När det gäller alla dessa
osynliga egenskaper har vuxna fördelen att de kan
visa upp referenser från tidigare anställningar. Många
ungdomar beﬁnner sig däremot i en moment-situation där de inte kan få ett jobb, eftersom de aldrig haft ett jobb.

Rätt föräldrar, rätt utbildning och bra nätverk
Vad kan då underlätta en smidig övergång från skola
till arbete?
För det första gäller det att ha rätt föräldrar. Forskningen visar entydigt att framgångar på arbetsmarknaden (liksom i skolan) har ett starkt samband med
föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det går bättre för ungdomar med välutbildade föräldrar med bra jobb än för ungdomar med
lågt utbildade arbetslösa föräldrar. Oavsett utbildningsnivå har föräldrar till ungdomar med utländsk
bakgrund i genomsnitt en svagare ställning på arbetsmarknaden än föräldrar till ungdomar med svensk
bakgrund.
För det andra tillsätts de ﬂesta jobb genom informella kontakter, det vill säga arbetsgivare tar direkt
kontakt med personer som han eller hon känner
till eller så förmedlas jobben via släktingar, grannar
eller vänner. Som vi visat i tidigare avsnitt har utrikes födda personer inte samma kanaler in på arbetsmarknaden som inrikes födda via personliga nätverk.
Föräldrarna till ungdomar med utländsk bakgrund
har därför inte samma möjligheter att ordna sommarjobb, vikariat och provanställningar som föräldrar till ungdomar med svensk bakgrund. Det förefaller också vara så att åtminstone utrikes födda pojkar
har svårare att få tillgång till den arbetsplatsförlagda
utbildning (APU) som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram.
Hög utbildning med rätt inriktning är en tredje
faktor som underlättar inträdet på arbetsmarknaden.
Kapitlet om skolan i denna rapport visar tydligt att
ungdomar med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än andra ungdomar. För de ungdomar som är
födda i Sverige eller kommit hit före skolåldern förklaras visserligen de sämre skolresultaten till största
delen av föräldrarnas sociala bakgrund. Men de som
ungdomars etablering på...



rekryterar tittar på de verkliga betygen, inte på skolresultat som med statistiska metoder eliminerat effekterna av föräldrarnas sociala bakgrund.
De ungdomar som har rätt föräldrar, många vänner och bekanta med kvaliﬁcerade jobb och själva har
rätt utbildning har stora möjligheter att få en ganska
smärtfri övergång från skola till arbetsmarknad. För
andra ungdomar kan processen bli utdragen och kanske aldrig leda fram till ett arbete efter kvaliﬁkation
inom ett önskat område. Som har framgått ovan tillhör ungdomar med utländsk bakgrund denna grupp
i större utsträckning än andra ungdomar.

Riktlinjer för förändring
All politik som river ner hindren för utrikes födda
på svensk arbetsmarknad i allmänhet kommer även
att ha stor betydelse för ungdomar med utländsk
bakgrund, dels genom att ungdomarna själva direkt
berörs, dels genom den stora betydelse föräldrarnas
ställning på arbetsmarknaden har för deras barns
framgångar.
Inom skolans område gäller att all politik som syftar till att ge alla ungdomar likvärdiga chanser, oavsett social och etnisk bakgrund, kommer att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar med
utländsk bakgrund i särskilt hög grad. Skolresultaten
är viktiga, även om allt ﬂer jobb tillsätts genom personliga kontakter. Särskilt viktigt är att skolmyndigheterna ser till att ungdomar med utländsk bakgrund
får samma möjligheter till praktik under skoltiden
som andra ungdomar. Kontakter med arbetslivet och
referenser från arbetsgivare är särskilt viktiga för ungdomar med utländsk bakgrund, samtidigt som de
själva har svårare att ordna praktikplatserna.
Samma sak gäller sommarjobb under skolloven,
där stora ansträngningar måste göras så att alla ungdomar får likvärdiga chanser.
Arbetsförmedlare bör särskilt uppmärksamma att
ungdomar med utländsk bakgrund kanske inte har
samma kontakter ut i arbetslivet som andra ungdomar. Detta kan kompenseras med intensiﬁerad
arbetsförmedling, det vill säga ungdomarnas bristande kontaktnät ersätts med det kontaktnät som
arbetsförmedlarna har med arbetsgivare.
Olika modeller för övergången från skola till arbete
När det gäller arbetsmarknadspolitikens utformning
i stort kan en del lärdomar dras från andra länder.
Olika länder har utformat system för att underlätta
övergången från skola till arbete (se Schröder 
och  för en utförlig presentation). Med en mycket
grov förenkling kan man tala om tre olika modeller.
De engelsktalande länderna, och i synnerhet USA,


  

representerar en marknadsmodell, där ungdomarna
träder in på en arbetsmarknad med ﬂexibla löner
och lågt anställningsskydd. Ungdomar – i synnerhet
de som inte rekommenderas av andra anställda –
betraktas av arbetsgivare som osäkra kort. Men risken
att anställa en oprövad ungdom kompenseras av att
ungdomarna får lägre lön och att det inte ﬁnns någon
anställningstrygghet.
I de tysktalande länderna är förhållandena de motsatta. Ungdomslönerna är höga och arbetsmarknaderna hårt reglerade. Samtliga tysktalande länder
(och Danmark) har i stället omfattande lärlingssystem, där lärlingskontrakten är ett resultat av förhandlingar mellan utbildningsmyndigheter, fackföreningar
och arbetsgivarorganisationer. Denna förhandlingsmodell innebär mycket låga lärlingslöner, tillfälliga
anställningskontrakt under lärlingstiden samt ett
starkt inﬂytande från arbetsgivare och fackföreningar
över yrkesutbildningens innehåll.
En jämförelse av de länder som representerar dessa
två modeller visar att förhandlingsmodellen ger den
mest gynnsamma situationen under de första åren på
arbetsmarknaden i bemärkelsen låg arbetslöshet och
hög överensstämmelse mellan yrke och utbildning.
Den minst fördelaktiga situationen ﬁnns i länder
som saknar formaliserade länkar till arbetsmarknaden
i form av lärlingssystem och som dessutom har höga
ungdomslöner och hårt reglerade arbetsmarknader.
Exempel på sådana länder är Sverige och Frankrike,
där arbetsmarknadspolitikmodellen växt fram för att
underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden,
främst genom subventioner av lönekostnaderna i
tillfälliga anställningar. I Sverige har arbetsmarknadspolitiken för ungdomar främst haft en utformning
som syftar till att förhindra långvarig öppen arbetslöshet. Ungdomsåtgärderna saknar mekanismer som
kan garantera att inlärning och träning på subventionerade arbetsplatser verkligen äger rum och – i de
fall den äger rum – att det ﬁnns en koppling mellan
arbetsplatsträningen och ungdomarnas utbildning
och yrkesplaner. Sådana mekanismer ﬁnns i ett ﬂertal
andra länder (t.ex. Frankrike), där ungdomars löner
subventioneras på villkor att utbildningsplaner har
fastställts och att det ﬁnns överenskommelser med
arbetsgivaren om handledningens och arbetsträningens innehåll.
All förändring av innehållet i ungdomsåtgärderna,
som innebär att ungdomarna verkligen får träning
och handledning under sin praktik och att de får
praktikplatser inom områden som hänger samman
med deras utbildning och yrkesplaner, kan innebära
en kompensation för brist på informella kanaler ut
på arbetsmarknaden och motverka diskriminering.

Sådana reformer kommer därför sannolikt att särskilt
gynna ungdomar med utländsk bakgrund. Om de
inte kan genomföras är det dock viktigt att se till att
ungdomar med utländsk bakgrund inte nedprioriteras inom de ungdomsåtgärder som i största möjliga
utsträckning påminner om riktiga jobb.

Sammanfattning och slutsatser
Ungdomar med utländsk bakgrund har högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än ungdomar med
svensk bakgrund. Skillnaderna är störst för ungdomar
med utomeuropeisk bakgrund. Särskilt bekymmersamt är att dessa skillnader även gäller för ungdomar
som gått igenom hela det svenska skolsystemet. Bland
dem som jobbar är inkomsterna lägre för ungdomar
med utländsk bakgrund än för dem med svensk bakgrund, men här är skillnaderna inte lika stora.
En trolig förklaring till detta mönster är att ungdomar med utländsk bakgrund drabbas av diskriminering i samband med rekrytering till lediga jobb men
att de som lyckats få och behålla ett jobb har ungefär
samma inkomstutveckling oavsett bakgrund.
Det ﬁnns också vissa tecken på att det främst är
unga män med utländsk bakgrund som har svårigheter på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan ungdomar med utländsk och med svensk bakgrund är
större för unga män än för unga kvinnor.
En viktig fråga är om erfarenheterna under de första åren på arbetsmarknaden får långsiktiga konsekvenser. Forskning om ungdomar som slutade gymnasiet i början av -talet visar att tidig arbetslöshet
har negativa konsekvenser även tio år senare. Detta
gäller i synnerhet om den inledande arbetslösheten
sträckte sig över en längre period.
Ett positivt resultat är att universitets- och högskoleutbildning lönar sig för ungdomar med utländsk
bakgrund. Bland dessa högt utbildade ungdomar försvinner skillnaderna i sysselsättning och inkomster
efter ett antal år på arbetsmarknaden. Baksidan på
detta mynt är att skillnaderna består för de ungdomar
som inte fortsatte att studera efter gymnasiet.
Dessa resultat framkommer i ett ﬂertal studier
som med statistiska metoder tagit hänsyn till eventuella skillnader i bland annat ungdomarnas betyg och
utbildningsnivå och i deras föräldrars utbildning och
yrke. Utan dessa statistiska kontroller är skillnaderna
ännu större mellan ungdomar med utländsk som
med svensk bakgrund.
För alla ungdomar gäller att deras första år på
arbetsmarknaden (och deras skolresultat) har ett
starkt samband med deras föräldrars utbildning och
yrken. Föräldrar till ungdomar med utländsk bak-

grund har i genomsnitt en svagare ställning på arbetsmarknaden än föräldrar till ungdomar med svensk
bakgrund. Ungdomar med utländsk bakgrund riskerar därför inte enbart att mötas av diskriminering när
de söker jobb eller praktikplatser. De utsätts också i
större omfattning för den skiktning efter social bakgrund som sker både i skolan och på arbetsmarknaden.
Slutsatser
För att förhindra att denna typ av onda cirklar förstärks behövs insatser på en rad områden.
All politik som river ner hindren för utrikes födda
på svensk arbetsmarknad i allmänhet kommer att ha
särskilt stor betydelse för ungdomar med utländsk
bakgrund, dels genom att ungdomarna själva direkt
berörs, dels genom att föräldrarnas ställning på
arbetsmarknaden har stor betydelse för deras barns
framgångar.
Även skolresultaten är viktiga, trots att många jobb
tillsätts genom personliga kontakter. Särskilt viktigt
är att skolmyndigheterna ser till att ungdomar med
utländsk bakgrund får möjligheter till praktik under
skoltiden.
När det gäller arbetsmarknadspolitik är det viktigt
att de särskilda ungdomsåtgärderna får en inriktning
som innebär att ungdomarna verkligen får träning
och handledning under sin praktik. En praktikplats
inom ett yrke som hänger samman med ungdomarnas utbildning och yrkesplaner kan ge värdefulla
kontakter och referenser och därigenom motverka
diskriminering. Den typen av ungdomsåtgärder
kommer därför sannolikt att särskilt gynna ungdomar med utländsk bakgrund. Om inte sådana reformer kan genomföras, är det dock viktigt att se till att
ungdomar med utländsk bakgrund inte nedprioriteras inom de ungdomsåtgärder som i största möjliga
utsträckning påminner om riktiga jobb.
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Inledning
Nyförtagandet i Sverige har aldrig varit så högt
sedan mätningarna startade , konstaterar Nutek
i sin årsbok . Var femte nyföretagare är en person med utländsk bakgrund. Andelen nyföretagare
med utländsk bakgrund låg stabilt på en nivå kring
 procent mellan – för att sedan öka mellan  och . År  var andelen nyföretagare
som är födda utomlands eller med båda föräldrarna
födda utomlands  procent. Den andelen motsvarar ungefär deras andel av befolkningen. Därför,
menar Nutek, kan man konstatera att personer med
utländsk bakgrund startar företag i samma utsträckning som majoritetsbefolkningen.
Av de företag som startades  av personer med
utländsk bakgrund var  procent fortfarande verksamma efter tre år. Det är ingen skillnad jämfört med
genomsnittet för samtliga (Nutek, ).
Samtidigt är sysselsättningsgraden bland utrikes
födda totalt sett betydligt lägre än bland inrikes födda
(se Arbetsmarknadskapitlet). Från politiskt håll har
man sett ökat egenföretagande som ett sätt att minska
den höga arbetslösheten bland utrikes födda och därigenom bidra till deras integration i arbetslivet.
I vilken omfattning startar utrikes födda företag i
Sverige? Varför startar de företag? Är företagande för
utrikes födda en väg till integration eller utanförskap?
Hur skiljer sig de utrikes föddas företagande från
 Deﬁnitionen av vad som avses med utländsk bakgrund har
ändrats från att gälla de som är födda utomlands och de
som är födda i Sverige med minst en förälder född utomlands till att gälla endast de som är födda utomlands och
de som är födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.
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företagande bland inrikes födda? Vilka är hindren?
Behövs det särskilda åtgärder? Detta är några av de
frågor som vi ställer i detta avsnitt. Svaren hämtar vi i
forskning och rapportering kring utrikes födda egenföretagare.
Syftet med avsnittet är att beskriva villkoren och
drivkraften för utrikes föddas företagande. Har de
samma förutsättningar och möjligheter att lyckas
med sitt företagande som inrikes födda företagare? Vilka är de speciﬁka hindren och hur kan man
komma till rätta med dessa?

Sammanfattning
Statistisk översikt
Andelen företagare bland sysselsatta utrikes födda ligger på ca  procent, dvs. , procentenheter högre än
andelen företagare bland inrikes födda (, procent).
Skillnaderna i andelen företagare är dock stora mellan olika etniska grupper. Största andelen ﬁnns bland
personer födda i Asien och minsta andelen ﬁnns
bland personer födda i Afrika. Andelen företagare
bland män är högre än bland kvinnor i alla grupper.
Största skillnaden mellan könen ﬁnns bland personer
födda i Afrika.
När vi däremot ser på andelen företagare bland
befolkningen, visar det sig att andelen inrikes födda
företagare är knappt en procentenhet högre än bland
utrikes födda. Förklaringen är den högre arbetslöshet
och den lägre sysselsättningsgrad som ﬁnns bland
utrikes födda.
Det ﬁnns ett positivt samband mellan hur länge
en person har varit i Sverige och egenföretagande
bland utrikes födda. Men statistiken visar att mellan

 och  har egenföretagandet ökat bland utrikes födda som har varit i Sverige kortare tid än nio år.
Bland utrikes födda kvinnor som har varit kortare tid
än fyra år i Sverige har andelen företagare fördubblats
på ett år.

Egenföretagande och
integration på arbetsmarknaden
Forskningen ger inget tydligt svar på om egenföretagande bland utrikes födda beror på individens eget
val och därigenom är ett tecken på integration på den
svenska arbetsmarknaden eller om utrikes föddas
företagande endast är en konsekvens av arbetslöshet
och utestängning från arbetsmarknaden. Forskare
har genom olika undersökningar kommit fram till
helt olika slutsatser. Vi kan bara konstatera att en del
utrikes födda väljer att starta eget, i stället för att vara
kvar i arbetslöshet eller att studera, trots den risk och
det hårda arbete det innebär.

Inga större skillnader mellan
inrikes och utrikes födda företagare
Forskningen visar att det ﬁnns skillnader mellan inrikes och utrikes födda företagare men att skillnaderna
är små. Utrikes födda företagare är yngre och har
högre utbildning än inrikes födda företagare. Utrikes
födda företagare, i synnerhet männen, har en positiv
attityd till eget företagande. Båda grupperna upplever samma typ av hinder för tillväxt, men hindren
upplevs som större bland utrikes födda företagare.
Skillnaderna är störst när det gäller synen på kreditmöjligheter, myndighetsregler och konkurrensvillkor.
Utrikes födda företagare har i ﬂera undersökningar
uppgett att diskriminering är ett stort hinder. Den
upplevda diskrimineringen från ﬁnansierings- och
försäkringsbolag, hyresvärdar och myndigheternas
bemötande påverkar deras vardagliga villkor som
företagare. Utrikes föddas företagsinkomster och
överlevnadsgraden av deras företag är lägre jämfört
med övriga företagare.
Utrikes födda företagare återﬁnns i nästan alla
branscher. Däremot är de överrepresenterade i vissa
branscher och underrepresenterade i andra. Vilken
bransch en företagare väljer hänger samman med var
han eller hon bor. Utrikes födda företagare är överrepresenterade i storstadsregionerna, där de ﬂesta också
bor och där de ﬂesta väljer att starta företag inom
tjänstesektorn, i synnerhet inom hotell och restaurang.

Unga företagare
Unga företagare med utländsk bakgrund känner av
samma villkor som utrikes födda företagare gene-

rellt sett. De ﬂesta unga företagare i Lundqvist kvalitativa studien (Lundqvist, ) var arbetslösa när
de startade sitt företag. De upplever också att deras
företagande försvåras genom bemötandet från ﬁnansieringsbolag, myndigheter och allmänheten. Trots
det visar unga företagare med utländsk bakgrund en
entreprenöranda och en vilja att växa på den nationella och internationella marknaden. Detta är värt att
tas till vara och uppmuntras.

Vad behöver göras?
De generella åtgärder som gäller företag och de som
regeringen föreslår för småföretag gynnar i lika hög
grad utrikes födda företagare. Men forskningen visar
att utrikes födda företagare möter särskilda svårigheter jämfört med andra företagare. De möter speciﬁka
hinder och därför behövs det riktade åtgärder som
på sikt undanröjer dessa hinder. Följande åtgärder
behövs:
– Strategier måste utvecklas för att komma åt den
diskriminering som drabbar särskilt utrikes födda
företagare.
– All rådgivning om nyföretagande bör anpassas till
klienternas olika förutsättningar, villkor och behov.
– Nyanlända ﬂyktingars och invandrares intresse att
starta eget bör tas till vara på ett tidigt stadium.
– Anpassad svenskundervisning för företagare bör
erbjudas nyanlända som har goda affärsidéer för att
öka deras motivation och ta till vara deras intresse.
– Effekten av alla insatser som görs för att främja
småföretagande bör utvärderas, i synnerhet de särskilda insatser som görs för utrikes föddas företagande.
– Det behövs forskning om
• vilka faktorer som underlättar företagande bland
utrikes födda
• vilka faktorer som är avgörande för framgångsrikt
företagande bland utrikes födda
• det nationella och internationella nätverkets betydelse för utrikes föddas företagande
• vilken betydelse utrikes föddas företagande har för
den ekonomiska tillväxten i Sverige och vilka andra
värden egenföretagande kan föra med sig, t.ex. för
boendemiljö, varu- och tjänsteutbud och globalisering av marknaden
• företagandets roll i integrationsprocessen
• vilka positiva och negativa konsekvenser avregleringar av vissa branscher har för utrikes föddas
företagande och om vilka åtgärder som behövs för
att förebygga och underleätta de negativa konsekvenserna
• sambandet mellan den växande tjänstesektorn i
Sverige och de utrikes föddas företagande.
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Omfattningen av egenföretagande
bland utrikes födda män
och kvinnor
– En statistisk översikt
Jämförelser mellan utrikes
och inrikes födda företagare
I Integrationsverkets Statistikrapport  presenteras för första gången statistik över egenföretagande
bland inrikes och utrikes födda för år . Ny statistik för  visar inga större förändringar i andelen
utrikes födda företagare av sysselsatta jämfört med
föregående år.
Diagram  visar att andelen utrikes födda företagare av den sysselsatta befolkningen totalt är en och
en halv procentenhet högre än bland inrikes födda
företagare.

Skillnaderna i andelen företagare bland olika
etniska grupper är stora. Största andelen företagare
i den sysselsatta befolkningen ﬁnns bland personer födda i Asien och EU  utom Norden. Minsta
andelen företagare ﬁnns bland personer födda i Sydamerika och i Afrika. Det ﬁnns betydligt ﬂer manliga
företagare än kvinnliga i alla grupper. Största skillnaden mellan könen ﬁnns dock bland personer födda
i Afrika och den minsta skillnaden bland personer
födda i Nordamerika.
Andelen företagare bland utrikes födda kvinnor är
knappt en procentenhet högre än bland inrikes födda
kvinnor. Största andelen kvinnliga företagare ﬁnns
bland kvinnor födda i EU  utom Norden, i Nordamerika och i Asien.
För att studera om den förhållandevis låga sysselsättningsgraden för utrikes födda har betydelse för
andelen utrikes födda företagare har vi för år 
tagit fram statistik på andelen företagare i befolk-

 
Andel företagare i sysselsatt befolkning – år, i procent.
%
22
20

Kvinna

Man

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Total

Utrikes Inrikes
födda födda

Norden EU15 Europa NordSydAsien Oceanien Afrika
utom
utom
utom amerika amerika
Sverige Norden EU15
och
Norden

: Integrationsverkets databas STATIV.

 EU- avser de  länder som var medlemmar i EU före
utvidgningen den  maj , dvs. Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och Österrike.
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ningen – år. Denna statistik visar att andelen inrikes födda företagare är knappt en procentenhet högre
än andelen företagare bland utrikes födda. Eftersom
andelen sysselsatta bland utrikes födda är lägre än
motsvarande andel för inrikes födda, är andelen utrikes födda företagare i befolkningen mindre än motsvarande andel inrikes födda företagare (se diagram ).
Från  ﬁnns det via Integrationsverkets databas
Stativ möjlighet att följa upp utvecklingen av andelen
företagare bland sysselsatta fram till . Utvecklingen av andelen utrikes födda företagare från 
till  följer ungefär samma utveckling som bland
inrikes födda företagare. Andelen företagare i båda
grupperna verkar följa konjunkturläget på arbetsmarknaden. Mellan  och  ökade dock andelen företagare bland utrikes födda män en aning och
minskade något bland inrikes födda manliga och
kvinnliga företagare.

fyra år har andelen manliga företagare ökat med en
procentenhet, medan andelen kvinnliga företagare
mer än fördubblats och är högre än bland männen.
En anledning till denna ökning kan vara svårigheter
för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

 
Andel företagare bland sysselsatt utrikes
född befolkning som har varit i Sverige – år
 och  fördelat på kön.
Utrikes födda män
Utrikes födda kvinnor

2003
1 615 (7%)

783 (4%)

1680 (9%)

: Integrationsverkets databas STATIV

Vistelsetiden

 

Av Statistikrapporten  framgår att det ﬁnns ett
positivt samband mellan andelen företagare och
vistelsetiden i Sverige. Ju längre tid i Sverige, desto
större andel företagare. Detta gäller i synnerhet manliga företagare, där sambandet är mer tydligt än för
kvinnliga företagare.
Företagande bland nyanlända
ﬂyktingar och invandrare
Även om det ﬁnns ett positivt samband mellan vistelsetiden och företagande bland utrikes födda, kan
man notera en ökning av egenförtagande bland utrikes födda som har varit i Sverige kortare tid än nio år
(Stativ, ). För dem som har varit i Sverige högst

2002
1 446 (6%)

Andel företagare bland befolkningen
– år, i procent, 
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: Integrationsverkets databas STATIV.

 
Andel företagare bland sysselsatta, totalt, kvinnor, män efter bakgrund, –, – år, procent
%
14

Totalt

%
14

Kvinnor

%
14

12

12

12

10

10

10

8

8

8

6

6

6

4

4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Svensk bakgrund
9,3
9
8,8
8,3
8,2
8,7
8,8
Utländsk bakgrund 7,6
7,4
7,3
7,1
7
7,3
7,3
Inrikes född
8,6
8,3
8,1
7,7
7,7
8,1
8,2
Utrikes född
7,7
7,4
7,3
7,2
7
7,3
7,3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
5,7
5,5
5,5 5,3
5,1
5,4
5,4
4,7
4,5
4,5 4,4
4,3
4,5
4,4
5,4
5,2
5,2 4,9
4,8
5,1
5,2
4,7
4,6
4,5 4,5
4,3
4,5
4,5

4

Män

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
12,6 12,2 11,9 11,2 11,3 11,8 12,0
10,3 10,0 9,8
9,5
9,4
9,9
9,8
11,6 11,2 10,9 10,3 10,4 11,0 11,2
10,4 10,0 9,9
9,6
9,5 10,0 9,9

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Egenföretagande – en väg till
integration eller utanförskap?
Varför startar utrikes födda företag? Är deras företagande endast en konsekvens av arbetslöshet eller är
det ett uttryck för individens eget val och därigenom
ett tecken på integration på den svenska arbetsmarknaden?
Genomgången av den litteratur och forskning som
ﬁnns om utrikes föddas företagande visar att bilden
är mångtydig. Forskare är inte alls överens om huruvida egenföretagande bland utrikes födda tyder på en
ökad integration på den svenska arbetsmarknaden
eller om det är en konsekvens av deras begränsade
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Ingen samsyn om varför företag startas
En undersökning av Stein () visar att det är förhållandevis ﬂer utrikes födda än inrikes födda företagare som har uppgivit arbetslöshet som skäl till att
starta företag. I studien intervjuas   företagare
i Sverige, däribland  utrikes födda. Av dessa har
 procent uppgett att de startat företag för att de
inte kunnat få jobb på annat sätt. För inrikes födda
är motsvarande andel  procent. Samtidigt visar
samma undersökning att en överväldigande majoritet av både inrikes födda och utrikes födda företagare
uppger att de startat företag av andra skäl.
Najib (Levin, Najib m.ﬂ., ) menar att det saknas belägg för att arbetslösheten är det enda motivet
bakom egenföretagande bland utrikes födda. I hans
enkätundersökning från  är det endast företagare födda utanför Europa som anger arbetslöshet
som främsta motiv till att starta företag. Författaren
konstaterar att det bland personer födda i Afrika och
Sydamerika ﬁnns en hög arbetslöshet men samtidigt
ett lågt företagande. Det ﬁnns också många företagare bland utrikes födda från Europa, samtidigt som
denna grupp har en god ställning på arbetsmarknaden.
Enligt Najib () ﬁnns det både strukturella och
kulturella skäl, och en kombination av dessa, till att
utrikes födda startar företag. De strukturella skälen
är bl.a. problem med arbetslöshet, språkhinder, bristande kunskap om utländska utbildningar hos arbetsgivarna och diskriminering. Till de kulturella skälen
hör bland annat skillnader i levnadssätt, värderingar
och attityder. Najib konstaterar att många utrikes
födda kommer från länder där eget småföretagande
är mer omfattande än i Sverige. I många fall lyckas de
etablera sina verksamheter tack vare hjälp från familjen, långa arbetsdagar och låga inkomstkrav.
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Andra forskare, som Ekberg & Hammarstedt
(), har dock bara funnit ett svagt samband mellan egenföretagandet i de utrikes föddas hemland och
sannolikheten att de blir egenföretagare i Sverige, låt
vara att forskarna i sin studie reserverat sig för att
det ﬁnns brister i datakvaliteten. De har också testat
hypotesen att arbetslösheten bland utrikes födda ökar
benägenheten att starta företag. De konstaterar att det
inte ﬁnns något entydigt samband mellan hög arbetslöshet och hög andel företagare.

Lägre inkomster för företagare än för anställda
Hjerm () har i stället undersökt utfallet av de
utrikes föddas företagande. Han har studerat samtliga registrerade utrikes födda företagare år  och
 och jämfört deras inkomster med inkomster för
ett storleksmässigt jämförbart stickprov bland utrikes
födda som inte är registrerade som företagare. Undersökningen visar att utrikes födda som är företagare
har lägre inkomster än utrikes födda som arbetar som
anställda. Visserligen har företagaren något högre
inkomst jämfört med den grupp utrikes födda som
är arbetslösa, men skillnaden är inte så stor som man
kan förvänta sig. Mot den bakgrunden har Hjerm
ifrågasatt om man bör fortsätta att se de utrikes föddas företagande som en möjlig väg till integration,
när det i stället riskerar att leda till ekonomisk marginalisering. Låga inkomster tvingar företagaren till
långa arbetsdagar för att över huvud taget få en dräglig inkomst. En ytterligare konsekvens kan då bli att
utrikes födda företagare som har så lång arbetstid inte
hinner delta på andra områden i samhällslivet och att
detta därmed motverkar integrationen.
Hammarstedt () har undersökt hur det går
ekonomiskt för de utrikes födda som lämnar företagandet. Han drar slutsatsen att över hälften av dem
som var företagare vid -talets början inte längre
var kvar som företagare år . Fler utrikes födda
företagare slutar än inrikes födda. Vidare har det visat
sig att de utrikes födda som blev företagare under
-talet hade lägre inkomster från anställning år
 än de utrikes födda som inte blev företagare
under -talet. Samma förhållande gällde också för
de inrikes födda som blev företagare under -talet.
Sammantaget pekar resultaten på att utrikes födda
företagare har lägre inkomster än inrikes födda företagare och att övergången från företagande till vanlig anställning leder till lägre inkomster för utrikes
födda.
Forskningen ger heller inte något entydigt svar på
huruvida de utrikes föddas egenföretagande bidrar
till ökad integration på den svenska arbetsmarkna-

den och i det svenska samhället. Det ﬁnns heller inte
någon enkel förklaring till varför utrikes födda blir
egna företagare.

Vad säger utrikes födda företagare själva?
I de fall utrikes födda själva kommer till tals, har de
nästan uteslutande givit uttryck för en positiv attityd till företagande. Ofta är de mer positivt inställda
till företagande och entreprenörskap än vad inrikes
födda är. Så visar t.ex. Nuteks attitydundersökningar
att utrikes födda män är den grupp som är mest positivt inställd till egenföretagande (se Nutek, b).
Vilka motiv anger då de utrikes födda för att bli företagare?
Brundin m.ﬂ. () har genomfört en studie som
bygger på telefonintervjuer med sammanlagt ca  
personer som startat nyföretag år . Dessa personer intervjuades vid tre tillfällen: ,  och .
De nystartade företagen hade alltså överlevt sina sex
första år. Studien visar att arbetslöshet inte är det
dominerande skälet till att utrikes födda startar företag. De tre högst rankade skälen till att starta eget
bland de tillfrågade var att (i) få arbeta självständigt;
(ii) undvika arbetslöshet och (iii) förverkliga sina
idéer. De tillade dock att det kan ﬁnnas brist på alternativ för utrikes födda på grund av diskriminering på
arbetsmarknaden.
Lange () har gjort en enkätstudie som bygger på ett urval om cirka  företag med mindre
än  anställda och där företagsledaren är född i ett
annat land än i Sverige. Resultaten från studien visar
att det vanligaste skälet till att bli företagare är viljan
att arbeta självständigt. Därefter följer förklaringar
som »Jag ville förverkliga mina idéer, »Jag ville tjäna
pengar« och »Jag ville skapa något bestående«. De
minst vanliga skälen var svårigheter att få anställning,
arbetslöshet och att man ﬁck starta eget-bidrag. En
del av respondenterna har förvisso tvingats bli företagare på grund av arbetslöshet och svårigheter att
få anställning. Men undersökningens huvudresultat
tyder inte på att detta har varit den dominerande och
starkaste drivkraften bakom deras skäl till att bli företagare.

Vilka skillnader ﬁnns mellan
utrikes födda och inrikes födda
som är företagare?
Mycket av den uppmärksamhet som ägnas åt utrikes föddas företagande, såväl från forskare som
från beslutsfattare, tenderar att inriktas på i vilken

utsträckning de utrikes föddas företagande skiljer sig
från småföretagande i allmänhet. Resultaten av studier visar emellertid att det ﬁnns många likheter mellan utrikes födda företagare och småföretagare. De
skillnader som ﬁnns är många gånger en fråga om
gradskillnader när det gäller t.ex. ålder, kön, benägenheten att starta eget, motiv, bransch m.m.

Attityder till företagande
Enligt Nuteks senaste attitydundersökning om företagande (Nutek, b) anser mer än hälften av de
tillfrågade i undersökningen,  procent, att de kan
tänka sig att bli företagare. Det ﬁnns dock stora skillnader mellan olika grupper av befolkningen. Betydligt ﬂer män än kvinnor vill vara företagare och det är
ﬂer utrikes födda än personer födda i Sverige som vill
vara företagare. Andelen är också något högre bland
unga än bland äldre. Den högsta andelen som vill
vara företagare ﬁnns bland män som är födda utomlands.

Betydelsen av starta-eget-bidraget
Under - och -talen låg de utrikes föddas företagande på en tämligen modest nivå men det expanderande kraftigt till en rekordnivå under . Enligt
Najib () beror denna expansion på att antalet
utrikes födda arbetslösa som ﬁck starta eget-bidrag
började öka kraftigt. År  ﬁck  procent av de
utrikes födda som startat nytt företag detta bidrag. De
utrikes födda kvinnornas andel var något större eftersom drygt varannan kvinnlig företagare ﬁck bidraget.
År  ﬁck  procent av nyföretagarna bidrag
till start av näringsverksamhet (tidigare starta egetbidraget). Bland utrikes födda företagare var andelen
högre,  procent (SCB m.ﬂ., ).
I en undersökning av Hammarstedt () studerades alla arbetssökande som fått starta-eget-bidrag
under tre månader år . Majoriteten var män,
men andelen kvinnor varierade mellan olika grupper
utrikes födda: det var ﬂer kvinnor bland dem som
var födda i Östeuropa och ﬂer män i grupper födda
i Mellanöstern. I studien gjordes en uppföljning av
individerna fram till den dag då starta-eget-bidraget upphörde i början på , eftersom forskaren
ville ha svar på frågan: Finns det skillnader i risken
att återgå till arbetslöshet mellan utrikes och inrikes
födda och mellan olika grupper utrikes födda?
Resultaten visar att risken att återgå till arbetslöshet
är högre för utrikes födda från Östeuropa och från
länder utanför Europa än för inrikes födda. Risken att
återgå till arbetslöshet är högst bland utrikes födda
med ﬂyktingbakgrund. Det ﬁnns dock inte några
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större skillnader i risken att återgå till arbetslöshet
mellan män och kvinnor.

Ålder och utbildning
Andelen yngre utrikes födda företagare (– år) är
betydligt större än motsvarande grupp bland inrikes
födda. Det visar statistik från Stativ . Detta gäller
särskilt åldersgruppen – år, där andelen är nästan
dubbelt så stor som för de inrikes födda (se nedan:
Unga företagare med utländsk bakgrund). Generellt
sett har egenföretagare bland män lägre utbildning än
de som är anställda. Detta gäller för både inrikes och
utrikes födda. Andelen utrikes födda företagare med
eftergymnasial utbildning är dock fem procentenheter högre än bland inrikes födda företagare.

Betydelsen av etniska nätverk
Internationell forskning visar att företagare som tillhör minoritetsgrupper inte utnyttjar statlig ﬁnansiering lika mycket som företagare som tillhör majoritetsbefolkningen. I stället litar dessa grupper mer
på ekonomiskt stöd från sina egna etniska nätverk
(Light, ). Light beskriver hur utrikes föddas
förmåga att skapa kollektiva skyddsnät kan vara det
bästa sättet att bli en framgångsrik företagare. Nätverken kan bildas på ﬂera sätt, genom släktskap, religiös
sammanhållning eller via deltagande i föreningar bildade på etnisk grund.
Forskningen kring utrikes föddas företagande i
Sverige kommer fram till olika slutsatser när det gäller
betydelsen av etniska nätverk för egenföretagande. De
ﬂesta forskare är dock eniga om att etniska nätverk är
av stor betydelse. Stein () konstaterar att alltﬂer
utrikes födda startar egna företag tack vare stor hjälp
från familj, släkt och vänner. Studien visar att det
ﬁnns en signiﬁkant skillnad mellan inrikes och utrikes födda företagare. Enligt studien uppgav  procent av utrikes födda företagare att ekonomiskt stöd
i form av direktlån från släkt och vänner hade varit
en viktig ﬁnansieringskälla i startskedet. Bland inrikes
födda företagare är motsvarande siffra  procent. Vid
direktlån från bekanta och släktingar undertecknas
ofta inte några reverser eller skuldebrev. Etniska nätverk betyder också trygghet och gemenskap med personer som bott länge i landet och kan fungera som
vägvisare och mentorer (Stein, ).
Najib () har pekat på att nästan en fjärdedel
av utrikes födda företagare har fått lån från släkt och
vänner, medan ett fåtal bland övriga företagare har
 Inom forskningen kring utrikes födda företagare citeras
ofta Ivan Lights verk »Ethnic Enterprise in America« från
 när det gäller betydelsen av etniska nätverk.
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utnyttjat den möjligheten. Det är alltså tre gånger
vanligare bland utrikes födda företagare än bland
övriga företagare att låna från släkt och vänner.
Etniska nätverk kan också spela ytterligare en roll
för företagandet. Gür () menar t.ex. att utrikes
födda företagare anställer personer vars kvaliﬁkationer är lätta att bedöma, dvs. familjemedlemmar,
släktingar och vänner. Slutsatsen är därför att entreprenörskapet går hand i hand med de nätverk som
utrikes födda företagares etniska kollektiv tillhandahåller.
I Bevelander m.ﬂ. () har författarna studerat
egenföretagandet i storstadsområdena. De hävdar
att en bestämd typ av kulturell kommunikativ kompetens, den svenska, tränger undan alla andra kompetenser. Tesen är att vissa utrikes födda gruppers
svar på utanförskapet i samhället just är gruppsammanhållningen, dvs. förmågan att samla krafter kring
gemensamma ekonomiska och sociala projekt. Detta
kan manifestera sig i form av företagarverksamhet.
Lange () ﬁnner dock att utrikes födda anlitar
släkt och familjemedlemmar i företaget i mindre
utsträckning än inrikes födda företagare. Den vanligaste källan till startkapital är banklån, medan hjälp
från släkt eller landsmän bosatta i Sverige har sekundär betydelse.

Småföretagens juridiska form
Najib () framhåller att ﬂertalet företag som har
utrikes födda ägare har enskilda ﬁrmor som juridisk
form, vilken begränsar möjligheterna till risktagande.
Ofta saknar de utrikes födda tillräckligt med kapital
för att kunna skifta till aktiebolagsform som möjliggör ett högre risktagande. Följaktligen har de utrikes
födda därigenom startat sina rörelser i branscher som
inte kräver så mycket kapital för initiala investeringar.
Även Lange () har funnit att den vanligaste
juridiska formen av företag bland de utrikes födda
är enskild ﬁrma, samtidigt som andelen med denna
juridiska form varierar markant mellan personer
från olika ursprungsländer. Den högsta andelen ﬁnns
bland företagare från Mellanöstern, den lägsta bland
dem från Turkiet. Turkiska företagare har den högsta
andelen handels- och kommanditbolag. Mer än var
tredje tillfrågad från Norden och Estland har aktiebolag, vilket kan jämföras med var tionde av dem från
Mellanöstern.

Utrikes föddas val av branscher
Det ﬁnns en rad föreställningar om utrikes födda
företagare som ofta är missvisande. Det har Nutek
pekat på (Nutek, ). En vanlig föreställning är

att de är lågutbildade och att de framför allt är äldre
män som driver en kiosk eller pizzeria. Som framgår
av diagram  stämmer inte denna bild med verkligheten. Utrikes födda företagare ﬁnns representerade
inom så gott som samtliga branscher men skillnaderna i frekvensen mellan branscherna är stora.
Diagram  visar att för både utrikes och inrikes
födda män är andelen företagare störst inom handel
och kommunikation. Andelen kvinnliga företagare är
däremot störst inom personliga och kulturella tjänster, som omfattar hotell och restaurang samt annan
serviceverksamhet.
För både män och kvinnor gäller att utrikes födda
företagare är underrepresenterade inom jordbruk,
skogbruk och ﬁske. För män gäller speciﬁkt att utrikes
födda företagare är underrepresenterade i byggbranschen liksom inom tillverknings- och återvinningsindustrin. Enligt Nutek (a) är tjänstebranschen den
snabbaste växande branschen. Fyra av fem företag
etableras inom tjänste- och servicesektorn och där är
utrikes födda företagare välrepresenterade.
Var företagarna bor kan påverka deras val av
bransch. Eftersom utrikes företagare är överrepresenterade i storstadsregionerna (se nedan) är det

naturligt att de ofta återﬁnns inom tjänste- och servicesektorn, och främst då inom hotell- och restaurangbranschen.

Regionala skillnader
Den förhållandevis största andelen utrikes födda
manliga företagare ﬁnns i Gotlands län, där  procent av sysselsatta är företagare. I Stockholm är motsvarande andel  procent, vilket kan jämföras med
inrikes födda företagare som är  procent. I samtliga
storstadsregioner är andelen manliga företagare bland
de utrikes födda högre än bland de inrikes födda. I
andra län, t.ex. Uppsala, Västernorrlands, Skånes och
Dalarnas län, är motsvarande andel bland utrikes
födda sysselsatta män  procent vardera.
Även bland kvinnor ﬁnns den förhållandevis högsta andelen utrikes födda företagare i Gotlands län,
där andelen företagare bland utrikes födda kvinnor
uppgår till  procent och bland inrikes födda till 
procent. Den näst högsta andelen ﬁnns i Jämtlands
län med  procent utrikes födda kvinnliga företagare,
medan andelen för inrikes födda är  procent (diagram ).
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Andel företagare bland sysselsatt befolkning efter kön, bakgrund och arbetsställets belägenhet år ,
– år, procent.
Män
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Kvinnor
Stockholms län
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Företag etableras
utanför det egna bostadsområdet
Flera studier från USA visar att det bland minoritetsgrupper ﬁnns ett samband mellan koncentrerat boende och entreprenörskap. Egenföretagande
bland de utrikes födda är geograﬁskt koncentrerat till
bostadsområden där de är starkt överrepresenterade.
Andersson () framhåller dock att i detta avseende ﬁnns det betydande skillnader mellan den amerikanska och svenska arbetsmarknaden. Av Anderssons analys framgår att i Sverige arbetar och bor de
utrikes födda företagarna i samma område i mindre
utsträckning än vad inrikes födda företagare gör.
Utrikes födda företagare, med undantag för personer
födda i Iran, är som regel underrepresenterade i de
områden där de egna grupperna är numerärt störst.
Att en relativt stor andel av utrikes födda företagare
bedriver verksamhet i de centrala delarna av storstäderna och inte verksamhetsmässigt är segregerade
från andra företagare kan enligt Andersson tolkas
som positivt utifrån ett integrationsperspektiv.

Boende och företagande
Stadsplaneringen hör till de utestängande strukturer
som gör det svårt för utrikes födda att etablera företag och expandera. Stadens form i sig påverkar det
ekonomiska livet (Elmlund, ). Miljonprogrammets bostadsområden blev medvetet storskaliga och
enfunktionella. Arbete och service hänvisades till
särskilda områden. Förändringar i efterhand i stadsplaneringen stöter på många problem (Törnqvist och
Birgersson i SOU :).
Myndigheter och andra organisationer upptar i
stället de få lokaler som ﬁnns i stadskärnan i förorterna, hävdar Elmlund, och de vill helst inte ändra
på beﬁntliga strukturer. Han hänvisar till intervjuer
som är gjorda med utrikes födda företagare i Stockholms förorter. I Stockholm, utanför tullarna, ﬁnns
det ett antal enklaver eller grannskapsenheter som i
regel saknar stadsgator. Detta gäller framför allt miljonprogramsområdena, med Rinkeby som undantag.
I Rinkeby är stadsdelen tät, har en antydan till rutnät
och har lokaler både vid torget och på andra ställen i
området. Därför ﬁnns det i Rinkeby en mängd butiker och företag som ägs av utrikes födda (Elmlund,
).
Storföretagen lyser med sin frånvaro i förorterna.
Najib (i SOU :) konstaterar att områden med
en koncentration av ﬂyktingar och nyanlända invandrare i regel har färre affärer och affärer med sämre
kvalitet än andra förorter.
Utrikes födda bor till största delen i storstäder-

nas förorter, där det vanligtvis är ont om lokaler och
bebyggda gator. Att utrikes födda i Sverige i större
utsträckning än utrikes födda i USA startar företag
i innerstaden medan de själva bor i förorterna (se
Andersson ovan) kan bero på stadsplaneringen av
förorterna som saknar de nödvändiga förutsättningarna för egenföretagande, t.ex. lokaler och bebyggda
gator.

Hinder för tillväxt
Flera kvalitativa undersökningar (senast Langes,
) om utrikes födda företagare visar att dessa
skulle vilja expandera sin verksamhet men att det
samtidigt ﬁnns hinder för expansionen i form av t.ex.
subjektiv upplevelse av diskriminering. Upplevelsen
av diskriminering bottnar t.ex. i begränsad tillgång till
lån och externt ägarkapital. Den grundar sig på missgynnande regler och riktlinjer (jämför med kapitlet
Boende, avsnittet Diskriminering och sortering på
bostadsmarknaden) som hårdast drabbar dem som
inte har varit länge i Sverige och inte alltid kan få sin
ekonomiska historik bekräftad hos banker och andra
kreditgivare (Levin och Weström, ).
Utrikes föddas speciella svårigheter när det gäller ﬁnansiering kan också bero på att marknadsaktörerna anser att små lån till nystartade eller beﬁntliga mindre företag inte är tillräckligt lönsamma.
Det hävdar författarna i SOU :. Frågan är då
i vilken omfattning den upplevda diskrimineringen
på ﬁnansmarknaden begränsar och påverkar utrikes
födda företagares tillgång till ekonomiska och sociala
resurser och därmed möjlighet till att expandera och
anställa ﬂer medarbetare.
Enligt Nutek () möter utrikes födda företagare
samma typ av hinder för tillväxt som övriga företagare.
Det spelar således inte någon större roll om ett företag
leds av en inrikes eller utrikes född person när det gäller företagarens syn på hinder för tillväxt. Skillnaden är
att hindren upplevs starkare bland utrikes födda. Skillnaderna är störst när det gäller synen på tillgången till
kreditmöjligheter, myndighetsregler samt rättvisa konkurrensvillkor, jämför tabell . Dessa skillnader har fått
som konsekvens att det ﬁnns vissa branschmässiga skillnader mellan utrikes födda företagare och övriga företagare. Utrikes födda är överrepresenterade inom branscher där det är svårare att få bankkrediter och/eller på
grund av att många utrikes födda startar företag när de
är arbetslösa.
Tabell  visar omfattningen av olika slag av hinder för
tillväxt som nystartade företag ( respektive )
upplevde under sina första tre verksamhetsår efter stareget företagande
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ten. Som framgår uppger både utrikes och inrikes födda
företagsledare att begränsad efterfrågan, bristande lönsamhet, konkurrensen i branschen och myndighetsregler är de faktorer som främst hämmar tillväxten i
företaget. Men av tabellen framgår också att de utrikes
födda företagsledarna generellt upplever hindren för
expansion som något större än de inrikes födda företagsledarna. Det gäller särskilt konkurrenssituationen i
branschen och begränsade kreditmöjligheter.
Observationerna i tabell  stämmer till stora delar
med de resultat som redovisas i Langes () undersökning. Studien visar att ju längre bort från Sverige
som ursprungslandet ligger, desto större är risken
att en person upplever att han eller hon utsätts för
negativ behandling. Utrikes födda företagare upplever att de acceptera av majoritetsbefolkningen endast
i vissa branscher. Det hävdar var tredje utrikes född
företagare som tillfrågades i undersökningen. De har
svarat »stämmer helt« på påståendet att de är accepterade bara i vissa branscher av inrikes födda, medan
 procent har svarat »stämmer delvis«. Ungefär detsamma gäller för påståendet att den offentliga sektorn föredrar att upphandla varor och tjänster från
svenskägda företag. Vidare anser drygt  procent att
svenska myndigheter helt saknar en positiv och hjälpsam inställning till dem. Dessutom uppger en stor
andel av de utrikes födda företagarna att de ofta får
ett negativt bemötande från hyresvärdar och försäkringsbolag.
Det största upplevda problemet bland utomeuroepiska företagare är dock företagsﬁnansieringen, dvs.
tillgång till kreditmöjligheter och externt ägarkapital.
Drygt  procent av de utrikes födda anser att möjligheterna till krediter och lån är dåliga, medan motsvarande uppfattning framförs av  procent bland de
inrikes födda företagarna. Detta bekräftas också av
att andelen företagare som sökt men inte fått krediter
eller lån är ﬂera gånger högre bland de utrikes födda
än bland de inrikes födda företagarna.

Utrikes födda
företagares inkomster
Andersson och Wadensjö har undersökt inkomsterna
för egenföretagare år . Författarna konstaterar att
inkomsterna för inrikes födda företagare är högre än
för utrikes födda. Medianen för inrikes födda företagares inkomster år  uppgick till   kr i jämförelse med   för utrikes födda företagare. Det
fanns betydande skillnader på inkomsterna i gruppen
utrikes födda företagare beroende på ursprungsländerna.
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Andel företag i procent som upplever olika
hinder som ganska eller mycket stora.
Typ av
Utländsk
hinder
härkomst
Begränsningar i
marknadens efterfrågan
47
Begränsningar i
företagets lönsamhet
42
Konkurrensen i branschen
43
Myndighetsregler,
tillståndskrav o dyl
37
Begränsad tillgång till
lämplig arbetskraft
31
Begränsad tillgång till nytt,
externt ägarkapital
29
Begränsad tillgång till lån
24
Begränsningar i IT-infrastrukturen
(bredband m m)
10
Begränsningar i företagets
ledningskompetens
7

Svensk
härkomst
43
36
34
32
29
22
14
10
7

: Nuteks bearbetning av data från ITPS

När hänsyn togs till eventuella skillnader i olika
individkarakteristiska som kunde förklara skillnaderna i inkomsterna såsom ålder, utbildning, kön,
civilstånd och födelseland och bostadsort blev resultaten av regressionerna de förväntade, menar författarna. Kvinnliga företagare hade lägre inkomster än
manliga och utrikes födda än inrikes födda. Företagare som bodde i Stockholm hade högre inkomster
än företagare på andra ställen i landet. Även företagare födda i Sverige till en eller två utrikes födda föräldrar hade lägre inkomst än inrikes födda företagare
(Andersson och Wadensjö, ).
Langes enkätundersökning bland ett urval av utrikes födda småföretagare visar att ungefär var tredje
företagare tycker att de klarar sig bra eller mycket bra
på inkomsterna från företaget. Ungefär lika många
anser att lönsamheten är dålig och att de knappt,
eller nästan inte alls, klarar sig på inkomsterna. Nästan hälften av samtliga tillfrågade företagare hade en
deklarerad årsinkomst på   kronor eller lägre
för år  (Lange, ).

Konkurser bland
utrikes föddas företag
Alltﬂer företag som startats av utrikes födda överlever
tre år efter starten och ligger nu på samma nivå som
andra företag,  procent (Nutek, ). Det visar den
senaste uppföljning som Nutek har gjort på företag

som startades . Vi vet inte om detta är en tillfällig
trend eller om den kommer att bli bestående.
I genomsnitt var  procent av de företag som startades i Sverige år  fortfarande aktiva efter tre års
verksamhet. Av företag som startats av kvinnor var
motsvarande siffra  procent och bland företagare
med utländsk bakgrund  procent. Det framgår av
Nuteks uppföljning från . Det ﬁnns ett samband
mellan branschutvecklingen och överlevnadsgraden.
I stabila branscher, t.ex. byggbranschen, och expansiva branscher, t.ex. företagstjänster och ﬁnansiell
verksamhet, är överlevnadsgraden hög, medan kategorin handel, hotell och restaurang uppvisar en kraftig minskning i nyföretagande som hänger samman
med en låg överlevnadsgrad. Utrikes födda företagare
är välrepresenterade i de expansiva branscherna men
även inom handel. Detta kan delvis förklara varför
överlevnadsgraden är lägre bland utrikes föddas företag (Nutek, a).
Tegnemo () har undersökt småföretagskonkurser under -talet för att se om det ﬁnns skillnader mellan inrikes födda företagare och utrikes
födda företagare. Underlaget bestod av totalt 
konkursakter. Studien visar att företagen ﬁck ekonomiska problem av samma orsaker, vare sig de drevs
av inrikes eller utrikes födda. Resultaten ger inte heller stöd för att utrikes födda företagare diskrimineras.
Det svenska regelverket har således inte utgjort större
hinder för utrikes födda företagare än för övriga
företagare. Enligt denna studie tycks utrikes födda
företagare heller inte ha haft sämre förutsättningar
än övriga då de startade egen verksamhet. Resultaten ger inte stöd för att de diskriminerats ﬁnansiellt
under pågående verksamhet. Företag ledda av inrikes
födda och utrikes födda hade krediter från banker
och andra kreditgivare i samma utsträckning. En viktig faktor som däremot bidragit till konkurserna var
att företagarna saknade tillräckligt företagskunnande.
Några generella skillnader ﬁnns inte mellan grupperna.
En mer detaljerad granskning av olika grupper
bland de utrikes födda visade dock att utrikes födda
av utomeuropeisk härkomst hade stött på större svårigheter än övriga. Detta skulle enligt Tegnemo å ena
sidan kunna tyda på att det har förekommit så kalllad oavsiktlig institutionaliserad diskriminering av
de utomeuropeiska utrikes födda (se Boendekapitlet,
avsnittet Missgynnande regler). Å andra sidan har de
utomeuropeiska födda företagarna startat sina verksamheter en kortare tid efter invandringen till Sverige
än övriga utrikes födda. De kan därför antas ha haft
sämre kännedom om gällande regler än övriga utrikes födda företagare.

Unga företagare
med utländsk bakgrund
De ungas entreprenörskap står i dag högt på dagordningen och under de senaste åren har denna fråga
aktualiserats inom skolan och på arbetsmarknaden. En stor satsning på entreprenörskap görs inom
utbildningen för att påverka ungdomarnas attityder
till egenföretagande.
Räknat i antal studier är dock forskningen på
området hittills mycket begränsad och merparten av
de undersökningar som har genomförts har kartlagt
ungdomars attityder till eget företagande.
Enligt Nutek är ungefär  procent av alla ungdomar
mellan – år egna företagare.
Av diagram  framgår att andelen unga egenföretagare med utländsk bakgrund är nästan dubbelt så hög som andelen unga företagare med svensk
bakgrund. Skillnaderna i andelen företagare varierar
dock beroende på födelseland.

Villkor och strategier för unga företagare
Hur ser unga företagare på sina villkor, motiv till
egenföretagande, hinder och möjligheter? Det har
undersökts av Lundqvist (). Lundqvist har intervjuat  unga företagare med utländsk bakgrund ( år),  kvinnor och  män, verksamma i Stockholms län.
Studien visar att de unga företagarna beskriver en
företagare, inklusive sig själva, med termer som »fri«,
»oberoende«, »orädd«, »ambitiös«, »kreativ«, »gott
självförtroende« och »ansvarsfull«. Detta kan tolkas
som att de identiﬁerar sig som företagare eller i varje
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fall ser sådana karakteristika som en del av sin självbild. Att bli egenföretagare är en ambition som de har
eller säger sig ha haft inför framtiden. Men de hävdar
att det är omständigheterna som har gjort att de har
blivit just företagare.
Levebrödsföretagare eller entreprenörer
Studien pekar dessutom på att kategoriseringen av
företagande som levebrödsföretagande och entreprenörskap måste nyanseras och att dessa unga företagare tycks falla utanför ramarna för sådana kategoriseringar. De unga företagarna i studien låter sig inte
inringas av termer som »entreprenör« eller »levebrödsföretagare«. De har en drivkraft och stark motivation
för företagande, trots att majoriteten av dem startat
företag på grund av att de var arbetslösa.
Unga företagares villkor
En del av de unga företagarna har känt sig besvikna
på arbetsförmedlingen och de bidragssystem som
ﬁnns för företagare. Vidare har de varit besvikna på
banker och andra ﬁnansieringsinstitut för att de som
unga företagare inte ansetts vara kreditvärdiga och
betrodda.
De intervjuade unga företagarnas starkaste resurs
är deras egen motivation och det stöd som de får
från sina familjer, ekonomiskt, kunskapsmässigt och
moraliskt. Många av de unga företagarna i studien
har familjemedlemmar som också är företagare. Föräldrarna fungerar i de ﬂesta fall som förebilder och
förmedlar inspiration, erfarenheter och kunskaper
som inverkar positivt på ungdomarnas eget val att bli
företagare.
Några av de unga företagarna inom hotell- och restaurangbranschen är kritiska till att ungdomar ur den
egna etniska gruppen hamnar i samma bransch som
föräldrarna. Eget företagande som ett skyddsnät och
ett reservalternativ är således inte något odelat positivt i sådana fall. Det är inte företagandet i sig som de
är kritiska till, utan det faktum att företagandet inom
just denna speciﬁka bransch ofta reproduceras mellan
generationer och på så sätt begränsar ungdomarnas
handlingsutrymme och valfrihet.
I intervjuerna med de unga företagarna är det
ingen som uttryckligen säger att han eller hon har
påverkats särskilt av den positiva diskursen som ﬁnns
om entreprenörskap och företagande i Sverige. Det
verkar också som om de generella insatser som från
statligt håll har lagts på utbildningssystemet inte har
haft någon reell inverkan på ungdomarna. De viktigaste faktorerna för de ungas val att bli företagare har
visat sig vara de faktiska och praktiska förutsättningarna för företagande, och då särskilt för föräldragene96

  

rationens företagande, när det gäller villkor för svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, resurser,
ﬁnansieringsmöjligheter, möjlighet till branschspridning m.m.
Vilja att expandera nationellt och internationellt
Närmare hälften av de unga företagarna säger att de
vill expandera sina verksamheter, t.o.m. förbi Sveriges gränser till en internationell marknad. Lundqvist
menar att det i stor utsträckning rör sig om tankar
på etablering och affärskontakter i de länder som de
intervjuade är födda i eller de länder som deras föräldrar är födda i, men även andra länder. Lundqvist
menar att de unga företagarnas marknadskontakter och kompetenser som sträcker sig bortom den
svenska marknaden måste ses som en viktig form av
socialt och kulturellt kapital och som en möjlighet
inte bara för företagarna själva utan även för Sverige
att ta till vara.
Ålder och utländsk bakgrund
– faktorer av betydelse
Enligt Lundqvist är det framför allt två aspekter som
har haft betydelse för de unga företagarnas villkor och
strategier: etnicitet och ålder. Etnicitet och etnisk bakgrund tycks vara en aspekt som på olika sätt är viktig i ungdomarnas företagande både utifrån omgivningens uppfattning och kategoriseringsprocesser
»invandrarföretagare«, och i relation till deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden och till
diskrimineringsmekanismer. Skillnader i sociala och
ekonomiska resurser, förutsättningar samt strukturella villkor har också haft betydelse. Åldersaspekten
har betydelse för de unga företagarna, exempelvis när
det gäller ﬁnansieringsmöjligheter, arbetsmarknadsetableringar samt vad de unga företagarna anger för
fördelar respektive nackdelar med företagandet.

Övergång från utbildningssystemet till
arbetsmarknaden
I Behtoui () studeras ungdomar med utländsk
bakgrund i det svenska utbildningssystemet och på
den svenska arbetsmarknaden med syftet att undersöka övergången från utbildning till arbetsmarknaden. Författaren har följt upp samtliga cirka  
ungdomar som är födda mellan  och  och
som avslutat gymnasiet . Av dessa ungdomar är
cirka  , eller , procent, registrerade som företagare år .
Undersökningen visar att sannolikheten att bli företagare ökar kraftigt när individens föräldrar är eller
har varit företagare. Barn till infödda företagare följer

dock oftare i sina föräldrars fotspår och blir företagare än vad barn till utomeuropeiska företagare gör.
De senare blir företagare av andra skäl, t.ex. för att
undvika arbetslöshet. Dessutom har unga företagare
med utomeuropeiska föräldrar i snitt  procent lägre
inkomst än företagare med inrikes födda föräldrar.
Av samtliga företagare är  procent enmansföretagare. För enmansföretagare är arbetsinkomsten i
genomsnitt  procent lägre än för övriga företagare.
För ungdomar med föräldrar födda utanför Europa
är arbetsinkomsten  procent lägre än för barn till
inrikes födda inom gruppen enmansföretagare. Sannolikheten att bli ensamföretagare för barn till föräldrar födda utanför Europa är  procent högre och
ännu större för dem som inte har varit sysselsatta de
senaste tre åren före starten.

Generella eller särskilda åtgärder?
I debatten om utrikes födda företagare hörs ibland
påståendet att generella insatser för företagande är
minst lika viktiga som riktade insatser till särskilda
grupper på arbetsmarknaden. Gür () argumenterar för att man i första hand bör öka de enskilda
hushållens och de enskilda företagens förmåga till
kapitalbildning, om utrikes föddas möjligheter på
kreditmarknaden ska öka. Stein () konstaterar
att svenska regelverk i många fall skapar svårigheter
för företagande bland utrikes födda. Det kan kräva
politiska lösningar, men inte särbehandling. I stället
bör man eftersträva få och enkla regler som gynnar
alla, oavsett etnisk bakgrund.
Skatteverket () har kartlagt de utrikes föddas företag med syftet att undersöka om dessa företagare möter speciﬁka hinder och svårigheter i
kontakten med Skatteverket. Rapportens slutsats
är att utrikes födda företagare behöver mer hjälp
i starten än andra företagare. Skatteverket behöver i större utsträckning nå utrikes födda företagare för att förmedla information och minska
rädslan för myndigheten. Detta kan åstadkommas genom att Skatteverket tidigt besöker företagarna ute i deras verksamheter. På så sätt kan man
snabbt få kunskap om den bedrivna verksamheten.

Egenföretagande i
internationellt perspektiv
Andelen företagare i Sverige är låg i förhållande till
övriga EU-länder. Enligt Nutek är andelen företagare
bland sysselsatta fem procentenheter lägre än EUgenomsnittet. Andelen kvinnliga företagare i Sverige

är näst lägst inom EU (Nutek, a). Till följd av
olikheter i deﬁnitioner på företag, »invandrare« och
»minoriteter« samt i beräkningsmetoder är det svårt
att jämföra företagande över huvud taget i de olika
länderna och ännu svårare att jämföra utrikes föddas
företagande.
Integrationsverket har ändå valt att i detta avsnitt
ge en bild av situationen för utrikes födda företagare i
elva länder utifrån antologin Immigrant Entrepreneurs
– Venturing Abroad In The Age of Globalization från
. Redaktörer och medskribenter är Robert Kloosterman och Jan Rath. Antologin ger i avsnittet »Introduction« en översikt över invandrarföretagande i elva
länder: Nordamerika, Europa (åtta länder), Australien
och Sydafrika, som vi sammanfattar här nedan med
något exempel från Nederländerna och Storbritannien. Antologin fokuserar på invandrargrupper som
kommer från mindre utvecklade ekonomier, dvs. länder som inte är medlemmar i OECD.
Syftet med detta avsnitt är att se vilka likheterna
och skillnaderna bland utrikes föddas företagande
i olika länder är och lyfta fram eventuella lärdomar
från arbetet med att främja egenföretagande bland
utrikes födda i Sverige.

Invandrarföretagare har
många viktiga funktioner
Invandrare i Europa betraktades länge som lågkvaliﬁcerad arbetskraft som tog de jobb som befolkningen
i de europeiska länderna inte ville ha. Det är först
under de senaste åren som invandrare som startar
sina egna företag har uppmärksammats. Invandrarföretagare i dessa länder får, i likhet med andra företagare, en annan roll än yrkesarbetande invandrare.
Genom att starta eget företag skapar dessa personer
sina egna jobb. På det sättet kan de undvika en del av
de barriärer som arbetssökande invandrare stöter på,
t.ex. avsaknaden av efterfrågad kompetens, bristande
tillgång till sådana sociala nätverk som ger dem information om lediga platser och diskriminering från
arbetsgivares sida. Däremot kan de fortfarande träffa
på andra svårigheter och barriärer, t.ex. diskriminering från ﬁnansiärers sida. Invandrarföretagarna kan
också bidra till att öka det sociala kapitalet hos olika
invandrargrupper. På grund av deras kontakter med
leverantörer och kunder kan de utgöra en bro till
andra nätverk utanför det egna som säkert underlättar deras rörlighet uppåt på samhällsstegen.
 I sammanfattningen används termen »invandrarföretagande och -företagare« som en översättning för »immigrant entrepreneurship«, »immigrant entrepreneurs« och
»self-employment among immigrants«.
eget företagande
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Invandrarföretagare skiljer sig inte bara från arbetssökande invandrare utan också från inhemska företagare. De sysslar med varor som den inhemska företagaren inte vill eller inte har möjlighet att syssla med.
De har kunskap om vilka behov som marknaden har
av varor från utlandet. I och med att invandrarföretagare introducerar nya varor och nya affärsmetoder
kan de också betraktas som innovatörer. De breddar
ju utbudet av varor och tjänster.
Som ägare av lokala affärer gör invandrarföretagare
en insats för välståndet och säkerheten i bostadsområdet och i gatulivet. Deras butiker är ofta mötesplatser för lokala sociala nätverk. I vissa fall konkurrerar
de med sina speciella kunskaper, kunskaper som saknas i värdlandet. Dessutom är de beredda att jobba
långa arbetsdagar och använda sitt sociala kapital
och nätverk för att minska produktions- och transaktionskostnaderna.

Ökad forskning – få jämförelsestudier
Under de tre senaste decennierna har invandrarföretagande blivit ett växande forskningsområde. Ändå
har det gjorts få jämförande studier av olika länder och det beror på bristande jämförelsestatistik.
Hur man deﬁnierar invandrare eller etniska grupper skiljer sig från land till land, även inom Europa.
En invandrargrupp med samma bakgrund som bor
i olika länder sorteras där i statistiken in under olika
kategorier.

Olika perspektiv på invandrarföretagande
Forskare har utgått från olika perspektiv. En del forskare tycker att för att man ska kunna förstå etniska
entreprenörsstrategier bör de kulturell-etniska faktorerna kombineras med de politisk-ekonomiska.
Andra vill fokusera på invandrarföretagarna själva
och menar att invandrarföretagande är en produkt av
mobilisering och en kombination av olika resurser.
Det har gjorts försök att beskriva invandrarföretagande ur ett strukturellt perspektiv. Forskarna har
pekat på att invandrare tvingas till att starta egna
företag av att de har svårt att hitta ett arbete som
motsvarar deras kompetens, intresse och ambition.
Detta perspektiv har alltid varit populärt i Storbritannien. Forskningen där baseras på ett politisk-ekonomiskt perspektiv som betonar samtida strukturell
förändringars negativa effekter på invandrarnas eget
företagande.
Redaktörerna till antologin tar även upp ett annat
perspektiv som har fått genomslag, nämligen »mixed
embeddedness«. Detta perspektiv innebär ett samspel
mellan sociala, ekonomiska och institutionella fak98

  

torer och hur dessa påverkar individen. Perspektivet
tar hänsyn till vad som kännetecknar invandrarföretagande, till gynnsamma och hindrande strukturer.
Detta perspektiv, menar författarna, är nödvändigt
för att över huvud taget kunna beskriva invandrarföretagare i olika nationella kontexter.

Hur påverkar regelverken egenföretagande?
Olika nationella institutionella ramverk leder till
olika gynnsamma strukturer för egenföretagande.
Det nationella ramverket påverkar hur tjänster i samhället tillhandahålls och fördelas av marknaden, den
offentliga sektorn eller inom familjen. Att den offentliga sektorn i ett land ansvarar för en hel del lågkostnadstjänster kan hämma etableringen av små företag
i det landet, till skillnad från länder där marknaden
tar hand om sådana tjänster. I länder med relativt hög
minimilön blir det heller inte lönsamt för marknaden
att stå för arbetskraftsintensiva, lågt värderade tjänster.
I Storbritannien har andelen företagare bland asiater och kineser sedan -talet varit högre än bland
infödda engelsmän och ökar fortfarande. Detta kan
förklaras med det politisk-institutionella systemet,
dvs. ju mer ekonomisk avreglering, desto mer gynnsamma möjligheter. Därför är villkoren för egenföretagande bättre i Storbritannien än i andra europeiska
länder. Samtidigt har omstruktureringen av industrin
i Storbritannien försämrat invandrarnas möjligheter
på arbetsmarknaden. En konsekvens av detta är att
det nästan har blivit en överetablering av invandrarföretagare i vissa branscher, där det ﬁnns många säljare som jagar alldeles för få kunder.
I Nederländerna var egenföretagandet tidigare
omgärdat av många regler och restriktioner och företagarna var tvungna att uppfylla vissa kvaliﬁkationer
och ha olika betyg. Många av dessa regler har avskaffats. I kombination med skattelättnader har denna
omstrukturering av den nederländska ekonomin
skapat ett utomordentligt gynnsamt klimat för företagande. Avreglering inom personalrekryteringsbranschen har t.ex. lett till en ökning av antalet personalrekryteringsföretag bland invandrare, i synnerhet i
Haag.

De kvalitativa aspekterna
minst lika viktiga som de kvantitativa
Det ﬁnns ett stort behov av att skilja mellan den
kvantitativa och den kvalitativa aspekten av egenföretagande bland invandrare. Andelen företagare bland
invandrare säger inte så mycket om hur väl det går
för dessa företag. Expansionen av invandrarföretag
har skett inom smala, försvinnande, arbetskraftsin-

tensiva sektorer. Överlevnaden hänger samman med
att ägarna och de anställda arbetar hårt och att man
accepterar en låg avkastning. Trots det faktum att
Storbritannien tillhandahåller bra villkor för egenföretagande ﬁnns det, menar författarna, tillräckligt
med indirekta och osynliga, diskriminerande barriärer som begränsar egenföretagandet.

Slutsatser och policydiskussion

Frågan om utrikes föddas egenföretagande är ett
tecken på företagsamhet bland utrikes födda eller en
konsekvens av deras svårigheter på arbetsmarknaden
är omdiskuterat. Av den forskning som ﬁnns är det
inte möjligt att ge något entydigt svar på om utrikes
födda tvingas starta eget företag på grund av diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden
eller om det beror på andra drivkrafter. Utrikes födda
företagare är inte heller någon homogen grupp. Skillnaderna i egenföretagande mellan olika grupper utrikes födda är stora. Däremot kan vi konstatera att en
del utrikes födda väljer att starta eget oavsett om det
direkta motivet är arbetslöshet eller inte.
Tidigare forskning om utrikes föddas företagande
har visat att det ﬁnns skillnader mellan deras egenföretagande och inrikes föddas företagande. De har
lägre inkomster, arbetar längre dagar, har sämre möjligheter till ﬁnansiering och lokaler och deras företags
överlevnadsgrad är lägre.
Nuteks senaste uppföljning av företag som startades  visar dock att utrikes föddas företag har
samma överlevnadsgrad som andra företag tre år
efter starten.
Frågan är vilka de faktorer är som påverkat resultaten för utrikes födda företagare till skillnad från
inrikes födda företagare? En del undersökningar ger
några förklaringar: Dels beror det på utrikes föddas svaga ställning på arbetsmarknaden, dvs. den
höga arbetslösheten som råder bland utrikes födda.
Utgångspunkten för utrikes födda att starta eget är
inte alltid fördelaktig (från arbetslöshet). Dels beror
det på de speciﬁka skillnaderna i villkoren för utrikes
och inrikes födda företagare. Utrikes födda företagare upplever diskriminering till skillnad från inrikes
födda företagare när det gäller deras möjligheter att
hyra lokaler, företagsﬁnansieringen samt bemötandet
från hyresvärdar och försäkringsbolag.
Andra förklaringar som ges är de utrikes föddas
bristande kunskaper i svenska och rådande lagar och
förordningar som omgärdar företagandet i Sverige.

Behövs det särskilda åtgärder?
Att främja entreprenörskap är ett prioriterat område
både inom Sverige och inom EU, inte minst främjandet av företagande bland olika grupper, däribland
utrikes födda. I och med att småföretag tillskrivs en
stor betydelse för fortsatt tillväxt i svensk ekonomi
ökar vikten av att skapa goda förutsättningar och
undanröja hinder för företagare i allmänhet, och för
utrikes födda företagare i synnerhet, eftersom arbetslösheten bland utrikes födda generellt sett är betydligt
större än bland inrikes födda.
Småföretag står för en allt större del av sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi (Nutek, ).
Därför kan framgångsrikt företagande bland utrikes
födda utgöra en viktig och växande del av den svenska
ekonomin. Andelen utrikes födda företagare och
företagare med utländsk bakgrund har vuxit under
de senaste tjugo åren (SOU :). Den potential
som ﬁnns hos utrikes födda att starta eget företag bör
tas till vara. Många utrikes födda kommer från länder
med starka företagartraditioner och har värdefulla
språkkunskaper och internationella kontakter (Najib,
 med ﬂ.).
Utrikes födda företagares främsta tillgångar är den
egna förmågan och de egna informella nätverken
inom vilka de kan få värdefull information och mobilisera olika former av resurser (ekonomiska, personella m.m.). Utrikes födda och deras barn som väljer
att försörja sig genom att producera varor och tjänster för andra, dvs. starta egna företag, förtjänar att få
lika möjligheter och villkor som andra företagare i
Sverige. Generella insatser som regeringen föreslår för
småföretagare och enmansföretag kommer självfallet
att gynna även utrikes födda företagare.
Eftersom forskningen visar att utrikes födda företagare har särskilda svårigheter jämfört med inrikes
födda företagare, i synnerhet vissa utomeuropeiska
företagare, kan det behövas riktade insatser för att
underlätta denna grupps företagande och skapar likvärdiga villkor.
Strategier bör utvecklas för att komma åt den
diskriminering som drabbar särskilt utrikes födda
egenföretagare. Målsättningen måste vara att skapa
lika möjligheter och villkor för alla individer, oavsett
etnisk bakgrund, när det gäller att starta eget.
All rådgivning om entreprenörskap och nyföretagande respektive företagsutveckling bör anpassas till
klienternas olika förutsättningar, villkor och behov.
Statistiken visar att det har skett en ökning i andelen utrikes födda företagare bland sysselsatta som
har varit i Sverige kortare tid än nio år mellan åren
 ch . Bland dem som inte har varit i Sverige
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längre än fyra år har andelen företagare också ökat,
i synnerhet bland kvinnorna där andelen företagare
mer än fördubblats på ett år.
Nyanlända ﬂyktingars och invandrares intresse att
starta företag bör tas till vara. Kommuner och arbetsförmedlingar bör fånga upp sådana personer som har
goda affärsidéer och förutsättningar att starta eget
redan under introduktionstiden och inte vänta tills
de blir arbetslösa och kanske tvingas att starta eget.
Redan under introduktionstiden bör de nyanlända
som visar intresse för att starta eget fångas upp och
erbjudas svenska för företagare i stället för den traditionella svenskundervisningen. De kan få lära sig
svenska snabbt för att de är motiverade och dessutom
får de lära sig om systemet kring egenföretagande och
de yrkestermer som används i sammanhanget.

Forskningsansatser behövs
En stor del av den aktuella forskningen om utrikes
föddas företagande är problemorienterad. Det vore
bra om forskningen byter fokus ibland, från att koncentrera sig på problemen till att se företagandet som
en ekonomisk möjlighet för den enskilde och för
samhället. Ett framgångsrikt företagande bland utrikes födda är en ekonomisk tillgång för den enskilde
och för den allmänna ekonomiska tillväxten i landet.
Utrikes födda behöver faktiskt få höra från forskare
och politiker att det är helt legitimt att försöka starta
eget om de tror att de har förutsättningar för det och
att det även är tillåtet att misslyckas.
Forskning behövs om
• vilken betydelse utrikes föddas företagande har för
den ekonomiska tillväxten i Sverige och vilka andra
värden deras företagande kan föra med sig, t.ex. när
det gäller boendemiljö och globalisering av marknaden,
• vilka faktorer som underlättar företagande bland
de utrikes födda,
• vilka faktorer som är avgörande för att utrikes
födda ska lyckas med sitt företagande,
• nätverkets betydelse för företagare i allmänhet och
för utrikes födda företagare i synnerhet. Fokus bör
inte endast vara på släkt och vänner utan på nationella och internationella nätverk som kan bestå av
t.ex. kontakter med producenter, leverantörer och
underleverantörer,
• vilken objektiv omfattning har diskrimineringen
och i vilken omfattning begränsar bristen på ekonomiska och sociala resurser utrikes föddas företags kapacitet att växa och anställa ﬂer medarbetare.
Av antologin om utrikes föddas företagande i OECDländerna kan vi dra följande lärdomar:
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• Forskning och utredningar om utrikes föddas företagande bör i fortsättningen fokusera på företagandets roll i integrationsprocessen, inte endast ur
ett individperspektiv utan också ur ett grupp- och
bostadsområdesperspektiv. Detta kan i sin tur leda
till åtgärder som kan stödja företagarna.
• Det är viktigt att studierna fokuserar på vad utrikes födda företagare bidrar med när det gäller
varu- och tjänsteutbudet och den socioekonomiska
utvecklingen i samhället totalt sett.
• Det är viktigt att man har ett helhetsperspektiv när
man studerar utrikes födda företagare, dvs. att man
beaktar samspelet mellan de kulturella, sociala,
ekonomiska och institutionella sammanhang som
företagarna verkar i. Att fokusera på etnicitet räcker
inte för att förklara skillnader i företagande mellan
olika grupper i olika europeiska länder. Man måste
ta med de generella politiska, socioekonomiska och
institutionella förehållandena.
• Det behövs studier kring vilka eventuella positiva
och negativa konsekvenser avregleringar av vissa
branscher har haft för företagandet bland utrikes
födda, t.ex. taxibranschen, samt vilka åtgärder som
behövs för att förebygga och underlätta de negativa
konsekvenserna.
• Det behövs studier om sambandet mellan den växande tjänstesektorn i Sverige och de utrikes föddas
företagande.
• Det är viktigt att utvärdera effekterna av alla insatser som görs för att främja småföretagande, inte
minst de särskilda insatser som görs för olika företagargrupper, t.ex. kvinnor och utrikes födda.
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Detta kapitel om ungdomsskolan är indelat i två
avsnitt. Integrationverket vill i kapitlet komma till
klarhet i om skolan som institution är byggd på likvärdighet, och därmed främjar jämlikhet och integration för alla elever, eller om skolan har misslyckats med detta uppdrag. Vi presenterar i ett avsnitt
statistiska uppgifter om skolresultat och studievägar
för barn och ungdomar med utländsk bakgrund och
jämför dessa med situationen för barn och ungdomar med svensk bakgrund. Vi ser också närmare i
ett annat avsnitt på effekterna av valfriheten i skolgång, hur segregation kan motverkas genom aktivt
skolval och hur detta påverkar den enskilde elevens
integration i samhället, både för dem som väljer att
byta skola och för dem som stannar kvar på skolan i
bostadsområdet. Integrationsverket ger avslutningsvis
förslag till åtgärder rörande ungdomsskolan.
Som en inledning till kapitlet om Ungdomsskolan
har vi valt att kort presentera våra resultat och förslag
till åtgärder. Resultaten beskrivs utförligt i avsnitten
som följer, och diskuteras i vår avslutande kommentar.

olika elever att ta till sig kunskap inte skilja sig åt och
studieresultaten skulle vara mer jämlika. Enligt skollagen ska skolan i sitt förebyggande arbete inrikta sig på
att ta tillvara på och bygga vidare utifrån varje elevs
individuella förkunskaper, för att uppnå en likvärdig
skola. Unga med utländsk bakgrund ska, med stöd
av skolans personal, ges möjlighet att nå likvärdiga
resultat som unga med svensk bakgrund. Men så är
inte fallet. Det visar Integrationsverkets uppföljning
av studieresultat för läsåren 1998/99–2003/04.

Studieprestationer och
utbildningsval
Integrationsverket konstaterar att fyra av fem elever
med utländsk bakgrund i grundskolan är födda i
Sverige eller kom till Sverige innan de fyllde 7 år, dvs.
före ordinarie skolstartsålder. Dessa elever har alltså
– i likhet med skolkamraterna med svensk bakgrund
– gått igenom grundskolans samtliga läsår innan de
gick vidare till gymnasieskolan.

Ungdomsskolan – en skola för alla?

Gapet ökar mellan unga med utländsk
och med svensk bakgrund

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig skola, oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung. Skolan ska vara till för
alla och den ska vara ett led i det livslånga lärandet.
Grundskolan ska förbereda ungdomarna för gymnasieskolan, som i sin tur ska sträva efter att alla elever
fullföljer sina gymnasiestudier och får behörighet till
fortsatta högskolestudier.
Med en likvärdig skola borde förutsättningarna för

Hur unga med utländsk bakgrund i genomsnitt klarar sig är dock ytterst varierande, och vistelsetiden i
landet har här stor betydelse för i vilken mån eleven
når skolans mål. Vi noterar att deras genomsnittliga
meritvärde sedan läsåret 1998/99 har ökat, men att
deras andel behöriga till gymnasieskolans nationella
program har minskat en aning. Det går alltså bättre
för den något mindre andel unga med utländsk bakgrund som går ut grundskolan som behöriga till gymnasieskolan, de får allt högre meritvärde. Men samsammanfattande...
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tidigt ökar andelen obehöriga mer bland unga med
utländsk än med svensk bakgrund, vilket bidrar till att
gapet har vidgats mellan dessa båda elevgrupper.

Flickorna klarar sig bäst
Det är stora skillnader mellan pojkar och ﬂickor
med utländsk bakgrund. Pojkarna klarar sig sämst.
Flickorna med utländsk bakgrund har till och med
genomsnittligt högre meritvärde än pojkar med
svensk bakgrund. Samtidigt har ﬂickorna en lägre
andel behöriga till gymnasiet, eftersom spridningen i
studieresultat är stor mellan olika ﬂickor.

Individuella programmet – störst bland elever
med utländsk bakgrund
När allt ﬂer unga med utländsk bakgrund inte har
betyget Godkänd i antingen ett eller ﬂera av de tre
behörighetsgivande ämnena (svenska/svenska som
andra språk, engelska, matematik) så växer deras
andel på det gymnasiala individuella programmet.
Det individuella programmet är det största programmet för elever med utländsk bakgrund, med
ungefär 30 procent av elevgruppen i landet som
helhet, och med 50 procent av elevgruppen i storstäderna. Däremot är det individuella programmet
bara det tredje största programmet för elever med
svensk bakgrund.

… och deras andel är även högre
på de studieförberedande
När det gäller övriga program så skiljer sig inte fördelningen åt i någon större omfattning. Det är till och
med så att det är en något högre andel elever med
utländsk bakgrund på de studieförberedande programmen jämfört med elever med svensk bakgrund.
Kan detta vara en effekt av den stora spridningen i
betygsresultat bland unga med utländsk bakgrund?

Fler elever fullföljer gymnasiet utom
elever på det individuella programmet
I vår sammanställning framkommer att andelen
elever som fullföljer gymnasiet har ökat, och bland
dem som läser på de studieförberedande programmen fullföljer ﬂest elever. Unga med utländsk bakgrund har sammantaget förbättrat sina resultat med
nästan åtta procentenheter, till 52 procent. Men detta
är ändå väsentligt lägre än för unga med svensk bakgrund, som har en fullföljandegrad på 70 procent.
Bland dem som läst på det individuella programmet är fullföljandegraden extremt låg för unga med
utländsk bakgrund, enbart 13 procent. Detta är
anmärkningsvärt och viktigt att studera vidare, för
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att se om det individuella programmet möjligen har
ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för eleverna och för att se vad som händer dem
efter gymnasiet.

Skolan har misslyckats med att
bli en likvärdig skola
Grund- och gymnasieskolan kan alltså sägas ha misslyckats i uppdraget om en likvärdig skola, och orsakerna till detta bör sökas i elevens livs- och skolmiljö
och i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Inte
minst måste gymnasieskolan haka i och ta vid på den
nivå där eleven beﬁnner sig efter slutförda studier i
grundskolan. För att unga med utländsk bakgrund i
högre grad än i dag ska få avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt viktigt att gymnasieskolan på allvar
arbetar med att utjämna skillnader mellan elever som
kommer från hem med olika utbildningsbakgrund
och studietradition.

Särskiljningen av elever fortsätter
efter avslutad skolgång
Den skillnad i studieprestationer som vi kunnat konstatera mellan elever med svensk och utländsk bakgrund utmynnar även i en särskiljning och sortering
när eleven avslutat sin skolgång. Genomgående kan vi
konstatera att elever med utländsk bakgrund fem år
efter examen var sysselsatta i lägre grad än elever med
svensk bakgrund. Däremot var en högre andel av dem
studerande, på högskola/universitet, komvux, folkhögskola etc., såväl från de studieförberedande som
vissa av de yrkesförberedande programmen. Detta är
intressant att undersöka orsakerna till.

Knappt hälften går vidare till högskolestudier
– andelen med utländsk bakgrund ökar
Om vi enbart ser på dem som väljer högskole- och
universitetsstudier är det viktigt att notera att andelen unga med utländsk bakgrund är högre än andelen
unga med svensk bakgrund, drygt 48 procent jämfört
med knappt 46 procent. Unga med utländsk bakgrund närmar sig således i högre grad än unga med
svensk bakgrund regeringens mål att 50 procent av en
årskull går vidare till högskola/universitet. Detta kan
möjligen bero på att deras andel på de studieförberedande programmen är högre än för unga med svensk
bakgrund.

Vi behöver mer kunskap
Sammantaget kan vi konstatera att mer kunskap
krävs om gymnasieskolan och om valet av studiegång,
inte minst vad som händer med de elever som aldrig

fullföljer gymnasiet samt eleverna på det individuella
programmet. Vad gör de fem år senare?

Valfrihet kan både öka och
minska segregationen
Boendesegregationen i framför allt storstadsområdena med etniska och sociala förtecken är fortfarande
en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och ungdomar i grundskolan. Inte ens
ett så seriöst försök som Storstadssatsningen har lyckats nämnvärt.
De största förlorarna är nyanlända barn, med 0–4
års vistelsetid i Sverige, som under sin introduktionstid hänvisas till skolor där det redan ﬁnns många utrikes födda barn. Integrationsverket ställer frågan om
skolor med över 70 procent utrikes födda barn eller
barn till utrikes födda överhuvudtaget kan erbjuda
sina elever en miljö som garanterar en likvärdig skolgång, trots sin i många fall mycket engagerade personal och utmärkta pedagogik. Hur går det för de socialt
svagaste? En väg bort från denna undervisningsmiljö
kan vara ett aktivt skolval, antingen till en kommunal
skola i en annan stadsdel, eller till en friskola.
Vi kan konstatera att valfriheten har både segregerande och integrerande effekter. Det blir bättre
möjligheter till integration för vissa individer och
bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras
chanser till skolframgång för andra individer. För att
komma till rätta med vissa av de problem som valfriheten medför, och för att bidra till att ungdomsskolan
blir en skola för alla, är det viktigt att samarbete byggs
upp och befästs mellan de olika skolformerna, och att
skolans interna arbete följs upp.

Integrationsverkets förslag
Integrationsverket föreslår följande:
• Barn som nyligen invandrat till Sverige, och som

•

•

•

•

omfattas av kommunernas introduktion, bör
erbjudas plats i skolor där de negativa effekterna av
koncentrationen av barn från socialt underprivilegierade hem kan undvikas. Dessa effekter är mycket
väl belagda i forskningen. Föräldrarna väljer men
samhället ser till att alla har en ärlig chans att göra
det.
Relationer mellan olika kommunala skolor och
mellan kommunala och fristående skolor bör
präglas av mer samarbete kring till exempel proﬁleringar, tvåspråkighetsfrågor, samverkan med
föräldrarna, gemensamma fortbildningar och liknande för att göra det möjligt att sprida goda praktiker och positiva pedagogiska erfarenheter. Syftet är att dra maximal nytta av den institutionella
mångfald som råder på skolområdet.
Konfessionella friskolor, i synnerhet de muslimska
som mest har pekats ut som problematiska i ett
organisatoriskt och pedagogiskt hänseende, bör
erbjudas närmare samarbete med några närliggande kommunala skolor kring till exempel någon
proﬁl. De bör vidare få förstärkta resurser, enligt
samma princip som skolor i »segregerade områden« för att kunna erbjuda extra hjälp till sina
elever.
Skolor bör i sitt arbete mer vända sig utåt och
knyta närmare kontakter med det omgivande samhället och i synnerhet med föräldrar. I både svensk
och internationell forskning förordas en utveckling i riktning mot community schools eller skolan
mitt i byn. Skolmyndigheterna bör få i uppdrag
att utforma en strategi för att stödja och främja en
sådan utveckling i landets skolor.
Eftersom kunskapsläget inom området skola och
integration, och i synnerhet om friskolornas roll, är
otillfredsställande, förordar Integrationsverket mer
insatser på högskolor och universitet för forskning
och utvärdering inom området.

sammanfattande...
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studieresultat i
grund- och gymnasieskolan
Ungdomsskolan och det svenska
skolsystemet
Skolan är ett av de viktigaste områdena för integrationspolitiken. Var sjunde elev i grundskolan
har utländsk bakgrund. Det innebär att de är födda
utomlands eller i Sverige av utlandsfödda föräldrar. Dessa elever representerar mer än hundra olika
modersmål.
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och
ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning,
oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och
ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung.
Utbildningen ska enligt skollagen »ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmen
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar«. Detta
ska dessutom ske med hänsyn tagen till elevernas
olika behov och förutsättningar. Skolan är med andra
ord till »för alla«. För att säkerställa att skolan klarar dessa uppgifter fastställer Sveriges riksdag och
regering läroplaner, nationella mål och riktlinjer för
det offentliga skolväsendet. Inom de mål och ramar
som riksdag och regering fastställt avgör sedan den
enskilda kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas (www.skolverket.se).
Detta avsnitt inleds med en uppföljning av studieresultaten i grundskolan för läsåren 1998/99–2003/04.
Genom att statistiskt följa upp studieresultat för barn
och ungdomar med svensk respektive med utländsk
bakgrund visar det sig om skolan lyckas med sin målsättning om likvärdig behandling av alla, oavsett barnets eller ungdomens ursprung och kön.
Efter resultatredovisningen av grundskolan redovisar vi resultat från gymnasieskolan. Redovisningen
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omfattar gymnasieelever som läsåret 1998/1999
påbörjade sina gymnasiestudier, uppdelade på vilka
program eleverna antogs till och hur stor andel av
eleverna som fullföljde studierna på programmet
inom fem år. Vi följer dessutom upp de elever som
avslutade sina gymnasiestudier år 1998 och vad ungdomarna gjorde fem år senare, hösten 2003. I uppföljningen redovisas även andelen elever med utländsk
bakgrund som gick vidare till högskole- eller universitetsstudier.
I slutet av avsnittet går vi närmare in på våra och
andras förklaringar till de variationer som ﬁnns när
det gäller studieresultat för eleverna. Vi ser också på
hur studieresultaten för utbildningsprestationerna
för unga med utländsk bakgrund i Sverige står sig i
ett internationellt perspektiv.

Faktorer som påverkar studieresultatet
Det ﬁnns ﬂera faktorer som kan förklara skillnader i
studieresultat mellan elever med utländsk respektive
med svensk bakgrund. Dit hör föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomiska ställning och boende,
men även skolans insatser och lärarnas förhållningssätt har betydelse (Integrationsverket 2002, 2003). En
annan faktor är elevernas vistelsetid i Sverige (Integrationsverket 2004). Vi har konstaterat att statistiken
blir missvisande om man enbart jämför kategorin
elev född i Sverige med elev född i utlandet.
I ofﬁciell statistik delas eleverna oftast enbart in i
kategorierna »svensk bakgrund« respektive »utländsk
bakgrund«. Med svensk bakgrund menas att eleven är
född i Sverige och har minst en svenskfödd förälder.
Elever med utländsk bakgrund är antingen födda i
Sverige med två utrikes födda föräldrar eller födda
utomlands. De elever som är födda utomlands kan ha

varit här sedan unga år, nyligen anlänt, anlänt i tonåren etc. De är en allt annat än homogen grupp, och
deras olika långa vistelsetid i landet bidrar till att de
inte har likvärdiga förutsättningar att uppnå skolans
mål. Vissa av dem har gedigna kunskaper och erfarenheter från skolgång i hemlandet, andra elever har på
grund av ﬂykt eller frivillig utvandring fått avbryta sin
skolgång. Alla dessa barn och unga har vid ankomsten till Sverige dessutom ställts inför det faktum att
de – utöver sitt modersmål – förväntas kunna lära sig
tala, läsa och skriva på svenska och gå i en skola där
undervisningen huvudsakligen bedrivs på det svenska
språket. Att tillägna sig dessa kunskaper tar tid. Därför spelar elevens vistelsetid här i Sverige stor roll.
Genom att göra en förﬁnad indelning av elever med
utländsk bakgrund, baserad på deras vistelsetid i landet, får vi en mer rättvisande bild. Därför har vi även
denna gång, precis som i tidigare Rapport Integration, delat in eleverna i fyra undergrupper: de som är
födda i Sverige samt de som är utrikes födda och som
vid övergången från grundskolan till gymnasiet bott
i Sverige i 0–4 år, 5–8 år respektive i 9 år eller längre.
Genom denna indelning kan vi särskilja de elever som
är nyanlända, dvs. som vistats en kort tid i Sverige.
Vi kan också särskilja de elever som kom till Sverige
senast i sjuårsåldern och som därmed, precis som de
inrikes födda eleverna, haft hela sin skolgång i Sverige.

Studieresultat i grundskolan
I detta delavsnitt redogör vi både för den andel av
eleverna som vid avgången från grundskolan nått
behörighet till gymnasieskolan1 och för elevernas
betygsresultat mätt i betygens genomsnittliga meritvärde2. De båda uppgifterna kompletterar varandra.
Behörighetsmåttet anger hur många som uppnått
behörighet till gymnasiet, medan meritvärdena synliggör den spridning som kan ﬁnnas inom de olika
grupperna.
Under den sexårsperiod3 vi studerat – läsåren
 För att få behörighet till ett nationellt program eller till de
specialutformade programmen inom gymnasieskolan måste
eleven ha minst betyget Godkänd i de tre kärnämnena svenska
eller svenska som andraspråk, matematik och engelska. De
elever som inte nått full behörighet kan börja på gymnasieskolans individuella program, för att där komplettera sina
betyg (se faktaruta om individuella programmet sid 118).
 Meritvärdet beräknas utifrån summan av betygsvärdena för
de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg i årskurs 9. Godkänd
räknas som 10 poäng, Väl Godkänd som 15 poäng och Mycket
Väl Godkänd som 20 poäng. Maximalt meritvärde är 320
poäng.
 Uppgifterna för läsåren 1998/99 till 2001/02 har hämtats från

1998/99 till 2003/04 – har årskullarna i grundskolan
ökat från 96 600 till 116 000 elever. Andelen elever
med utländsk bakgrund har konstant uppgått till
omkring 14 procent under hela perioden.
Inom gruppen med utländsk bakgrund utgör de
barn och unga som är födda i Sverige eller som vistats
här minst 9 år vid övergången till gymnasiet cirka 80
procent. Det innebär att en stor majoritet av eleverna
med utländsk bakgrund, fyra av fem elever, har gått
igenom den svenska grundskolans samtliga läsår
innan de gick över till gymnasieskolan (Integrationsverkets databas STATIV).

Andelen behöriga till gymnasiet har minskat lite
En jämförelse av grundskoleelevers behörighet till
gymnasiet under läsåren 1998/99 till 2003/04 visar att
andelen behöriga över åren totalt sett har varit ganska konstant, omkring 89 procent når behörighet. En
liten minskning har dock skett för alla grupper jämfört med läsåret 1998/99.
Vi kan konstatera att en betydligt lägre andel elever
med utländsk än med svensk bakgrund är behöriga
till gymnasiet, 77 procent jämfört med 91 procent.
Resultaten för elever med utländsk bakgrund har det
senaste läsåret dessutom försämrats mer än resultaten för elever med svensk bakgrund. Försämringarna
är små men bidrar till att gapet ökat mellan andelen
behöriga elever med utländsk bakgrund och andelen
behöriga elever med svensk bakgrund. Tabell 1 visar
index för hur olika gruppers studieresultat skiljer sig
åt.
Även inom gruppen elever med utländsk bakgrund
har det skett vissa förändringar i andelen behöriga till
gymnasiet. Den sämsta resultatutvecklingen under
tidsperioden har pojkar som fram till avslutningen av
grundskolan vistats 5–8 år i Sverige, dvs. som började
grundskolestudierna någon gång från årkurs 2 till årskurs 5. Deras andel minskade från drygt 76 till knappt
71 procent under sexårsperioden. Även ﬂickorna har
en sämre resultatutveckling under samma period
trots att de förbättrat sina resultat från läsåret 2002/03
till läsåret 2003/04 med närmare 3 procentenheter.

Skolverket, medan de senare årens uppgifter kommer från
Integrationsverkets databas STATIV. Det ﬁnns vissa marginella skillnader mellan Skolverkets och Integrationsverkets
statistik, men dessa påverkar inte resultaten. Skolverkets
statistik bygger på beﬁntlig befolkning vid kalenderårsskiftet, medan STATIV bygger på uppgifter om inskrivna elever
ett visst läsår. Det betyder att ett mindre antal elever därigenom faller ifrån i STATIV, i jämförelse med i Skolverkets
statistik.
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 1 a & b
Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan läsåret 1998/99–2003/04
och index* efter bakgrund, vistelsetid i Sverige och kön. Procent.
A: Andel behöriga

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka
Totalt

91,71
90,17
93,34
79,14
76,67
81,72
84,23
81,60
86,90
85,56
83,73
87,43
76,37
74,66
78,23
41,68
37,79
46,13
89,87

90,81
89,16
92,54
78,12
75,90
80,46
83,65
81,51
85,92
82,69
80,76
84,69
76,33
74,12
78,61
40,93
38,33
43,87
88,93

90,49
88,89
92,17
77,92
75,77
80,18
83,90
81,85
86,06
82,52
80,81
84,28
76,51
73,99
79,30
39,69
36,60
42,96
88,65

90,82
89,48
92,22
78,40
76,64
80,29
83,83
82,73
85,01
85,16
83,33
87,08
74,09
72,36
76,07
38,72
35,68
42,07
89,02

91,23
90,20
92,29
78,75
77,40
80,12
84,90
84,08
85,72
84,02
82,84
85,21
69,70
68,06
71,47
42,47
39,36
45,68
89,41

2003/04

91,06
89,84
92,35
77,33
75,09
79,70
83,19
80,99
85,52
83,34
81,37
85,39
70,94
68,14
74,01
41,43
39,19
43,85
89,15

B: Index
Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,88
0,92
0,90
0,93
0,93
0,93
0,94
0,83
0,83
0,84
0,45
0,42
0,49

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,87
0,92
0,91
0,93
0,91
0,91
0,92
0,84
0,83
0,85
0,45
0,43
0,47

1,00
1,00
1,00
0,86
0,85
0,87
0,93
0,92
0,93
0,91
0,91
0,91
0,85
0,83
0,86
0,44
0,41
0,47

1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,87
0,92
0,92
0,92
0,94
0,93
0,94
0,82
0,81
0,82
0,43
0,40
0,46

1,00
1,00
1,00
0,86
0,86
0,87
0,93
0,93
0,93
0,92
0,92
0,92
0,76
0,75
0,77
0,47
0,44
0,49

1,00
1,00
1,00
0,85
0,84
0,86
0,91
0,90
0,93
0,92
0,91
0,92
0,78
0,76
0,80
0,46
0,44
0,47

* Indexet är skapat genom att andel behöriga elever för olika kategorier av elever med utländsk bakgrund divideras med
andel behöriga elever hos motsvarande kategorier med svensk bakgrund. Elever med svensk bakgrund ger vi normvärdet 1,00 och resultaten för elever med utländsk bakgrund ställs i relation till detta. Ett värde på 0,93 för ﬂickor födda i
Sverige innebär att denna grupp presterar 93 procent av gruppen ﬂickor med svensk bakgrund. Alla indexvärden under
1,00 betyder att elever med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än elever med svensk bakgrund. När värdet på
index ökar, så minskar gapet mellan svensk och utländsk bakgrund, och tvärtom.
källa. Skolverket, egen bearbetning, samt Integrationsverkets databas STATIV.
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Andel behöriga elever till gymnasieskolan från respektive årskull elever som avslutade grundskolan
läsåren 1998/99–2003/04 efter svensk eller utländsk
bakgrund och vistelsetid. Procent.

Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs
9 mellan elever med svensk och utländsk bakgrund,
fördelat på elevgruppernas vistelsetid i Sverige
läsåren 1998/99–2003/04.
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Källa: Integrationsverkets databas STATIV

Det går allra bäst för ﬂickorna
Flickorna i alla grupper presterar bättre än pojkarna i
motsvarande grupper, och en större andel bland ﬂickorna än pojkarna når alltså behörighet till gymnasiet.
Flickorna i gruppen med utländsk bakgrund, född
i Sverige och med vistelsetid på minst 9 år i landet
innan grundskolan avslutades, når dessutom nästan i
samma utsträckning som pojkarna med svensk bakgrund behörighet till gymnasiet (tabell 1).

Bättre betygsresultat och meritvärden
Meritvärden står för summan av de 16 bästa betygen i
elevens slutbetyg i årskurs 9 (se not 2). Vi konstaterar
att samtidigt som andelen behöriga elever till gymnasieskolan har minskat något, har meritvärdena för
samtliga grupper totalt sett ökat under den studerade
sexårsperioden. Det går alltså allt bättre för den något
mindre andel elever som går ut grundskolan som
behöriga till gymnasieskolan. De som är behöriga får
allt högre poäng, de duktiga blir allt duktigare.
Mellan elevgrupperna med svensk och utländsk
bakgrund har det inte skett några större förändringar.
Skillnaderna i absoluta tal ligger så gott som konstant
på 20 poäng under hela perioden läsåren 1998/99–
2003/04, se tabell 2. Elever med svensk bakgrund har
ökat sina meritpoäng från 205 poäng läsåret 1998/99
till 210 poäng läsåret 2003/04, och elever med utländsk
bakgrund har denna tid ökat sina meritpoäng från
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1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
Svensk bakgrund
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9– år i Sverige
Född i Sverige
5–8 år i Sverige
0-4 år i Sverige
Källa: Integrationsverkets databas STATIV

185 till 189 poäng. Det har således gått något bättre
för eleverna med svensk bakgrund. Deras poäng ökar
med knappt fem poäng, att jämföra med drygt fyra
poängs ökning för elever med utländsk bakgrund.
I Statistikrapport 2004 (Integrationsverket 2005)
noterade vi en minskning i meritvärde mellan läsåren 2001/02 och 2002/03 för två av elevgrupperna
med utländsk bakgrund, de som vid avgången från
grundskolan vistats i Sverige 9 år eller längre och de
som vistats här i 5–8 år. Denna minskning har vänts
till en ökning igen, se tabell 2. Dessa gruppers meritvärden är nu högre än för det första jämförbara läsåret, 1998/99. Störst ökning har elevgruppen med 5–8
års vistelsetid i Sverige som ökat sitt meritvärde med
drygt 7 poäng mellan läsåren 2002/03 och 2003/04
– från knappt 178 till 185 poäng.
Flickor med utländsk bakgrund har
högre meritvärden än pojkar med svensk bakgrund
Flickorna presterar över lag bättre än pojkarna i
motsvarande elevkategori, kring 20 poäng högre än
pojkarna. Flickor med utländsk bakgrund har högre
meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Samtidigt har dessa ﬂickor en lägre andel behöriga till gymnasiet än pojkarna med svensk bakgrund. Knappt 90
procent av pojkarna med svensk bakgrund var läsåret 2003/04 behöriga till gymnasiet att jämföra med
knappt 80 procent av ﬂickorna med utländsk bakstudieresultat
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 2 a & b
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 läsåren 1998/99–2003/04
och index* efter bakgrund, vistelsetid i Sverige och kön.
A: Meritvärde

1998/99

1999/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka
Totalt

204,93
193,97
216,52
185,31
175,36
195,57
190,61
179,76
201,60
192,78
183,06
202,62
182,09
173,84
190,96
138,53
128,69
149,31
202,11

205,99
194,71
217,79
185,12
174,51
196,17
192,10
179,80
205,07
189,52
179,82
199,49
184,27
175,80
192,87
136,62
125,08
149,39
202,94

205,80
194,52
217,65
185,65
175,57
196,22
194,42
183,68
205,58
190,62
180,73
200,83
183,70
173,49
195,04
131,83
123,98
139,9
202,89

207,37
196,75
218,42
187,95
178,09
198,58
195,19
186,02
205,02
195,87
185,49
206,77
180,32
171,28
190,74
136,39
126,37
147,59
204,6

208,28
197,99
218,91
188,56
177,95
199,38
197,87
187,49
208,39
193,25
182,71
203,85
177,56
166,17
189,99
139,88
129,84
150,34
205,45

209,80
199,20
220,95
189,46
178,52
200,92
196,42
185,74
207,63
195,62
184,40
207,17
184,87
172,28
198,69
142,64
133,77
152,10
207,02

B: Index
Svensk bakgrund
Pojke
Flicka
Utländsk bakgrund
Pojke
Flicka
Född i Sverige
Pojke
Flicka
9– år i Sverige
Pojke
Flicka
5–8 år i Sverige
Pojke
Flicka
0–4 år i Sverige
Pojke
Flicka

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,93
0,93
0,93
0,94
0,94
0,94
0,89
0,90
0,88
0,68
0,66
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,93
0,92
0,94
0,92
0,92
0,92
0,89
0,90
0,89
0,66
0,64
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,94
0,94
0,94
0,93
0,93
0,92
0,89
0,89
0,90
0,64
0,64
0,64

1,00
1,00
1,00
0,91
0,91
0,91
0,94
0,95
0,94
0,94
0,94
0,95
0,87
0,87
0,87
0,66
0,64
0,68

1,00
1,00
1,00
0,91
0,90
0,91
0,95
0,95
0,95
0,93
0,92
0,93
0,85
0,84
0,87
0,67
0,66
0,69

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,91
0,94
0,93
0,94
0,93
0,93
0,94
0,88
0,86
0,90
0,68
0,67
0,69

* Index, se not i tabell 1.
källa: Skolverket, egen bearbetning, samt Integrationsverkets databas STATIV.

grund. Detta tyder på att det ﬁnns en stor spridning
inom gruppen ﬂickor med utländsk bakgrund (tabell
2). I gruppen ﬁnns det en del ﬂickor som presterar
mycket bra samtidigt som det ﬁnns en större grupp
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ﬂickor som presterar betydligt sämre. Spridningen
i prestationer bland pojkar med svensk bakgrund är
alltså mindre, vilket framkommer i tabell 2.

Slutsatser om studieresultat i grundskolan
I detta delavsnitt om studieresultat i grundskolan har
vi konstaterat att 80 procent av av samtliga grundskoleelever med utländsk bakgrund är antingen födda i
Sverige eller kom till Sverige innan de fyllde 7 år, dvs.
före ordinarie skolstartsålder. Dessa elever har alltså
gått igenom hela grundskolan, samtliga läsår, innan
de började i gymnasiet. Hur unga med utländsk bakgrund klarar sig är dock ytterst varierande. Vi konstaterar att de som är behöriga får allt högre poäng,
samtidigt som många klarar sig betydligt sämre.
Spridningen inom gruppen unga med utländsk bakgrund är stor.
Av våra sammanställningar – som omfattar perioden läsåren 1998/99 till 2003/04 – framgår att det
senaste läsåret har resultaten för elever med utländsk
bakgrund försämrats mer än resultaten för elever med
svensk bakgrund. Denna försämring påverkar möjligheterna att nå behörighet till gymnasiet för unga
med utländsk bakgrund. Försämringen är liten men
bidrar till att skillnaden som redan fanns gentemot
andelen behöriga elever med svensk bakgrund har
ökat. Den sämsta resultatutvecklingen har pojkar som
vistats 5–8 år i Sverige. Även ﬂickorna i denna grupp
har en sämre resultatutveckling jämfört med ﬂickor i
övriga grupper. Däremot går det bra för andra ﬂickor
i gruppen med utländsk bakgrund, de som är födda
i Sverige eller har bott här i minst 9 år vid avgången
från grundskolan. Dessa ﬂickor når behörighet till
gymnasiet i nästan samma utsträckning som pojkarna med svensk bakgrund.
Generellt har ﬂickor med utländsk bakgrund högre
meritvärde än pojkar med svensk bakgrund. Samtidigt har dessa ﬂickor en lägre andel behöriga till gymnasiet än pojkarna med svensk bakgrund. Detta tyder
på att det ﬁnns en stor spridning i studieprestationer
inom gruppen ﬂickor med utländsk bakgrund.
För gruppen ﬂickor och pojkar med 0–4 års vistelsetid i Sverige är det svårare än för någon annan elevgrupp att nå godkända resultat (se vidare avsnittet
Grundskolan i ett integrationspolitiskt perspektiv).

Studieresultat i gymnasieskolan
Grundskolan är ett led i det livslånga lärandet. Förutom att leda till sina egna mål ska den också förbereda ungdomen för nästa steg, gymnasieskolan. Eftersom gymnasieskolan också har som mål att alla elever
ska fullfölja sina studier, har detta lett till krav på att
eleverna ska ha en viss nivå på kunskaperna när de
påbörjar utbildningen. Gymnasieskolan måste klara
av att möta förväntningarna från eleverna på att studierna ska innebära något nytt samtidigt som studi-

erna måste haka i och ta vid på den nivå där eleven
beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan.
I detta delavsnitt redovisar vi studieresultaten för
eleverna som började på gymnasiet under läsåren
1997/98–1999/00 och andelen av dessa elever som fullföljt gymnasiet fem år senare. Skolverket mäter vanligtvis resultaten efter fyra år, men vårt val av fem år
motiveras av att vi i resultaten även inkluderar dem
som eventuellt läst ett inledande år på det individuella programmet (se faktaruta). Vi redovisar också
en statistisk studie av de elever som våren 1998 gick
ut från gymnasiet med godkända betyg och vad dessa
elever gör fem år senare. Är de sysselsatta eller studerar? Finns det skillnader mellan unga med svensk
respektive utländsk bakgrund beroende på vilket program de läst?
När det gäller gymnasieeleverna har vi – utöver
indelningen i de fyra undergrupperna född i Sverige,
vistats i landet i 0–4 år, 5–8 år samt 9 år eller längre
– även delat upp gruppen med svensk bakgrund i två
underkategorier – elev med två inrikes födda föräldrar och elev med en inrikes och en utrikes född förälder. Uppgifterna om elevernas vistelsetid gäller hur
länge eleven bott i Sverige när han eller hon påbörjade gymnasiet, vilket betyder att de utrikes födda
eleverna i detta statistikavsnitt anlänt i stort sett i
samma ålder som eleverna i den tidigare presenterade
grundskolestatistiken.

Behörigheten till gymnasiet
För att vara behörig till gymnasiet måste en elev ha
minst betyget Godkänd i de tre s.k. kärnämnena
svenska eller svenska som andra språk, matematik
och engelska. Denna regel infördes 1998. Frågan är:
Finns det någon skillnad i andelen godkända mellan
elever med utländsk respektive svensk bakgrund i just
dessa tre ämnen?
Vi konstaterar att det är en liten skillnad mellan
elever med svensk respektive utländsk bakgrund i
andelen som inte blivit godkänd i ämnet svenska, respektive i de två ämnena matematik och svenska. Även
om skillnaderna är små är det samtidigt en tre gånger
så stor andel elever med utländsk än med svensk bakgrund som inte fått betyget Godkänd i de två ämnena
engelska och matematik. Om vi studerar samtliga tre
kärnämnen är det en dubbelt så hög andel elever med
utländsk än med svensk bakgrund som inte fått betyget Godkänd i alla dessa ämnen (se tabell 3).
Oavsett bakgrund är det en stor skillnad mellan
pojkar och ﬂickor. En högre andel pojkar har inte fått
betyget Godkänd i engelska, medan ﬂickorna, såväl
dem med svensk som utländsk bakgrund, presterar
sämst när det gäller matematik.
studieresultat
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Gymnasieskolan
Gymnasiereformen och förordningen om det individuella programmet, IV, trädde i kraft den 1 juli 1992.
Då infördes också en skyldighet för kommunerna att
erbjuda alla ungdomar gymnasieutbildning fram till
den 30 juni det år de fyllde 20 år. Därmed markerades ett åtgärdsansvar med starkare inriktning på
utbildning än tidigare, då drygt 10 procent av eleverna inte gick vidare till gymnasiet.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform. I årskurs
9 söker eleverna till gymnasieskolans olika nationella
program. De elever som inte är behöriga för gymnasiestudier på ett nationellt program tas in på det
individuella programmet.
Samtliga nationella program är 3-åriga och består
av 2 500 gymnasiepoäng omfattande kärnämnen,
karaktärsämnen, olika inriktningar, individuellt val
samt projektarbete. Kärnämnen är gemensamma
för dem som läser ett nationellt eller ett specialutformat program och utgörs av svenska (alternativt
svenska som andra språk), engelska, samhällskunskap,
matematik, naturkunskap, religionskunskap, estetisk
verksamhet, idrott och hälsa. Karaktärsämnen är de
ämnen som ger de olika programmen sin speciella
särart. För elever på yrkesförberedande program
ingår dessutom 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
Staten fastställer de nationella programmen, vilka
samtliga ger behörighet för högskolestudier. Det står
kommunerna fritt att välja vilka program och grenar

de ska erbjuda eleverna, vilket har bidragit till att programutbudet skiljer sig åt mellan kommunerna. Efter
gymnasiereformen 1992 har andelen elever som fortsatt till gymnasiet efter grundskolan ökat från drygt
80 procent till 98 procent 1997.
Nationella program
Barn- och fritidsprogrammet, BF
Byggprogrammet, BP
Elprogrammet, EC
Energiprogrammet, EN
Estetiska programmet, ES
Fordonsprogrammet, FP
Handels- och administrationsprogrammet, HP
Hantverksprogrammet, HV
Hotell- och restaurangprogrammet, HR
Industriprogrammet, IP
Livsmedelsprogrammet, LP
Medieprogrammet, MP
Naturbruksprogrammet, NP
Naturvetenskapsprogrammet, NV
Omvårdnadsprogrammet, OP
Samhällsvetenskapsprogrammet, SP
Teknikprogrammet, TP (tillkom år 2000)
Specialutformat program, SM
Övrigt program
Individuella programmet, IV
: www.skolverket.se

 3
Totalt antal elever som läsåret 1997/98 inte uppnått målen i ämnen som krävs för grundläggande
behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan, dvs. inte fått betyget Godkänd,
fördelat på bakgrund och kön. Procent.
Kön

Totalt

Bakgrund

Antal
elever

Andel
av alla

8 325

8,6

3 245
5 080

Läsåret
1997/98
Därav
Flickor
Pojkar

Elever med
utländsk
bakgrund
2 735
Därav
Flickor
1 145
Pojkar
1 590

I ett ämne, %
Engelska

I två av
ämnena, %
Engelska Engelska
Matematik
+
+
+
matematik svenska
svenska

I alla tre
ämnena, %
Engelska +
svenska +
matematik

Matematik

Svenska*

1,2

1,8

0,6

0,9

0,6

0,6

2,9

6,9
10,2

0,9
1,6

2,0
1,7

0,2
0,9

0,9
0,9

0,2
0,9

0,4
0,8

2,3
3,5

19,7

3,9

3,4

0,8

2,8

1,1

1,1

6,5

16,8
22,4

3,0
4,7

3,7
3,1

0,3
1,4

2,9
2,6

0,5
1,8

1,0
1,2

5,4
7,7

* Svenska eller Svenska 2. Andelen av alla beräknas på N= 96 832, respektive utländsk bakgrund N = 13 918
källa: Skolverket, SIRIS
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 4a & b
Andel (procent) av de elever som påbörjade gymnasieskolan läsåren 1997/98−1999/00 som
fullföljde gymnasiestudierna inom fem år samt genomsnittliga betygspoäng, efter bakgrund,
vistelsetid vid påbörjade studier och kön.
A: Fullföljt gymnasiet inom fem år

Totalt
97/98 98/99 99/00

Pojke
97/98 98/99 99/00

Flicka
97/98 98/99

99/00

Svensk bakgrund
Två inrikes födda föräldrar
En inrikes /en utrikes född förälder

68,0
69,0
59,7

68,2
69,3
59,7

69,9
70,9
62,5

65,3
66,4
56,6

65,9
66,9
57,9

67,8
68,9
59,4

70,8
71,9
63,0

70,8
72,0
61,7

72,2
73,1
65,8

Utländsk bakgrund
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

43,8
55,0
53,2
46,5
30,5

50,1
56,7
55,1
52,3
34,8

51,5
59,1
56,3
54,5
36,3

39,7
50,8
48,4
41,8
28,2

45,1
50,9
49,9
46,3
32,3

47,4
54,6
52,2
48,7
33,8

48,4
59,6
58,3
52,1
33,2

55,6
63,0
60,9
59,2
37,7

56,0
64,1
60,8
61,3
39,2

Totalt

64,4

65,1

66,8

61,4

62,3

64,2

67,6

68,3

69,5

B: Genomsnittligt betygspoäng

Totalt
97/98 98/99 99/00

Pojke
97/98 98/99 99/00

Flicka
97/98 98/99

99/00

Svensk bakgrund
Två inrikes födda föräldrar
En inrikes /en utrikes född förälder

13,8
13,8
13,7

13,9
13,9
13,8

14,1
14,1
13,9

13,2
13,2
13,0

13,3
13,3
13,1

13,4
13,4
13,2

14,4
14,4
14,3

14,5
14,5
14,4

14,7
14,8
14,6

Utländsk bakgrund
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

12,7
13,0
12,8
12,3
12,4

12,8
13,1
12,9
12,6
12,3

12,9
13,2
13,1
12,7
12,6

12,3
12,5
12,3
12,0
12,2

12,4
12,7
12,5
12,0
11,9

12,4
12,6
12,6
12,2
12,0

13,1
13,4
13,2
12,7
12,7

13,3
13,5
13,4
13,1
12,8

13,4
13,7
13,5
13,1
13,1

Totalt

13,7

13,7

13,9

13,1

13,2

13,2

14,2

14,3

14,6

* Genomsnittligt betygspoäng = Summan av kursernas poäng viktade med betyg dividerat med totalpoäng för eleven. Vikt för betygen är
Icke Godkänd, IG=0, Godkänd, G=10, Väl godkänd, VG=15, mycket väl godkänd, MVG=20, vilket är den maximala poäng en elev kan
få på en kurs. Endast betygsatta kurser är medräknade i den genomsnittliga poängen.
källa: Integrationsverkets databas STATIV.

En konsekvens av att elever inte får betyget Godkänd i antingen samtliga eller vissa av de tre behörighetsgivande ämnena är att antalet elever ökar på det
individuella programmet (se avsnittet Elever på det
individuella programmet).

Fler elever fullföljer gymnasiestudierna
Vi kan till en början konstatera att bland dem som
började gymnasiet läsåret 1997/98, 1998/99 eller
1999/00 har andelen elever som inom fem år fullföljer
studierna stadigt ökat. Den största ökningen har skett
bland elever med utländsk bakgrund. Bland dem
som började sina gymnasiestudier läsåret 1999/00
har drygt hälften fullföljt mot 44 procent av dem som
påbörjade gymnasiet läsåret 1997/98. Bland elever
med svensk bakgrund fullföljer betydligt ﬂer, närmare
70 procent, även om ökningen här är mindre mellan
läsåren.
I vår redovisning i tabell 4a och b framgår hur

stor andel av samtliga elever4 som påbörjade årskurs
1 i gymnasieskolan olika läsår, inklusive eleverna som
 Detta inkluderar alla elever som påbörjade årskurs 1 på gymnasiet i något program, även de som tidigare varit inskrivna
i gymnasieskolan på andra program. Skolverket har i redovisningen av indikatorer för gymnasieskolan valt att studera
dem som efter fyra år lämnat gymnasieskolan med slutbetyg.
Våra siffror skiljer sig därför från dem som Skolverket lämnat
till regeringen i februari 2006. Där framgår att bland ﬂickorna med utländsk bakgrund har andelen med slutbetyg ökat,
förändringen är från 77 procent läsåret 2003/04 till närmare
79 procent läsåret 2004/05, att jämföra med pojkarnas från
knappt 69 procent till närmare 71 procent för motsvarande
läsår. I Skolverkets redovisning exkluderas elever som läst på
det individuella programmet, vilket är en förklaring till att
Skolverkets uppgifter visar högre andel avgångna från gymnasiet än vad vi presenterar. Eftersom det individuella programmet är det största programmet för unga med utländsk bakgrund (och tredje största programmet för elever med svensk
bakgrund) menar Integrationsverket att resultaten blir missvisande om det individuella programmet inte inkluderas i en
sammanställning.
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går på det individuella programmet och som lämnat
gymnasiet med någon form av slutbetyg5 inom loppet
av fem år. Vi ser samma mönster som det vi fann för
grundskolan – dvs. det ﬁnns skillnader i resultat mellan unga med svensk och utländsk bakgrund, men
också inom elevgruppen med utländsk bakgrund, där
elevens vistelsetid i landet spelar roll.
När vi ser på resultaten inom hela gruppen med
utländsk bakgrund så fullföljer närmare 60 procent
av dem som är födda i Sverige gymnasiet, tätt följd av
gruppen med en vistelsetid om minst 9 år i Sverige.
Lägst andel av dem som fullföljer gymnasiestudierna
ﬁnner vi bland de relativt nyanlända, med kort vistelsetid i landet. Men elever i denna grupp har ändå
i ökad utsträckning lyckats fullfölja sina gymnasiestudier. Ökningen är 6 procentenheter sedan läsåret
1997/98, till 36 procent.
Inom gruppen med svensk bakgrund ﬁnns en
påfallande stor skillnad mellan elever med två inrikes
födda föräldrar och elever med en inrikes och en utrikes född förälder. De senare har närmare 8 procentenheter lägre andel avgångna från gymnasiet. Detta
är ändå en förbättring jämfört med resultaten från
läsåret 1997/98. Överlag minskar gapet mellan samtliga grupper.
Liksom i grundskolan är det även i gymnasieskolan stora skillnader mellan pojkarnas och ﬂickornas
resultat. Flickor med svensk bakgrund når under hela
perioden konstant cirka fem procentenheter bättre
resultat än pojkar med svensk bakgrund. Inom gruppen elever med utländsk bakgrund är skillnaden ändå
större mellan ﬂickor och pojkar, närmare nio procentenheter.
Bättre betyg för de nyanlända som fullföljer gymnasiet
I likhet med utvecklingen av meritpoängen i grundskolan har elevernas genomsnittliga betygspoäng
i gymnasieskolan ökat under treårsperioden. Inom
gruppen elever med svensk bakgrund är det knappt
någon som helst skillnad mellan de olika elevkategorierna. Däremot skiljer det mer än 1,0 poäng i snittbetyg mellan gruppen med svensk bakgrund och gruppen med utländsk bakgrund.
Elever inom kategorin med utländsk bakgrund har
nästan samma genomsnittsbetyg. Skillnaden mellan
elever med kortast vistelsetid i Sverige och dem som
är födda här är endast 0,6 poäng för dem som påbörjade gymnasiet läsåret 1999/00.
För de fåtalet elever med 0–4 års vistelsetid i
 Statistiken bygger på variabeln avgångna elever, dvs. den
omfattar elever som avgått från gymnasieskolan med slutbetyg, omdöme eller liknande från program eller International Baccalaureate (IB).
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Sverige så är det visserligen inte många som fullföljer, men de som fullföljer gör det med goda resultat.
Flickorna i denna grupp klarar sig betydligt bättre än
pojkarna. Trots den korta vistelsetiden i Sverige har
dessa ﬂickor nästan samma genomsnittliga poäng
som elevgruppen pojkar med svensk bakgrund och
två inrikes födda föräldrar och 1,7 poäng lägre betyg
än ﬂickorna med två inrikes födda föräldrar.

Behörigheten till gymnasieskolans
olika program läsåret 1998/99
Vi har hittills tittat på gymnasieskolans resultat totalt
sett. Men gymnasieskolan är indelad i olika nationella
program (se faktaruta sid. 114) och resultaten mellan
elever inom dessa olika program skiljer sig kraftigt åt,
både beträffande andelen som fullföljer, vilka betygsresultat eleverna når och vad eleverna gör fem år efter
avslutad gymnasieutbildning. Finns det något samband mellan om eleven har svensk eller utländsk bakgrund, hans/hennes studieresultat och andelen som
fortsätter till vidare studier eller börjar arbeta?
Gjorde unga med svensk och utländsk bakgrund
samma utbildningsval läsåret 1998/99?
Läsåret 1998/99 kunde eleverna söka till 16 olika treåriga program. Två av programmen var studieförberedande – Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet – medan övriga program
var yrkesförberedande. Förutom dessa nationella
program kunde eleverna välja ett s.k. specialutformat
program6, ofta skräddarsytt för den enskilde elevens
behov. Av tabell 5 framgår hur fördelningen av samtliga elever i årskurs 1 läsåret 1998/99 på gymnasieskolans olika nationella samt specialutformade program
såg ut. Eleverna på det individuella programmet ingår
inte i tabellen eftersom det programmet inte är ett
nationellt program.
Läsåret 1998/99 fanns det nästan inte fanns någon
skillnad i fördelningen av elever med svensk respektive med utländsk bakgrund på de studieförberedande programmen (se tabell 5). Det var till och med
en aning större andel elever med utländsk bakgrund
 Genom att kombinera karaktärsämnen från olika program
kan en kommun inrätta ett specialutformat program. Dessa
tillgodoser lokala och regionala behov. Ett specialutformat
program omfattar 2 500 poäng, där poängen utgörs av de
åtta kärnämnena samt kombineras ihop med kurser från
ﬂera nationella program och inkluderar ett projektarbete.
Ett specialutformat program motsvarar ett nationellt program i fråga om utbildningens nivå och omfattningen i
timmar. Programmet kan även utformas individuellt för en
elev för att tillgodose hans eller hennes behov av kunskaper
(www.skolverket.se).

 5
Fördelningen av elever som läsåret 1998/99 började på något av de dåvarande 16 nationella programmen eller
på det specialutformade programmet, dvs. exklusive det individuella programmet, uppdelat på samtliga elever
samt fördelade på dem med svensk respektive dem med utländsk bakgrund, pojkar och ﬂickor. Procent.
Samtliga elever
N = 99 145

Program
Barn och fritid
Bygg
El
Energi
Estetiska
Fordons
Handels- och
administrativa
Hotell och
restaurang
Hantverks
Industri
Livsmedels
Media
Naturbruks
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformat
Summa

Samtliga elever svensk
bakgrund

Samtliga elever utländsk
bakgrund N = 14 288

Totalt
%
4,4
2,8
4,6
0,7
5,2
3,7

Varav
pojkar
%
2,3
5,3
8,9
1,4
3,1
6,9

Varav
ﬂickor
%
6,7
0,1
0,1
0,0
7,4
0,3

Totalt
%
4,6
3,0
4,7
0,8
5,5
3,7

Varav
pojkar
%
2,3
5,6
9,0
1,5
3,2
7,0

Varav
ﬂickor
%
7,0
0,1
0,1
0,0
7,8
0,3

Totalt
%
3,5
1,8
4,3
0,5
3,6
3,5

Varav
pojkar
%
2,4
3,3
8,2
0,9
2,2
6,7

Varav
ﬂickor
%
4,8
0,1
0,1
0,1
5,1
0,1

4,5

4,4

4,7

3,9

3,7

4,1

8,3

8,5

8,1

5,2
1,5
1,7
0,5
4,6
2,4
19,8
4,0
25,3
8,8
100,0

4,7
0,5
3,0
0,4
4,3
1,8
23,0
1,1
18,8
10,0
100,0

5,8
2,7
0,3
0,7
4,8
3,1
16,4
7,2
32,3
7,5
100,0

5,3
1,5
1,8
0,6
4,7
2,7
19,7
3,7
25,2
8,9
100,0

4,7
0,4
3,2
0,4
4,3
2,0
23,0
0,9
18,7
10,1
100,0

6,0
2,6
0,2
0,7
5,0
3,5
16,1
6,6
32,1
7,6
100,0

4,6
1,9
1,2
0,5
4,2
0,6
20,6
6,2
26,3
8,4
100,0

5,0
0,7
1,9
0,5
4,4
0,5
23,0
2,1
19,8
9,9
100,0

4,3
3,3
0,4
0,4
3,9
0,8
18,0
10,5
33,4
6,7
100,0

källa: SCB, egna beräkningar

som valde Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet.
Bland de yrkesförberedande programmen framkommer en markant skillnad på Handelsprogrammet. Där studerade nästan en dubbelt så hög andel
elever med utländsk som med svensk bakgrund.
Förutom skillnader i utbildningsval mellan unga
med svensk respektive med utländsk bakgrund fanns
det tydliga könsskillnader i valen av program. På nio
av programmen utgjorde ena könet läsåret 1998/99
mer än 70 procent av det totala antalet elever.
Elever på det individuella programmet
Den största skillnaden mellan ungdomar med svensk
respektive med utländsk bakgrund återﬁnner vi bland
eleverna på det individuella programmet. Läsåret
1998/99 var det individuella programmet det tredje
största programmet för elever med svensk bakgrund,
men det största programmet för elever med utländsk
bakgrund. 30 procent av eleverna med utländsk bakgrund började på det individuella programmet jäm-

fört med 11 procent av eleverna med svensk bakgrund.
Över 16 8007 elever gick läsåret 1998/99 på det individuella programmet. Drygt hälften av dem kom
direkt ifrån grundskolan och en tredjedel hade läst
på gymnasiet året innan men hoppat av ett program.
Det framgår av Välfärd och skola (SOU 2000:39). De
resterande eleverna hade antingen haft ett studieuppehåll, var nyinvandrade eller så saknas det uppgift
om dem (SOU 2000:39, tabell 8, s. 53).
Läsåret 1998/99 var andelen elever med utländsk
bakgrund på det individuella programmet klart överrepresenterad. Inget annat program hade en lika hög
andel elever med utländsk bakgrund och det individuella programmet var, och är, det största gymnasiala
programmet för elever med utländsk bakgrund. Mer
än hälften ungdomarna som gick på det individuella
 I SOU 2000:39, Välfärd och skola, tabell 8 uppges att antalet
elever på det individuella programmet var drygt 15 000, men
enligt Integrationsverkets statistik fanns 16 800 elever på ett
individuellt program år 1998.
studieresultat

117

Det individuella programmet, IV

Det individuella programmet infördes år 1992. Motiven till att införa det individuella programmet var
ﬂera: kompensatoriska för de elever som saknade
tillräckliga kunskaper, motivationsskapande och vägledande för de elever som var omotiverade för studier eller osäkra i sitt studieval och stödjande för de
elever som inte tagits in eller avbrutit sin gymnasieutbildning. Det individuella programment ska först och
främst förbereda eleverna för studier på ett nationellt eller specialutformat program. Det framgår av
skollagen (5 kap. 4 b §).
De första åren efter att det individuella programmet införts gick ungefär 5 procent av årskullarna till
ett individuellt program, men 1998 skedde en mar-

programmet hade bott i Sverige i mindre än fyra år
innan de började på detta program.
Det är viktigt att notera att uppgifterna om den
höga andelen elever på det individuella programmet
avsåg årskurs 1 i gymnasiet. Därefter, under årskurs 2
och 3, minskade antalet elever mycket kraftigt på det
individuella programmet. Endast ett fåtal elever fanns
kvar på det individuella programmet efter årskurs
1 och det blev då ett av de minsta programmen på
gymnasiet. Detta är tyvärr inget positivt tecken, eftersom en stor andel av eleverna lämnade gymnasiet för
gott efter årskurs 1 på det individuella programmet
(SOU 2002:120).

 6
Andel elever som började på det individuella programmet läsåret 1998/99, efter bakgrund, föräldrarnas bakgrund, vistelsetid och kön. Procent.
Total
Svensk bakgrund
66,0
Därav föräldrar där
två är inrikes födda
86,1
minst en är inrikes född 13,9
Utländsk bakgrund
Därav
Född i Sverige
9– år i Sverige
5–8 år i Sverige
0–4 år i Sverige

Pojkar
66,2

Flickor
65,7

86,2
13,8

85,9
14,1

34,0

33,9

34,3

20,1
17,6
13,9
48,5

20,3
17,8
14,4
47,5

19,7
17,2
13,2
49,9

källa: SCB, egna beräkningar

118

rapport integration 2005

kant ökning till 8 procent. Anledningen till ökningen
var införandet av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan, dvs. kraven på godkända betyg i svenska/
svenska som andra språk, matematik och engelska.
Det individuella programmet har förändrats under
åren men dess karaktär av »reparationsprogram« har
bestått.
För unga med utländsk bakgrund är det individuella programmet det största gymnasiala programmet.
För de nyanlända eleverna – med 0–4 års vistelse i
Sverige – ﬁnns inom det individuella programmet ett
introduktionsprogram för nyanlända, IVIK.
källa: Välfärd och skola, SOU 2000:39, sid. 63-64, Skolverket
(2005d) Efter skolan, sid. 17.

Hur stor andel elever ﬁck slutbetyg
från gymnasiet inom fem år?
Låt oss se närmare på hur stor andel av eleverna som
fått slutbetyg från gymnasieskolan inom fem år. Det
ﬁnns en klar och tydlig skillnad mellan eleverna på
de studieförberedande och de yrkesförberedande
programmen enligt tabell 7. På de två studieförberedande programmen, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammet, hade merparten av eleverna
fullföljt gymnasiet inom fem år. Även för eleverna på
det specialutformade programmet var fullföljandegraden hög. Drygt 80 procent av eleverna med svensk
bakgrund och knappt 69 procent av eleverna med
utländsk bakgrund fullföljde det specialutformade
programmet, 88 respektive 80 procent hade fullföljt
Naturvetenskapsprogrammet samt 82 respektive 70
procent hade fullföljt Samhällsvetenskapsprogrammet.
Mest anmärkningsvärt är det goda resultatet som
elever med endast 0–4 års vistelse i Sverige nådde på
de studieförberedande programmen – se tabell bu2 i
bilagan. Det skilde t.ex. bara 10 procentenheter i fullföljandegrad mellan dem och elever med två inrikes
födda föräldrar på Naturvetenskapsprogrammet.
Eleverna på de yrkesförberedande programmen
fullföljde i lägre grad gymnasieskolan. Bland dessa
elever fullföljde i genomsnitt 64 procent av eleverna
med svensk bakgrund respektive 55 procent av dem
med utländsk bakgrund.
Eleverna på det individuella programmet hade lägst
fullföljandegrad. Det gick alltså sämst för dessa elever.
Enbart 16 procent av samtliga elever med svensk bakgrund fullföljde det individuella programmet inom
fem år. Bland eleverna med utländsk bakgrund fullföljde endast 13 procent.

 
Andel (procent) av de elever började på ett gymnasialt program läsåret 1998/99 och ﬁck slutbetyg inom fem år,
dvs. fullföljandegraden, fördelat på svensk och utländsk bakgrund samt kön. Procent.

Barn- och fritid
Bygg
El
Energi
Estetiska
Fordon
Handels- och
adminstration
Hotell och
restaurang
Hantverk
Industri
Livsmedel
Medie
Naturbruk
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformat
Individuella

Total svensk
bakgrund

Pojkar

Flickor

Total utländsk Pojkar
bakgrund

Flickor

64,6
66,8
74,8
63,2
69,6
57,2

58,6
67,3
75,0
62,7
64,9
58,0

66,7
47,5
62,1
82,4
71,7
40,2

51,3
40,7
64,7
63,9
56,1
43,8

38,5
40,1
64,8
63,2
50,0
44,0

58,2
66,7
60,0
75,0
58,9
20,0

63,9

59,6

68,2

48,7

42,8

55,4

65,8
70,5
62,0
56,1
72,6
66,1
88,1
63,7
81,9
80,3
16,1

61,9
58,3
62,4
50,8
67,0
67,2
86,6
58,3
76,6
78,3
17,3

69,0
72,5
56,9
59,3
77,6
65,3
90,4
64,5
85,1
83,2
14,5

49,2
64,5
46,7
33,3
66,5
58,2
79,7
54,8
70,2
68,7
13,0

41,7
44,0
46,4
21,1
61,8
67,6
76,4
43,9
61,4
64,9
11,8

58,6
69,0
48,4
50,0
72,3
52,6
84,2
57,1
75,8
74,7
14,5

källa: SCB

Slutsatser om studieresultaten i gymnasiet
Vi kan konstatera att på vissa gymnasiala program är
andelen elever med svensk respektive med utländsk
bakgrund i princip lika, främst på de studieförberedande programmen. På vissa av de yrkesförberedande
programmen skiljer sig andelarna däremot stort åt.
På Handels- respektive Omvårdnadsprogrammet
studerade nästan en dubbelt så hög andel elever med
utländsk som med svensk bakgrund. Andelen elever
med utländsk bakgrund var dessutom markant lägre
på Naturbruksprogrammet än på många andra program.
Den största skillnaden mellan ungdomar med
svensk respektive med utländsk bakgrund fann vi
bland eleverna på det individuella programmet. Det
var det tredje största programmet för elever med
svensk bakgrund, men det största programmet för
elever med utländsk bakgrund, med ungefär 30 procent av elevgruppen.
Andelen elever som fullföljer gymnasiet har ökat.
Den största ökningen har skett bland elever med

utländsk bakgrund som förbättrat sina resultat med
nästan åtta procentenheter, vilket är mer än vad elever
med svensk bakgrund gjort. Gapet minskar alltså till
unga med svensk bakgrund. Trots detta är det enbart
drygt hälften av unga med utländsk bakgrund som
fullföljer gymnasiet mot 70 procent av dem med
svensk bakgrund.
För det fåtal elever med 0–4 års vistelsetid i Sverige
är det visserligen inte många som fullföljer, men de
som fullföljer gör det med goda resultat. Flickorna
med 0–4 års vistelsetid i Sverige klarar sig bättre än
pojkarna. Trots att de bott så kort tid i landet har
dessa ﬂickor nästan samma genomsnittliga poäng
som elevgruppen pojkar med svensk bakgrund och
två inrikes födda föräldrar.
Eleverna på det individuella programmet hade
lägst fullföljandegrad. Det gick alltså allra sämst för
dessa elever. Enbart 16 procent av samtliga elever med
svensk bakgrund fullföljde det individuella programmet inom fem år medan motsvarande andel för eleverna med utländsk bakgrund var 13 procent.
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Åren efter gymnasiet – början på
resten av det livslånga lärandet
Vad gör elever som fullföljt gymnasiet
fem år senare?
Låt oss gå tillbaka till år 1998 och se närmare på de
elever som det året fullföljde sina gymnasiestudier.
Vad har hänt med dessa elever fem år senare, hösten
2003? Är man sysselsatt, studerar eller kanske både
och? Dessutom – ﬁnns det skillnad mellan ungdomar
med svensk och utländsk bakgrund? Har alla som
tagit studenten lika möjligheter till fortsatt utbildning
eller på arbetsmarknaden?
Unga med utländsk bakgrund väljer i högre grad
att studera vidare efter gymnaiset
Statistik från SCB visar andelen studenter som är sysselsatta respektive studerar. Det är viktigt att notera
att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera
med studiemedel, dvs. en person kan förekomma
i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«. Exakt vilken form av studier ungdomen
bedriver framkommer heller inte. Vi redovisar ytterligare resultat om ungdomarnas väg in i arbetslivet
i kapitlet Arbetsmarknaden, avsnittet Ungdomars
etablering på arbetsmarknaden. I det avsnittet tar vi
också upp i vilken mån fortsatta studier lönar sig för
unga med utländsk bakgrund eller inte.
Vår sammanställning i tabell 8 visar att det ﬁnns en
stor skillnad mellan dem som läst ett studie- respektive ett yrkesförberedande program och som fullföljde
gymnasiet år 1998. Flertalet av ungdomarna som läst
ett yrkesförberedande program hade ett arbete, dvs.

var sysselsatt. Bland elever som gått på ett studieförberedande program valde de ﬂesta att studera vidare.
Omkring 60 procent av eleverna med såväl svensk
som utländsk bakgrund bedrev studier.
Resultaten visar att det ﬁnns en stor skillnad mellan unga med svensk och utländsk bakgrund när det
gäller andel sysselsatta. Unga med utländsk bakgrund
var fem år efter studentexamen sysselsatta i betydligt
lägre grad än unga med svensk bakgrund.
Fler ﬂickor än pojkar, oavsett bakgrund och program, studerade fem år efter att de avslutat sina gymnasiestudier. Skillnaden mellan könen var störst när
det gällde de yrkesförberedande programmen. På
dessa yrkesförberedande program är det dessutom en
betydligt större andel pojkar med utländsk än med
svensk bakgrund som väljer att studera vidare.
Att unga med utländsk bakgrund i högre grad än
unga med svensk bakgrund väljer att studera vidare
frmgår också av Behtouis expertbilaga till Rapport
Integration (Behtoui 2006). I sin studie fann Behtouiatt bland ungdomarna som tog examen från gymnasiet år 1990 satsade unga med utländsk bakgrund
i högre grad på att vidareutbilda sig än unga med
svensk bakgrund.
Grad av sysselsättning eller studier skiljer sig åt
beroende på vilket program eleven läst
När vi studerar statistiken närmare – se tabell 9 – och
fördelar denna på de olika programmen framkommer följande. Från Naturvetenskapsprogrammet
studerade närmare två av tre med svensk bakgrund
vidare, och knappt hälften var sysselsatta fem år efter
studenten. Bland unga med utländsk bakgrund som

 
Andel elever som är sysselsatt och/eller studerande* fem år efter slutförda gymnasiestudier,
uppdelad efter yrkes- respektive ett studieförberedande program, bakgrund samt kön.

Yrkesförberedande
program

Sysselsatta
Studerande

Svensk bakgrund, procent
Totalt
Pojkar
Flickor

Utländsk bakgrund, procent
Totalt
Pojkar
Flickor

68,0
23,4

71,3
17,3

64,1
30,6

54,8
25,3

56,4
21,2

52,8
30,2

48,0
59,7

48,0
56,7

48,1
62,4

38,3
60.0

39,3
56,6

37,5
63,1

Studieförberedande
program

Sysselsatta
Studerande

* Det är viktigt att notera att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera med studiemedel,
dvs. en person kan förekomma i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«.
källa: SCB, egna beräkningar
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Andel som ﬁck slutbetyg från ett gymnasialt program år 1998 och var sysselsatta och/eller
studerande fem år senare, bakgrund samt kön.
Program

Barn och fritid***
Bygg***
El
Energi
Estetiska
Fordon
Handels– och
administrativa
Hantverk
Hotell och
estaurang
Industri
Livsmedel***
Media
Naturbruk***
Naturvetenskap
Omvårdnad
Samhällsvetenskap
Specialutformade
Indivduella

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

Svensk bakgrund procent
Totalt
Pojkar
Flickor
76,9
79,7
76,1
22,4
84,8
5,6
85,8
86,2
*
7,0
6,7
*
83,7
83,7
*
16,2
16,2
*
84,5
84,4
*
17,0
16,5
*
56,6
57,4
56,2
44,8
100
19,6
91,7
91,9
*
4,3
4,3
*

Utländsk bakgrund procent
Totalt
Pojkar
Flickor
71,6
74,8
70,6
20,3
21,7
19,9
74,8
75,8
*
7,9
8,1
*
66,4
66,4
*
25,6
25,6
*
77,2
76,8
*
21,1
21,4
*
59,3
56,6
60,8
36,6
36,3
36,8
78,6
78,7
*
10,4
10,2
*

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

77,4
21,1
76,9
15,5

77,0
25,4
–**
–**

77,7
17,4
75,9
16,5

63,8
22,6
60,3
8,5

65,8
23,7
**
**

62,3
21,7
60,7
9,2

Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande
Sysselsatt
Studerande

79,3
17,2
86,5
11,2
82,0
14,1
64,4
36,7
77,8
19,5
48,8
64,8
84,2
22,8
58,6
52,9
64,1
43,6
61,9
13,3

80,5
14,2
89,6
10,7
86,2
10,1
67,5
56,3
86,3
13,8
49,9
43,4
84,7
22,3
59,7
92,3
66,8
42,2
69,3
8,3

78,4
19,5
*
*
79,5
16,6
62,1
22,4
69,3
25,2
47,1
97,4
84,2
22,9
57,9
29,8
61,0
45,3
46,3
24,0

75,2
14,7
77,6
15,9
62,5
27,5
61,0
29,7
60,7
16,4
46,4
59,2
69,2
28,1
53,9
46,7
53,5
43,0
54,6
13,9

78,8
9,4
78,8
14,5
75,0
18,8
65,8
25,6
65,0
15,0
46,2
59,4
**
**
55,0
46,3
52,7
45,6
64,2
14,9

71,7
20,1
*
*
54,2
33,3
57,0
33,1
58,5
17,1
46,7
58,9
69,0
27,4
53,3
46,9
54,2
40,8
39,0
12,2

* Detta program är pojkdominerat och antalet ﬂickor som gått ut programmet är mycket få, att redovisa andelar
blir missvisande.
** Detta program är ﬂickdominerat och antalet pojkar som gått ut programmet är mycket få, att redovisa andelar blir missvisande.
*** Andelen elever med utländsk bakgrund är låg på dessa program, cirka 10 procent.
OBS. Det är viktigt att notera att studenterna kan vara såväl sysselsatta som studera med studiemedel, dvs. en
person kan förekomma i både kategorin »sysselsatt« och i kategorin »studerande«.
källa: Integrationsverkets databas STATIV
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läst Naturvetenskapsprogrammet var det också en
stor andel som studerade och/eller arbetade. Andelen
var dock lägre än bland dem med svensk bakgrund.
Samma mönster ser vi hos studenterna från Samhällsvetenskapsprogrammet – det program som ﬂest
gymnasieelever valde. Bland dem med svensk bakgrund studerade över hälften vidare, och närmare
sex av tio var sysselsatta. En hög andel av dem med
utländsk bakgrund var också studerande och/eller
arbetade, men andelen var även här lägre än för deras
skolkamrater med svensk bakgrund.
Merparten elever som läst ett yrkesförberedande
program var sysselsatta fem år efter avslutad skolgång.
Högst andel sysselsatta återﬁnner vi bland dem som
läst Fordonsprogrammet. Mer än nio av tio elever
med svensk bakgrund som läst Fordonsprogrammet
var sysselsatta, mot knappt åtta av tio av dem med
utländsk bakgrund. En väsentlig skillnad framkommer mellan könen, där kvinnorna i lägre grad än
männen var sysselsatta.
Genomgående kan vi konstatera att elever med
utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än
elever med svensk bakgrund. Däremot var det något
ﬂer som studerade jämfört med dem som hade
svensk bakgrund, vilket bland de yrkesförberedande
programmen bland annat var tydligt för dem som
läst El-, Energi-, Fordons-, Handels-, Industri-, Livsmedels- respektive Omvårdnadsprogrammet.
Hur gick det då för dem som läst det individuella
programmet? Drygt sex av tio med svensk bakgrund,
och lite mer än hälften av dem med utländsk bakgrund, var fem år efter avslutat program sysselsatta.
Fortsatta studier ägnade sig knappt 14 procent åt,
ungefär lika stor andel med svensk som med utländsk
bakgrund (tabell 9).

Ungas övergång till högskola och universitet
Vi har konstaterat att i princip lika stor andel elever
med utländsk som med svensk bakgrund påbörjar de
studieförberedande programmen inom gymnasieskolan, om eleverna på det individuella programmet
exkluderas. Däremot skiljer sig utfallet åt – en större
andel med svensk än med utländsk bakgrund avslutar
gymnasiestudierna från de studieförberedande programmen med betyg. Dessa betyg är en förutsättning
för vidare studier inom högskola och universitet.
Grundläggande behörighet8 till högskolan har de
elever som får slutbetyg från ett nationellt eller ett
 Grundläggande behörighet förutsätter att eleven har lägst
betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent
av det antal gymnasiepoäng som krävs för att eleven ska ha
gått ett fullständigt program.
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specialutformat program. Dessa program ger också
allmän behörighet till högskolan. Utöver detta krävs
på vissa högskoleutbildningar särskild behörighet9,
med särskilda förkunskapskrav. För utbildningar
med många sökande sker urvalet till en högskoleutbildning på basis av medelpoängen från gymnasiebetyget.10
Regeringens mål med den högre utbildningen är
att 50 procent av en årskull elever ska ha påbörjat sin
högskoleutbildning före 25 års ålder. Har då detta mål
nåtts för unga med utländsk bakgrund?
Det totala antalet högskolenybörjare uppgick läsåret 2003/04 till 83 300 elever. Bland dem hade cirka 11
500, 14 procent, utländsk bakgrund. Om vi exkluderar
inresande studenter som inte folkbokförs i Sverige,
bland dem utbytesstudenter, uppgår andelen med
utländsk bakgrund till 17 procent av alla högskolenybörjare. I jämförelse med läsåret 2002/03 ökade andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund med
4 procent, medan nybörjarna med svensk bakgrund
minskade i antal med 4 procent samma tid (Högskoleverket 2005).
Skolverket visar i rapporten Beskrivande data 2005
– Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning (Skolverket 2005c) att av de elever som
avslutade en gymnasieutbildning vårterminen 2001
påbörjade nästan 46 procent en högskoleutbildning
inom tre år, en ökning med 3 procentenheter jämfört med de elever som slutade gymnasieskolan året
innan, 2000. För elever med svensk bakgrund gick
knappt 46 procent över till högskolan inom denna
treårsperiod, medan motsvarande andel för elever
med utländsk bakgrund var högre, drygt 48 procent,
dvs. nära regeringens 50-procentsmål.
Det är stora skillnader mellan könen, men såväl
pojkar som ﬂickor med utländsk bakgrund är i större
utsträckning engagerade i högskole- eller universitetsstudier inom mätperioden än pojkar och ﬂickor med
svensk bakgrund.
Bland ﬂickorna med utländsk bakgrund – med
slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00
 Vissa utbildningar har som särskild behörighet s.k. standardbehörighet, exempelvis läkare och civilingenjör, som bestäms
av Högskoleverket. För övriga utbildningar kan högskolor
och universitet själva bestämma vilka förkunskapskrav som
gäller.
 Om en elev saknar behörighet i gymnasiebetygen ﬁnns det
möjlighet att behörighetskomplettera efter avslutade gymnasiestudier. Det ﬁnns även andra sätt än betyg för att uppnå
(särskild) behörighet, bland annat genom att ansöka om reell
kompetens. Det innebär att eleven har skaffat sig erfarenheter
på annat sätt, t.ex. i arbetslivet, som motsvarar det behörighetskrav man har betygsmässigt.

– studerar drygt 52 procent på högskola eller universitet högst tre år senare, att jämföra med pojkarnas
knappt 44 procent.
Elever som läst ett studieförberedande program
på gymnasiet, Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet, studerar i betydligt större
utsträckning vidare än elever som läst övriga program, den totala andelen är drygt 80 procent för
Naturvetenskapsprogrammet och 57 procent för
Samhällsprogrammet. Bland ﬂickor med utländsk
bakgrund studerande närmare 85 procent från Naturvetenskapsprogrammet vidare på högskola/universitet och bland pojkarna nästan 80 procent. För ﬂickor
och pojkar med svensk bakgrund var motsvarande
andel drygt 82 procent respektive 79 procent (Skolverket 2005c, s. 88 f.).

alla barn och ungdomar, enligt skollagen, ha tillgång
till en likvärdig utbildning, oberoende av kön, geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden
samt etniskt ursprung. Undervisningen ska bedrivas
med hänsyn tagen till elevernas olika behov och förutsättningar. Skolan är med andra ord till »för alla«.
Men skolan ska samtidigt respektera de olikheter
som ﬁnns, ta tillvara på varje elevs möjligheter, hjälpa
eleven att kompensera tidigare brister i skolresultat
och ta speciell hänsyn till elever i behov av särskilt
stöd.

Grundskolan – del av det livslånga lärandet

Det svenska offentliga skolsystemet består dels av den
obligatoriska skolan11 dit bl.a. grundskolan räknas,
dels av de frivilliga skolformerna12 med bl.a. gymnasieskolan.
Som vi beskrev i inledningen till detta avsnitt ska

Grundskolan är ett led i det livslånga lärandet. Förutom att leda till sina egna mål ska den också förbereda eleven för gymnasieskolan. Låt oss sammanfatta
våra resultat och se om dessa mål för skolan gäller i
verkligheten för barn och unga med utländsk bakgrund. Detta gör vi genom att belysa vad ﬂera myndigheter och forskare under senare år presenterat i
form av resultat och konklusioner avseende unga med
utländsk bakgrund och den svenska ungdomsskolan.
Av vår resultatuppföljning om grundskolan kan vi
konstatera följande:
• Fyra av fem elever med utländsk bakgrund har
genomgått den svenska grundskolans samtliga
läsår.
• Unga med utländsk bakgrund har förbättrat sina
meritpoäng men gapet till elever med svensk bakgrund har ökat.
• Flickor med utländsk bakgrund har högre meritvärde än pojkar med svensk bakgrund, men en
lägre andel behöriga till gymnasiet, eftersom spridningen i studieresultat är stor mellan olika ﬂickor.
En del klarar sig bra medan en större andel klarar
sig sämre.
• Flickor födda i Sverige eller som vid övergången till
gymnasiet bott här minst 9 år klarar sig bäst. De
når i nästan samma utsträckning som pojkar med
svensk bakgrund behörighet till gymnasiet.
• Unga med 0–4 års vistelsetid i Sverige har svårare
än övriga elevgrupper att nå godkända resultat.
Vi konstaterar att vistelsetiden i landet har betydelse för i vilken mån eleven når grundskolans mål
eller inte. Har du nyligen anlänt till Sverige, fått
avbryta din tidigare skolgång etc. så har du inte likvärdiga förutsättningar att nå skolans mål som en
elev som är född här med två inrikes födda föräldrar.

 Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan.
 De frivilliga skolformerna för barn och unga är förskoleklassen, gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan. Utöver

dessa frivilliga skolformer för unga ﬁnns även frivilliga skolformer för vuxna och till dessa hör den kommunala vuxenutbildningen och utbildningen för psykiskt utvecklingsstörda
vuxna.

Slutsatser om åren efter gymnasiet
Vad har då hänt fem år efter avslutat gymnasiet, för
dem som fullföljt? Genomgående kan vi konstatera
att elever med utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än elever med svensk bakgrund. Däremot var
en högre andel av dem studerande, inte minst från ett
antal av de yrkesförberedande programmen.
När enbart andelen elever som läser vidare på högskola/universitet studeras kan vi konstatera att elever
med utländsk bakgrund – med slut- eller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00 – i större utsträckning läser vidare på högskola/universitet än elever
med svensk bakgrund, 48 procent mot 46 procent.
Ungdomar med utländsk bakgrund närmar sig alltså
i högre grad än ungdomar med svensk bakgrund
regeringens 50-procentsmål.
Det ﬁnns en stor skillnad mellan könen och val av
studier på högskola/universitet. Bland ﬂickorna med
utländsk bakgrund studerar 52 procent på högskola
eller universitet högst tre år senare, att jämföra med
knappt 44 procent av pojkarna.

Våra resultat och andras studier
– vilka likheter ﬁnns?
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Denna olikhet borde dock över tid minska, dvs. ju
längre tid eleven bott i landet, desto större borde graden av likvärdighet vara, framför allt genom skolans
och lärarnas kompensatoriska insatser för varje elev.
Vi kan dock konstatera att ojämlikheten till stor del
består, och orsakerna därtill bör sökas i elevens livsoch skolmiljö och i föräldrarnas socioekonomiska
bakgrund.
Olikheten är stor mellan unga med svensk och
utländsk bakgrund, och mellan ﬂickor och pojkar
Det ﬁnns i vår resultatredovisning en skillnad i
betygsresultat mellan elever med svensk och utländsk
bakgrund. Det ﬁnns också en skillnad inom gruppen
elever med utländsk bakgrund. Detta är något som
även Skolverket har konstaterat (Skolverket 2004c,
2005c, 2006a).13 I en redovisning av regeringsuppdraget över utbildningsresultat och de integrationspolitiska målen (Skolverket Dnr 71-2006:352) synas
måluppfyllelsen för grundskolan närmare. I redovisningen framgår att målet – att andelen elever med
utländsk bakgrund som lämnar grundskolan med
fullständiga betyg successivt ska öka – inte har nåtts.
Andelen har nämligen sjunkit mellan läsåren 2003/04
och 2004/05, från 61,4 till 60,8 procent. Även bland
dem med svensk bakgrund har det skett en minskning, från 78,2 till 77,8 samma period. Skillnaden är
13 Skolverket konstaterar att den största skillnaden återﬁnns
bland elever som invandrat efter år 1993, medan den minsta
skillnaden ﬁnns hos elever med svensk bakgrund. De jämför därför elever som presterar lägst, med lågt meritvärde,
respektive de allra högst presterande eleverna, med höga
meritvärden, för olika elevgrupper. För att genomföra
mätningen delas eleverna in i s.k. kvartiler. Skolverket har
delat in elevgrupperna efter prestation enligt följande:
gruppen 0–25 procent (de 25 procent lägst presterande),
gruppen 25–50 procent, gruppen 50–75 procent och gruppen 75–100 procent (de 25 procent högst presterande eleverna). Skillnaden mellan de 25 procent högst respektive de
25 procent lägst presterande eleverna varierar mellan 149
och 196 poäng beroende på elevgrupp. För samtliga grupper gäller att spridningen är störst bland de 25 procent
lägst presterande eleverna. Om man jämför meritvärdena
för de lägst presterande eleverna bland dem som invandrat 1993 eller tidigare med motsvarande grupp elever som
invandrat efter 1993 framkommer att skillnaden är hela 53
poäng till fördel för dem som invandrat tidigt. Om motsvarande jämförelse görs för de högst presterande eleverna
för samma migrationsgrupper är skillnaden bara 14 poäng.
Enligt Skolverket kan detta tolkas på olika sätt. Dels att den
negativa effekten av att ha anlänt till Sverige 1993 eller tidigare kan vara större för svagare elever, dels att orsaken kan
bero på andra, inte klarlagda, skillnader i gruppsammansättningen (Skolverket 2004c, sid. 18f).
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stor mellan pojkar och ﬂickor, till pojkarnas nackdel.
Även Myndigheten för skolutveckling (2005b) konstaterar att elevens kön har betydelse för behörighet
till gymnasiets nationella program respektive elevens
meritvärde. Flickor som grupp uppvisar relativt sett
bättre utbildningsresultat än pojkar, mätt i form av
kunskapsnivå, genomströmning och studiedeltagande. Detta gäller alla elever. Elever med utländsk
bakgrund uppvisar samma tydliga könsskillnader
och har motsvarande mönster som elever med svensk
bakgrund där kön som kategori slår igenom i betyg,
provresultat och deltagande i högre utbildning.
Socioekonomisk bakgrund är avgörande
En stor del av skillnaderna mellan elever med
utländsk respektive med svensk bakgrund försvinner,
enligt Skolverket, om hänsyn tas till elevernas socioekonomiska bakgrund. För den grupp elever som
är födda i Sverige, men vars båda föräldrar är födda
utomlands, förklaras de lägre resultaten bland annat
med föräldrarnas korta utbildningsnivå och bristande
etablering på arbetsmarknaden. Om gruppen elever
med utländsk bakgrund född i Sverige och elever
med helt svensk bakgrund likställs med avseende på
socioekonomiska faktorer försvinner skillnaderna i
betygsresultat (meritvärden) mellan elever med respektive utan utländsk bakgrund, undantaget elever
som anlänt till Sverige efter ordinarie skolstartsålder
(Skolverket 2004c, 2005a)
Skolverket (Skolverket 2004c) pekar på att andelen elever med utländsk bakgrund i skolorna tycks
spela roll för skolresultaten och måluppfyllelsen.
Elever som går i s.k. invandrartäta skolor, där mer än
70 procent av eleverna har utländsk bakgrund, har
oberoende av från vilket land de ursprungligen kom,
generellt lägre betygsresultat. Detta anses bero på
skillnaderna i socioekonomisk bakgrund. Skolverket
beskriver att det ﬁnns en s.k. kontexteffekt kopplad
till skolspeciﬁka förhållanden såsom genomsnittlig
utbildningsnivå hos elevernas föräldrar och förhållanden i skolans omgivning. I studien drar Skolverket slutsatsen att skillnaderna mer har att göra med
elevens socioekonomiska bakgrund än med den
utländska bakgrunden eller skolsituationen i sig, men
att det för elever med utländsk bakgrund är ytterst
viktigt att beakta den tid som eleven har på sig att lära
sig det svenska språket och anpassa sig till det svenska
skolsystemet. Skolverket (Skolverket 2005a) påtalar
dessutom i en annan rapport att ett visst mönster
består; elever med utländsk bakgrund presterar sämre
än övriga, och måluppfyllelsen är lägre ju senare
eleverna invandrat till Sverige. Skolverket konstaterar
att det är mycket svårt för elever som invandrat sent

under grundskoletiden att hämta in de kunskaper
och färdigheter som kursplanerna behandlar.
Även Myndigheten för skolutveckling har tagit upp
frågan om föräldrarnas socioekonomiska bakgrund
som förklaringsgrund till skillnader i skolframgång.
Myndigheten för skolutveckling menar att etnicitet
genomsnittligt inte förklarar varför det går sämre i
skolan för vissa ungdomar. Förklaringarna faller istället tillbaka på främst sådant som föräldrars utbildningsbakgrund, social klass och sysselsättningsgrad
men också vistelsetid, kön, födelsregion, undervisning i modersmål resp. svenska/svenska som andra
språk (Myndigheten för skolutveckling 2005a).
Vissa skillnader beroende på etnicitet
I expertbilagen till denna rapport bekräftar Behtoui
(2006) i stort sett den bild som framkommit i tidigare
forskning, nämligen att föräldrarnas bakgrund har
stor betydelse för deras barns skolresultat. När hänsyn tagits till skillnader i föräldrarnas utbildning och
ställning på arbetsmarknaden ﬁnner dock Behtoui
att det ﬁnns vissa, visserligen små, men dock kvarstående skillnader mellan elever födda i Sverige med
svensk respektive med utländsk bakgrund. Elever
med utländsk bakgrund, född i Sverige men vars
bägge föräldrar är födda utomlands, har något lägre
gymnasiebetyg i svenska språket och i svensk litteratur än elever vars båda föräldrar är födda i Sverige.
Detta gäller oavsett i vilken del av världen elevernas
föräldrar är födda i. För elever som själva invandrat
(före sju års ålder) är skillnaderna något större. Även
när det gäller genomsnittsbetygen i gymnasiet ﬁnns,
enligt Behtoui några små skillnader mellan olika
grupper av ungdomar som är födda i Sverige.
Alla grupper av ungdomar med utländsk bakgrund
har lägre medelbetyg än ungdomarna med svensk
bakgrund, när man inte tar hänsyn till kön och föräldrarnas utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Det framgår av diagram 3, de gula staplarna.
Skillnaderna minskar avsevärt när jämförelsen gäller ungdomar vars föräldrar har samma utbildning
och ställning på arbetsmarknaden (mörkgrå staplar).
Bland ungdomar födda i Sverige, med föräldrar som
är antingen inrikes eller utrikes födda, ﬁnns det inte
kvar några statistiskt säkerställda skillnader. Medelbetygen för utrikes födda ungdomar vars föräldrar är
födda i ett s.k. västligt land (NW= nordvästra Europa
samt Nordamerika) är nästan 3 procent lägre än för
ungdomar födda i Sverige med svensk bakgrund. Om
föräldrarna är födda i ett s.k. icke västligt land (ONW=
övriga världen) är medelbetygen 5 procent lägre.
Sammanfattningsvis framgår av Bethouis rapport
att skolresultaten innebär att ungdomar med utländsk
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Genomsnittliga betyg för dem som slutade gymnasieskolan år 1990, fördelat på svensk och utländsk
bakgrund och i vilken del av världen föräldrarna är
födda.
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Anm. Värdena i diagrammet ska tolkas som procentuella skillnader
i genomsnittsbetyg jämfört med gruppen »född i Sverige, bägge
föräldrarna födda i Sverige«. (OLS-regression på logaritmerade
genomsnittsbetyg.) Staplar utan färg betyder att värdena inte är
statistiskt säkerställda. Staplar »med kontroll« betyder att hänsyn tagits till skillnader i kön och i föräldrarnas utbildningsbakgrund och socioekonomiska position.
källa: Behtoui (2006), tabell 3

bakgrund har sämre utgångsläge på arbetsmarknaden än ungdomar med svensk bakgrund. Detta gäller både ungdomar födda i Sverige och de som själva
invandrat och kommit till Sverige innan de fyllt sju
år. Bethoui menar att detta till viss del är ett utslag
av att skolan överlag inte klarar att helt kompensera
elever för deras sociala bakgrund. Även om man tar
hänsyn till skillnader i föräldrarnas bakgrund, kvarstår att utrikes födda ungdomar har sämre skolresultat än ungdomar med svensk bakgrund, trots att alla
har genomgått utbildning i den svenska grund- och
gymnasieskolan.
Omgivningen påverkar skolresultatet
Vilken skola en elev går på får allt större betydelse
för hur eleven lyckas i skolan. Detta betyder, enligt
Skolverket (2005b, 2006a) att likvärdigheten i grundskolan har minskat de senaste åren. I tre rapporter
Vad gör det för skillnad vad skolan gör? (2005b), Om
skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat (2005f) samt Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (2006a) har Skolverket analyserat
variation i måluppfyllelse mellan grundskolor med
fokus på orsakerna till skillnader, hur dessa skillnastudieresultat
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der har förändrats de senaste åren samt vilka konsekvenser för likvärdigheten sådana förändringar kan
tänkas ha. Skolverket konstaterar att skolorna inte
alltid lyckas kompensera fullt ut för elevernas olika
förutsättningar i form av sociala och ekonomiska förhållanden, kön och migrationsbakgrund. Dessutom
påverkas elevens resultat av omgivningen, dvs. den
genomsnittliga utbildningsnivån hos skolkamraternas föräldrar liksom andelen utlandsfödda elever på
skolan.
Skolverket noterar även att segregationen inom
gruppen utlandsfödda elever har ökat. Nyanlända
elever hamnar i större utsträckning än tidigare i s.k.
invandrartäta skolor, medan utlandsfödda elever som
vistats längre tid i landet söker sig bort från dessa skolor, vilket även bekräftas av Nihad Bunars och Jenny
Kallstenius expertbilaga till Rapport Integration, se
vidare nästa avsnitt – Grundskolan i ett integrationspolitiskt perspektiv. Skolverket (2005b, 2006a) pekar
på att denna skolsegregation kan få allvarliga konsekvenser för likvärdigheten i skolsystemet.
Även Szulkin (2006) har i sin studie Den etniska
omgivningen och skolresultat: En analys av elever i
grundskolan 1998 och 1999 analyserat hur barnets
omgivning och etniska ursprung påverkar hans eller
hennes prestationer i skolan. Resultaten av Szulkins
analyser visar att det ﬁnns tydliga samband mellan
den etniska omgivningens sociala karaktär – bland
dem föräldrars socioekonomiska bakgrund samt
boende – och elevernas studieprestationer. En ojämlikhet i ekonomiska och kulturella resurser skapar,
enligt Szulkin, ojämlikhet i utbildningsprestationer
och utbildningskarriärer.
Bättre resultat i vissa kommuner
Att utbildningsprestationerna skiljer sig åt beroende på i vilken kommun eleven bor i framgår även
genom Skolverkets statistik (statistikdatabasen Alcazar). Elever med utländsk bakgrund i såväl Göteborg
som Stockholm har högre meritpoäng än riksgenomsnittet, medan samma elevgrupp i Malmö har lägre
meritpoäng än riksgenomsnittet. I Malmö och Stockholm var dessutom andelen som inte fått behörighet
i alla ämnen i grundskolan högre än i Göteborg. Att
eleverna i Malmö inte ges samma förutsättningar som
i många andra kommuner påpekas även i en inspektionsrapport från Skolverket (Skolverket 2006b).
Skolverket noterar att skolverksamheten i Malmö
präglas av stora skillnader när det gäller förutsättningar, verksamhet och resultat och att dessa ojämlika
utbildningsvillkor leder till en bristande likvärdighet.
Det påpekas att kommunen har totalt lägre resultat
mätt i betyg och nationella prov än genomsnittet i
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riket, där elever i vissa stadsdelar klarar sig bra medan
elever i andra stadsdelar har mycket svaga resultat.
Malmö kommun är dessutom den kommun i landet
som har störst andel barn i hushåll med försörjningsstöd, låg andel förvärvsarbetande bland föräldrarna
samt stora variationer både mellan och inom stadsdelarna beträffande andelen barn med utländsk bakgrund. Samtidigt satsar kommunen mindre pengar
för skolverksamheten per barn än övriga storstäder.
Bristande skolframgång kan förklaras av
bristande språkkunskaper
Skolverket menar att bristande språkkunskaper också
är en viktig förklaring till bristande skolframgång.
En viktig förutsättning för inlärningen för elever
med utländsk bakgrund är undervisningen i dels
modersmålet, dels svenska som andra språk. Skolverket (2004c) konstaterar att det ﬁnns brister i modersmålsundervisningen och att undervisningen i svenska
som andra språk håller en låg kvalitet. Skolverket drar
därför slutsatsen att det ﬁnns anledning att göra mer
riktade insatser mot just elever som invandrat i sjuårsåldern eller senare, dvs. som kommit till Sverige
efter ordinarie skolstartsålder. särskilt som läsförmågan sedan 1990-talet har sjunkit för unga som läser
svenska som andraspråk (Skolverket 2005e).
I Norge når utrikes födda ﬂickor bättre skolresultat
än pojkar med norsk bakgrund
I ett av våra nordiska grannländer, Norge, har en
motsvarande undersökning till vår och Skolverkets
rapporter genomförts. Den norska motsvarigheten till SCB, Statistisk sentralbyrå, har i rapporten
Skoleresultater 2004 – En kartlegging av karakterer fra
grunn- og vidergående skoler i Norge (2005) presenterat statistik från norska grundskolan för elever med
avgångsåren 2002–2004. I studien fann man betygsskillnader mellan könen, där ﬂickorna nådde betydligt högre betygspoäng än pojkarna. Det som också
påverkar poängen från grundskolan är föräldrarnas
utbildningsbakgrund. Unga vars föräldrar har akademisk examen når genomgående bättre resultat än
dem vars föräldrar har lägre utbildningsnivå.
Vid jämförelse mellan barnets kön, etniska bakgrund – dvs. född i Norge av norska föräldrar, född i
Norge av utrikes födda föräldrar alternativt född utrikes – och föräldrarnas utbildningsbakgrund konstateras följande: Flickor som själva är utrikes födda når
bättre resultat än pojkar med norsk bakgrund, när
föräldrarnas utbildningsbakgrund är lika. Flickor som
är födda i Norge av föräldrar med utländsk bakgrund
når dessutom nästan lika goda betygspoäng som
ﬂickor med norsk bakgrund, när deras föräldrar har
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Medelpoäng i matematik, läsförståelse och naturvetenskap uppdelat efter migrationsbakgrund för
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källa: Skolverket (2004b)

samma utbildningsbakgrund. För pojkarna konstateras följande: Pojkar födda i Norge med utrikes födda
föräldrar når betygspoäng som är nästan likvärdiga
med dem som utrikes födda ﬂickor når. Utrikes födda
pojkar går det däremot mindre bra för.
PISA visar att det ﬁnns ett prestationsgap
mellan elever med svensk och utländsk bakgrund
Hur står sig då de resultat vi fått fram för Sveriges del
i ett internationellt perspektiv? Sverige deltar i internationellt samarbete inom EU, OECD14 och IEA15 för
att med hjälp av statistik få fram internationella jämförelser inom utbildningsområdet. Till grund för de
jämförelser som görs ﬁnns en internationell utbildningsklassiﬁcering16 (Skolverket 2004a, 2005a).
Genom PISA (Programme of International Student
Assessment) testas 15-åringar i OECD-länderna på
 OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development.
 IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
 Den internationella utbildningsklassiﬁceringen betecknas
ISCED97, International Standard for the Classiﬁcation of
Education. FN:s organ för utbildnings- och kulturfrågor,
UNESCO, svarar för denna utbildningsklassiﬁcering vars
grund framför allt är utbildningsinnehåll och utbildningens
längd. Isced 1 motsvarar den svenska grundskolans årskurs 1–
6, och däri ingående årskurs 1–6 i särskolan och specialskolan.
Isced 2 motsvarar grundskolans årskurs 7–9, särskolans årskurs 7–10 samt grundläggande kommunal vuxenutbildning.
Isced 3 motsvaras av den svenska utbildningsnivån »gymnasieskola«. Även gymnasial vuxenutbildning och gymnasiesärskola är utbildning på isced 3-nivån (Skolverket, 2004a).

sina kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Syftet med PISA är att undersöka i vilken
grad respektive lands utbildningssystem bidrar till
att eleverna är rustade att möta framtiden och vuxenlivet. Det livslånga lärandet betonas. Därför läggs
stor vikt i PISA vid elevernas förmågor att sätta kunskaper i ett sammanhang, dvs. förstå processer, tolka
och reﬂektera över information samt lösa problem.
Genom att undersöka olika samband i internationellt
jämförande studier kan de deltagande länderna upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor. Detta
kan i sin tur bidra till en förbättrad skola (Skolverket
2004b, 2005a). Undersökningarna, som genomförs
vart tredje år, inleddes med PISA 2000, följt av PISA
2003. I år genomförs PISA 2006.
Den första PISA-undersökningen, PISA 2000,
visade enligt Skolverket (2003) att det i Sverige, i likhet med många andra OECD-länder, ﬁnns ett betydande prestationsgap mellan inrikes och utrikes
födda ungdomar. Från Skolverket (2003) poängterades att resultatet var långt ifrån tillfredsställande, inte
minst med tanke på att Sverige har högt ställda mål
och ambitioner för en likvärdig skola, kanske till och
med de allra högst ställda målen och ambitionerna av
världens länder. Om utfallet beror på ett dåligt fungerande utbildningssystem eller om det ﬁnns andra förklaringar som gör att utrikes födda ungdomar missgynnas noterades som viktigt att utreda vidare.
2003 års PISA-studie – där matematik var i fokus
– genomfördes i 41 länder. Liksom PISA 2000 visade
PISA 2003 bl.a. att det sammantaget fanns en skillnad i prestation mellan personer med svensk och
utländsk bakgrund, till fördel för de elever som är
studieresultat
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födda i Sverige, såväl med svensk som utländsk bakgrund. Samma skillnad konstateras i övriga länder
inom OECD, men skillnaden mellan inrikes och utrikes födda elever var större i vårt land än för OECDgenomsnittet, vilket framgår av tabell 10.
Elever som är bosatta i Sverige men födda utomlands har försämrat sina prestationer i naturvetenskap, matematik och läsförståelse när PISA 2000 och
PISA 2003 jämförs. Detta till skillnad från elever födda
i Sverige, med antingen svensk eller utländsk bakgrund, som alltså förbättrar sina resultat mellan de
båda mätningarna. Resultaten för Sveriges del i PISA
2003 visar sammantaget att elever med utländsk bakgrund född utomlands och bosatt i Sverige presterar
klart sämre än OECD-genomsnittet för motsvarande
grupp. Däremot presterar elever födda i Sverige med
utländsk bakgrund klart bättre än OECD-genomsnittet, även om resultaten försämrats en aning sedan
PISA 2000 (SCB 2006).
De motsatta resultaten ﬁnner vi för övriga OECDländer. I dessa länder har elever födda utomlands förbättrat sina resultat i samtliga tre ämnesområden mellan de båda mätningarna. Andra länder som, förutom
Sverige, uppvisar relativt stora skillnader i resultat
mellan inrikes födda elever och elever födda utomlands är Belgien, Portugal och Schweiz. I Australien
och USA ﬁnns inga skillnader överhuvudtaget mellan
dessa båda elevgrupper när hänsyn tagits till den socioekonomiska bakgrunden (Skolverket 2004b).
De synpunkter som Skolverket (2003) förde fram
för PISA 2000 är av än större aktualitet när resultaten
från PISA 2003 synas.

Gymnasieskolan – till för alla eller för vissa?
Gymnasieskolans uppdrag att förbereda eleverna för
ett livslångt lärande har två syften, dels att skapa en
insikt om att ett föränderligt samhälle och ett arbetsliv som utvecklas kräver ett livslångt lärande, dels
att förbereda ungdomarna för fortsatta studier efter
avslutad grundskola. Klarar då gymnasieskolan detta
och hur går det med likvärdigheten? Vår sammanställning visar att:
• Det ﬁnns ingen skillnad i fördelningen av elever
med svensk respektive utländsk bakgrund på de
studieförberedande programmen inom gymnasieskolan, men väl på de yrkesförberedande.
• Unga med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade inom det individuella programmet.
De utgör 30 procent av eleverna på det individuella
programmet, i storstadsområdena utgör de 50 procent av elevantalet.
• Trots likartad fördelning på program mellan unga
med svensk respektive utländsk bakgrund fullföl128
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jer en lägre andel av dem med utländsk bakgrund
gymnasiet.
• Drygt hälften av de unga med utländsk bakgrund
fullföljer gymnasiet, en förbättring med 8 procent.
• Gapet minskar till unga med svensk bakgrund
bland dem som fullföljer.
• Flickorna med 0–4 års vistelsetid som fullföljer
gymnasiet har nästan samma genomsnittliga poäng
som pojkar med svensk bakgrund.
• Unga med utländsk bakgrund på det individuella
programmet har lägst fullföljandegrad inom gymnasiet – enbart 13 procent fullföljer.
Inledningsvis kan vi konstatera att gymnasieskolan
har misslyckats med sitt mål att alla elever ska fullfölja
sina studier. Misslyckandet är stort när enbart hälften av
dem med utländsk bakgrund lyckas fullfölja studierna.
Målet för grundskolan har lett till krav på att
eleverna ska ha en viss nivå på kunskaperna när de
påbörjar en gymnasieutbildning. Dessa krav får tydliga konsekvenser för arbetet i grundskolan, något
även Gymnasiekommittén påpekat (SOU 2002:120).
Kommittén betonar att gymnasieskolan måste klara
av att möta förväntningarna på att studierna ska
innebära något nytt samtidigt som studierna måste
haka i och ta vid på den nivå där eleven beﬁnner sig
efter slutförda studier i grundskolan. Vi konstaterar
att gymnasieskolan i stor utsträckning har misslyckats med sitt uppdrag att utjämna skillnader mellan elever som kommer från hem med olika utbildningsbakgrund. Från Integrationsverkets sida kan
vi – på samma sätt som Gymnasiekommittén (SOU
2002:120) och Skolverket (2004c) – också konstatera
att det ﬁnns stora skillnader i skolprestationer mellan
unga som är födda i Sverige och dem som kommit till
landet i unga år. Frågan är vilken förklaring som ﬁnns
till dessa stora skillnader. Vad visar aktuella rapporter
från andra myndigheter eller från forskningen?
Nästan alla läser vidare i gymnasiet
– men inte alla fullföljer
Nästan alla ungdomar väljer att läsa vidare på gymnasiet efter grundskolan. Att man väljer att studera kan
vara av eget intresse eller på grund av kommunens
skyldighet att erbjuda sysselsättning fram till att ungdomen är 20 år. För vissa elever – troligen dem som
studerar på det individuella programmet – ter sig förmodligen en gymnasieutbildning såväl svår att uppnå
som mindre lockande, enligt Murray och Skarlind (i
Olofsson 2003). De menar att gymnasieskolan har
haft svårt att ställa om sig till en skolform som omfattar alla elever, dvs. de 97 procent av en årskull som för
närvarande går direkt från grund- till gymnasieskolan. Forskarna betonar det starka sambandet mellan

grundskolebetyg och sannolikheten för att en person ska fullfölja en gymnasieutbildning och att detta
tyder på att ungdomar utan gymnasieutbildning har
svårigheter redan i grundskolan. Med andra ord har
elever utan godkänt betyg i samtliga tre behörighetsgivande ämnen, svenska/svenska som andra språk,
engelska respektive matematik, en mycket dålig prognos beträffande möjligheten att gå ut från ett nationellt program. Elevernas framgång i gymnasieskolan
avgörs redan i grundskolan.
Även Skolverket (2005d) konstaterar att nästan alla
ungdomar i dag fortsätter att studera efter grundskolan. Rapporten tar inte upp skillnaden mellan unga
av svensk eller utländsk bakgrund, men väl den stora
skillnaden mellan kön och mellan olika kommuner.
Skolverket noterar att allt ﬂer väljer de studieförberedande programmen. I dag går mer än hälften av en
årskull till dessa program. Framförallt är det unga
kvinnor och de som bor i storstadsområdena som
väljer dessa utbildningar. I stark kontrast till detta
framstår unga män i glesbefolkade områden. Dessa
väljer i stor utsträckning yrkesförberedande program.
Samtliga nationella program erbjuds dock inte som
utbildningsalternativ i alla kommuner, inte minst gäller detta just de yrkesförberedande programmen. En
ytterligare försvårande omständighet kan vara bristen
på praktikmöjligheter för eleverna på de yrkesförberedande programmen (se även Praktik under skoltid,
kapitlet Arbetsmarknad). I Skolverkets rapport framkommer att ungefär var fjärde elev inte ﬁck slutbetyg
från gymnasiet inom fem år från skolstart. De som
avbröt sina gymnasiestudier gjorde det sent, oftast
under det tredje gymnasieåret. För dem som tillhör
minoritetskönet på ett könssegregerat program var
avbrottsfrekvensen väsentligt större än för det dominerande könet. Studieresultaten var betydligt bättre
för dem som gått ett studieförberedande program.
Kvinnor hade oavsett typ av program bättre fullföljandegrad. Detta framgår även av Skolverkets redovisning av statistik över utbildningsresultat (Skolverket Dnr 71-2006:352). I den framgår att målet för
gymnasieskolan är att andelen elever med utländsk
bakgrund som efter fyra år lämnar gymnasieskolan
med slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat
program successivt ska öka, vilket den enligt redovisningen också gör. Redovisningen exkluderar dock
fullföljandegraden för dem som går på det individuella programmet, se vidare not 4.
Elevens socioekonomiska bakgrund
påverkar resultaten på gymnasiet
I Välfärd och skola (SOU 2000:39) gjordes en analys
av de socioekonomiska faktorerna och resultaten för

samtliga gymnasieelever i alla årskurser höstterminerna 1997 och 1998. Fyra skilda – men med varandra
sammanhängande – dimensioner av rekryteringen till
gymnasieskolan lyftes fram: skillnader mellan könen,
mellan socioekonomiskt deﬁnierade grupper, mellan elever födda i Sverige och utomlands samt mellan elever med olika studiekarriär (bland annat varierande betygsframgång i högstadiet). Utredningen
konstaterar att även om skillnaderna mellan elever
födda i Sverige och elever födda utomlands är betydande, så är de mindre än skillnaderna mellan exempelvis barn till föräldrar med längre högskoleutbildning och barn till föräldrar med enbart grundskola.
Det påpekas att elevernas sociala ursprung och deras
föräldrars utbildningsnivå har stor betydelse.
Skolverkets undersökningar (2004c, 2005a) visar
att andelen elever utan avslutad gymnasieutbildning
fortsatte att öka under åren 1997–2000, dvs. efter att
den nya och treåriga gymnasieskolan förverkligats.
Av dem som påbörjade sin gymnasieutbildning 1995
hade enligt Skolverket 78 procent fullföljt utbildningen inom fyra år. 56 procent av dem med utomeuropeisk härkomst hade ett slutbetyg, vilket delvis också förklaras av att de tillbringade längre tid i
gymnasieskolan. Ytterligare 16 procent av dem hade
ett samlat betygsdokument. Men trots den generellt
svåra bilden för ungdomar med utländsk bakgrund
menar Skolverket att den sociala bakgrunden har ett
högre förklaringsvärde än etniciteten för ungdomars
studieresultat.
Hur går det för eleverna
på det individuella programmet?
Skolverket (Skolverket 2005c) redovisar att andelen
elever på nationella program har minskat. Detta som
en konsekvens att ﬂer börjar på det individuella programmet och färre går från ett individuellt program
till ett nationellt program. Skolverket påpekar att
resultatet måste ses som tvärtemot det förväntade när
det individuella programmet infördes.
I vår sammanställning konstaterar vi att det individuella programmet i dag är det största programmet
för unga med utländsk bakgrund. Dessa ungdomar
är kraftigt överrepresenterade inom det individuella
programmet. Unga med utländsk bakgrund utgör 30
procent av eleverna på det individuella programmet,
och i storstadsområdena är deras andel än större. Där
utgör de 50 procent av elevantalet.
Merparten av dem som nyligen bosatt sig i Sverige
läser på det individuella programmet, men det gör
också en stor andel av övriga unga med utländsk bakgrund. Situationen för dessa unga på det individuella
programmet – och inte minst i storstadsområdena –
studieresultat
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är anmärkningsvärd. Därför är det viktigt att studera
den vidare för att se om det individuella programmet
möjligen har ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för ungdomarna. Det är också viktigt att studera den vidare för att se vad som händer
dessa elever efter avslutat program. Introduktionen18
av barn och ungdomar är en kommunal skyldighet
men i vissa fall tycks kommunen till fullo lagt över
ansvaret på skolan, vilket kan få konsekvenser för de
enskilda ungdomarna och eleverna (Integrationsverket 2004b, Myndigheten för skolutveckling 2005a).
Även Välfärd och skola (SOU 2000:39) har tagit
upp det individuella programmet och dess betydelse
för unga med utländsk bakgrund. Det individuella
programmet noteras generellt ha betydelse för dem
med osäker eller marginaliserad ställning på arbetsmarknaden. Utredningen menar att eleverna på det
individuella programmet förenas av att de misslyckats med sina studier i grundskolan. Det påpekas att
de elevkategorier som det individuella programmet
rekryterar sannolikt till stor del är samma som dem
som inte alls fortsatte till gymnasiet innan det individuella programmet infördes.
Utformningen av det individuella programmet
skiljer sig åt mellan olika kommuner. I några kommuner läser eleverna endast en eller ett par dagar i
veckan i skolan, i andra kommuner läser de parallellt
med ett nationellt program. Eleverna som går på det
individuella programmet har rätt till en gymnasieutbildning, men de saknar den formella rätten att kräva
att utbildningen ska ha en viss omfattning eller innehåll. Vilka ämnen och hur mycket undervisning en
elev får avgörs av kommunen. Detta har föranlett att
regeringen beslutat att de individuella programmen
från och med den 1 juli 2006, i likhet med de nationella programmen, ska omfatta heltidsstudier (prop.
2003/04:140 Kunskap och kvalitet – 11 steg).
Det går inte att ge något bestämt svar på frågan om
hur framtidsutsikterna ser ut för eleverna på det individuella programmet mer än att konstatera att få av
dem fullföljer sina studier (Henriksson 1999). Malmö
utbildningsförvaltning (2000) har gjort en sammanvägning av resultat från olika registeruppföljningar.
Denna visar att uppskattningsvis 40 till 50 procent av
 Personer som omfattas av Förordning Om statlig ersättning
för ﬂyktingmottagande m.m. (1990:927) omfattas också av
kommunernas introduktion. Förordningen reglerar vilka
barn, ungdomar och vuxna som kommunerna därmed är
berättigade att få särskild ersättning för från staten. Samtliga
dessa personer har fått uppeshållstillstånd i Sverige av ﬂykting- eller ﬂyktingliknande skäl, eller är anhöriga till ﬂyktingar.
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eleverna som börjar på det individuella programmet
bör gå ut från ett nationellt program 3–4 år senare.
Samtidigt är det drygt var tredje elev som börjar på
det individuella programmet som aldrig kommer att
börja på ett nationellt program, än mindre ta examen.
Även utredningen om en ny gymnasieskola – 8
vägar till kunskap (SOU 2002: 120) – visar att endast
en av sex elever som befann sig på ett individuellt
program i årskurs 1 gått ut från gymnasieskolan fyra
år senare, och då med ett slutbetyg från ett nationellt
eller specialutformat program. Någon uppdelning på
elever med svensk eller utländsk bakgrund vad det
gäller resultaten har tyvärr inte gjorts. Av dem som
har gått vidare till ett nationellt program har nittio
procent valt ett yrkesförberedande program.
Gymnasieskolan reformeras för att
bryta social snedrekrytering
Den nuvarande strukturen på gymnasieskolan har
inte förmått att bryta den sociala snedrekryteringen.
Gymnasiekommittén SOU 2002: 120 konstaterar att
olika gymnasieprogram rekryterar elever från skilda
sociala grupper och de olika programmen skiljer sig
kraftigt åt när det gäller social status. Högst status har
Naturvetenskapsprogrammet.
Beroende på elevernas bakgrund får betygen olika
genomslag för de fortsatta studierna. Elever från
högre socialgrupper med medelmåttiga eller låga
betyg ser i regel inte detta som ett hinder för fortsatta
studier. Det är elever från hem utan studietradion
som fortsätter på de yrkesförberedande programmen.
Samtidigt får gymnasiet en alltmer viktig roll som
en social arena med en gemensam referensram, men
kön, social bakgrund och föräldrars utbildningsnivå
är fortfarande, enligt Gymnasiekommittén, styrande
när det gäller ungdomarnas val till gymnasiet.
Gymnasiekommittén konstaterar dessutom att
för att ﬂer elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning måste gymnasieskolan reformeras. Att en av fyra
elever i dag lämnar gymnasiet utan slutbetyg beskrivs
som ett misslyckande och det är i första hand eleverna
på de yrkesförberedande programmen som inte fullföljer. Detta är en av anledningarna till att regeringen
beslutat om en modernisering av gymnasieskolan.
Denna ska vara fullt genomförd läsåret 2007/08. Istället för dagens 17 nationella program införs åtta programområden som ska minska fragmentiseringen i
gymnasieskolan och bredda elevernas kunskaper. Det
individuella programmet blir kvar, men ska redan
från den 1 juli 2006 bedrivas på heltid. De nuvarande
behörighetsreglerna kommer samtidigt att behållas.

Efter gymnasiet – vad händer då?
Vad har då hänt fem år efter att eleven avslutat gymnasiet? Genomgående kan vi konstatera att elever
med utländsk bakgrund i lägre grad var sysselsatta än
elever med svensk bakgrund, även om andelarna skiljer sig åt mellan vilka program personen läst. Däremot var elever med utländsk bakgrund antingen i lika
grad eller i högre grad studerande jämfört med elever
med svensk bakgrund, vilket är intressant att notera.
Valet av gymnasieprogram avgör vad eleven gör
åren efter gymnasiet. De som gått yrkesinriktade program arbetar i högre utsträckning än de som gått studieförberedande. Samtidigt så var det på ﬂera av de
yrkesförberedande programmen en större andel unga
med utländsk än med svensk bakgrund som studerade vidare. De studier dessa elever bedriver kan vara
på såväl komvux, folkhögskola som högskola/universitet m.ﬂ. skolformer. Om vi enbart ser på andelen
som läser vidare på högskola/universitet kan vi konstatera att elever med utländsk bakgrund – med sluteller avgångsbetyg från gymnasiet läsåret 1999/00
– i större utsträckning läser vidare på högskola/universitet än elever med svensk bakgrund, 48 procent
mot 46 procent. Det ﬁnns en stor skillnad mellan
könen. Bland ﬂickorna med utländsk bakgrund studerar 52 procent på högskola eller universitet högst
tre år senare, att jämföra med knappt 44 procent av
pojkarna. Elever som läst ett studieförberedandet
program på gymnasiet (Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet) studerar i betydligt
större utsträckning vidare än elever som läst övriga
program, och ﬂickor i större utsträckning än pojkar
(Skolverket 2005c).
Skolverket (2005d) betonar även i en annan rapport
att skillnaden i övergång till högskolan mellan olika
program är mycket stor. Nära nog två av tre som studerat på ett studieinriktat program påbörjade kort tid
efter gymnasiet studier på högskola eller universitet,
medan endast var nionde som utbildats på ett yrkesförberedande program fortsatte till högskola.
Vad händer dem som aldrig fullföljer gymnasiet?
I vår redovisning saknas uppgifter om hur det gick
för dem som inte fullföljde gymnasiet. Det är därför
viktigt att undersöka vidare vad dessa personer gör
efter avbruten skolgång. Bedriver de studier utan studiemedel?, Reser de utomlands?, Är de föräldralediga,
arbetslösa etc.?
När Skolverket följde upp ungdomar födda år 1978
för att få en bild av vad som hänt efter gymnasietiden konstaterades att av dem som lämnade gymnasieskolan utan slutbetyg var ungefär var fjärde elev

inaktiv tre och ett halvt år efter gymnasieskolan, dvs.
de varken förvärvsarbetade eller studerade (Skolverket 2005d). Även Stockholms stads Utrednings- och
statistikkontor har genomfört en kartläggning för
att få kunskap om vad ungdomar är sysselsatta med
vid olika åldrar. Man konstaterar att andelen ungdomar med helt okänd sysselsättning var låg i staden
som helhet. Bland dem som var 24 år hade 5 procent
okänd sysselsättning medan 43 procent studerade och
drygt hälften förvärvsarbetade. I den totala ungdomsgruppen med helt okänd sysselsättning ﬁnns en överrepresentation av personer med utländsk bakgrund
och personer som inte varit behöriga till gymnasiet
vid utgången av årskurs 9. Bland dem som själva
invandrat och vid mättillfället var 24 år fanns en motsvarande överrepresentation med helt okänd sysselsättning. Vissa av Stockholms stadsdelar hade andelsmässigt ﬂer ungdomar med okänd sysselsättning än
övriga, och kvinnorna hade i högre grad än männen
okänd sysselsättning (USK 2005).

Slutord
Allt ﬂer unga med utländsk bakgrund lyckas inte i
sitt grundskolebetyg få Godkänd i antingen ett eller
ﬂera av de tre behörighetsgivande ämnena (svenska/
svenska som andra språk, engelska, matematik).
Detta har bidragit till att deras andel på det gymnasiala individuella programmet har växt och är i dag
det största programmet för elever med utländsk bakgrund. Bland dem som läst på det individuella programmet är dessutom fullföljandegraden extremt
låg. Detta är anmärkningsvärt och viktigt att studera
vidare, för att se om det individuella programmet
möjligen har ersatt andra utbildningsvägar och introduktionsinsatser för eleverna och för att se vad som
händer dem efter gymnasiet. Hur den nya gymnasieskolan som införs 2007/2008 ska lyckas kompensera
de dåliga studieresultaten för många av dem är svårt
att avgöra i dagsläget.
Andra unga med utländsk bakgrund går det bättre
för, inte minst dem som läst på de studieförberedande programmen. Vi har ingen säker förklaring till
betygsspridningen, men orsakerna bör i första hand
sökas i elevens livs- och skolmiljö och i föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund.
Grund- och gymnasieskolan kan således sägas ha
misslyckats i uppdraget om en likvärdig skola. Resultaten från PISA 2003 kan vara en indikation på problemets allvar. Inte minst har gymnasieskolan misslyckats att haka i och ta vid på den nivå där eleven
beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan. För
att unga med utländsk bakgrund i högre grad än i
studieresultat
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dag ska få avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt
viktigt att gymnasieskolan på allvar arbetar med att
utjämna skillnader mellan elever som kommer från
hem med olika utbildningsbakgrund och studietradition. Här har lärarna en viktig roll att fylla. Frågan
om undervisning i en mångkulturell miljö bör därför föras in i ett tidigt skede i lärarutbildningen, och i
lärarnas kompetensutveckling.
Den skillnad i studieprestationer som vi från Integrationsverkets sida kunnat konstatera mellan elever
med svensk och utländsk bakgrund utmynnar även i
en sortering när eleven avslutat sin skolgång, något vi
återkommer till i kapitlet Arbetsmarknad. Genomgående kan vi konstatera att elever med utländsk bakgrund fem år efter examen var sysselsatta i lägre grad
än elever med svensk bakgrund, medan en högre
andel var studerande. Sammantaget krävs mer kunskap om gymnasieskolan och om valet av studiegång,
inte minst vad som händer med de elever som aldrig
fullföljer gymnasiet samt eleverna på det individuella
programmet. Vad gör de fem år senare?
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När den svenska grundskolan ska belysas i ett integrationspolitiskt perspektiv spelar många relevanta
variabler och faktorer in. Som i samtliga tidigare Rapport Integration är Integrationsverket hänvisad till tre
huvudsakliga källor: utbildningsforskning med relevans för integrationsfrågor, till Skolverkets rapporter1
om tillståndet och utvecklingen i skolan och till forskningsunderlag producerade på vårt uppdrag.2
För att kunna belysa en del av utvecklingen på
området har Integrationsverket valt att i denna del
fokusera på tre omständigheter som de senaste åren
har stått i fokus för det politiska, massmediala och
allmänna intresset för skola och integration. Dessa är:
• Skolutvecklingen i de 24 bostadsområden som mellan 1999 och 2005 ingått i den statliga Storstadssatsningen (eller Lokala Utvecklingsavtal)3 inklusive
effekterna av satsningen.
• Kunskapsläget om skolvalfriheten och effekterna av
att den utnyttjas i en stad som är så socialt, etniskt
och statusmässigt polariserad som Stockholm.
• Utvecklingen inom friskolesystemet i relation till
 Även Myndigheten för skolutveckling har under det senaste
året börjat komma med en rad intressanta kunskapsunderlag om hur mångfaldens olika aspekter förvaltas av och i
den svenska skolan (se t.ex. rapporten Mångfald och likvärdighet, Dnr 2003:629).
 Det externt beställda underlaget utgörs i första hand av
expertbilagan till Rapport Integration 2005: »I min gamla
skola lärde jag mig fel svenska – om skolvalfriheten i det socialt, etniskt och symboliskt polariserade urbana rummet« sammanställd av sociologerna Nihad Bunar och Jenny Kallstenius från Stockholms universitet.
 För en närmare förklaring om vad Storstadssatsningen är se
kapitlet om Boende i denna rapport.

resultaten och rekommendationer som framfördes i
Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004).

Segregation och skola
Situationen i de 24 socialt utsatta storstadsområdena
och statliga åtgärder för att komma till rätta med
boendesegregationens effekter har redan uppmärksammats i denna Rapport Integration (se kapitel om
Boende). I detta avsnitt ska vi särskilt belysa situationen i grundskolor i dessa områden. Vi inleder med att
gå igenom några aktuella forskningsresultat om hur
boendesegregationen med etniska och socioekonomiska förtecken påverkar elevernas betyg.

Betygsklyftorna ökar
I en rapport beskriver Skolverket (Dnr. 2005:00771)
utbildningsläget i de 24 stadsdelar som omfattas av
Storstadssatsningen. Beskrivningen omfattar perioden 1998 till 2004 och fokuserar bland annat på förändringar i elevernas genomsnittliga meritvärden,4
genomsnittliga betyg i svenska och svenska som andra
språk i åk 9 samt behörighet till gymnasiets nationella
program.
De berörda områdena uppvisar ingen enhetlig bild,
i den mening att meritvärdena antingen ökar eller
minskar i samtliga. Dessutom varierar värdena från
år till år. Meritvärdena ökar i 10, minskar i 13 och är
oförändrade i ett av de berörda områdena.5 Om de
 Meritvärden beräknas enligt Skolverkets modeller så att
betyget G ger 10 poäng, betyget VG ger 15 poäng och betyget MVG ger 20 poäng. Det maximala antalet poäng en elev
kan få är 320 poäng, det vill säga MVG i samtliga 16 ämnen.
 Viktigt att påpeka är att i dessa uppgifter ingår även elever
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betraktas som en helhet, ökar det genomsnittliga
meritvärdet mellan åren 1998 och 2004 från 172 till 174
poäng (sid. 21). I riket som helhet ökar det ännu mer
och från högre nivåer, från 201 till 206 poäng. Det
innebär att gapet mellan de berörda områdena och
riket som helhet fortsätter att öka.
När det gäller förändringar i elevernas betygsvärde
i svenska och svenska som andra språk är förändringarna marginella, konstaterar Skolverket. Betygsvärdet i svenska ökar från 11,6 till 11,8 poäng. I riket
som helhet sker ingen förändring utan betygsvärdet
ligger konstant på 12,6 poäng. Däremot minskar det
i svenska som andra språk från 9,1 till 9,0. I landet
som helhet har det skett en ökning från 7,6 till 8,2
poäng (sid. 33). Detta innebär bland annat att elever
i de utsatta områdena har högre betyg i svenska som
andra språk än i landet som helhet, även om klyftan
har minskat något.
Det mest bekymmersamma är att andelen behöriga
till gymnasiets nationella program bland elever folkbokförda i de 24 bostadsområdena har minskat, från
74,2 procent år 1998 till 70,6 procent år 2004. Minskningen i riket var mindre, från 91,4 år 1998 till 89,6
procent år 2004 (sid. 33). Det innebär att gapet mellan
de utsatta bostadsområdena och riket som helhet har
vidgats under tiden för Storstadssatsningens genomförande.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fortfarande ﬁnns en negativ klyfta mellan elever boende i
de socialt utsatta storstadsområdena och landet som
helhet med avseende på meritvärden, betyg i svenska
och behörighet till gymnasiets nationella program.
För meritvärdena och behörigheten har den negativa
klyftan ökat de senaste åren, medan den har minskat något för betyg i svenska. Det ﬁnns dock också
en positiv klyfta och den avser betyg i svenska som
andra språk. Här har eleverna från de utsatta områdena högre poäng än landet som helhet, även om den
klyftan minskar.

Segregationen inverkar negativt på betygen
Varför halkar betygsprestationerna efter på skolorna
i de utsatta storstadsområdena i så stor utsträckning
som de gör? Hur mycket påverkas elevernas betyg av
den etniska segregationen, med en stor koncentration
av utrikes födda eller barn till utrikes födda elever
på en skola? I en studie tar sig sociologerna Ryszard
som har bytt skola till ett annat område. Om vi bara tittar
på elever som verkligen går i områdenas skolor då är bilden ännu mörkare. I 15 av de 24 bostadsområdenas skolor
har meritvärdet minskat mellan 1998 och 2004 (Skolverket
Dnr.2005:00771, sid. 21).
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Szulkin och Jan O. Jonsson (2005) an frågan om vilken betydelse den etniska segregationen6 har för elevernas skolresultat och hur den samvarierar med elevernas socioekonomiska bakgrund. Efter en avancerad
ﬂernivåsanalys, där samtliga elever i årskurs 9 i den
svenska grundskolan läsåret 1998/99 granskades, lyfter
de fram två slutsatser som enligt vår uppfattning är
mycket relevanta i sammanhanget. Den första slutsatsen är att elevernas betyg på ett negativt sätt påverkas
av koncentrationen av elever med utländsk bakgrund,
om andelen barn med denna bakgrund på skolan
börjar överstiga cirka 70 procent. Och även om föräldrarnas socioekonomiska bakgrund påverkar utfallet så står sig konstaterandet att den etniska koncentrationen i sig generellt sett har en negativ inverkan
på elevernas betygsprestationer och därmed även på
deras framtida livschanser.
Den andra slutsatsen är att det även för barn och
unga som är födda i Sverige med utrikes födda föräldrar ﬁnns ett svagt samband mellan betyg och etnisk
segregation (över 70 procent utrikes födda elever),
men det är icke-signiﬁkant. För denna grupp ﬁnns
det samma samband mellan deras sociala bakgrund
och skolans sociala sammansättning (föräldrarnas
utbildningsbakgrund) som för eleverna med inrikes
födda föräldrar. Författarna sammanfattar: »In sum,
our results suggest that there is both a general cost of
ethnic segregation in terms of lower average achievement and a speciﬁc cost for immigrant children,
resulting in both less school efﬁciency and greater
educational inequality« (Szulkin, Jonsson 2005, sid.
21).
I Flum? – Nej, segregation (Lindgren 2005) studeras
betygsutvecklingen i socialt privilegierade respektive
underprivilegierade områden i Stockholm, Göteborg
och Malmö mellan 1998 och 2004. Det statistiska
underlaget kommer främst från Skolverkets analysverktyg SALSA7, PISA8 rapporter samt ett mindre
urval av andra Skolverksrapporter och forskningslitteratur. Resultaten visar att boendesegregationen i
 Med den etniska segregationen menar författarna spridningen eller koncentrationen av personer med olika invandringsstatus enligt deras eget eller deras föräldrars födelseland (Szulkin, Jonsson 2005, sid. 4).
 SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser) jämför i en statistisk modell kommuners och skolors
betygsresultat med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorerna:
föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk bakgrund och kön. De jämförelser som görs i SALSA tar alltså
till viss del hänsyn till skolors olika elevsammansättningar.
Källa: www.skolverket.se.
 PISA är en internationell jämförande undersökning om
skolresultat i 41 länder som ingår i OECD (se sid. 127 ff.)

underprivilegierade områden negativt påverkar elevernas betygsutfall. Detta beror främst på föräldrarnas
socioekonomiska bakgrund, anknytning till arbetsmarknaden, men också på den stora omﬂyttningen,
vilket i första hand drabbar de nyanlända eleverna.
En intressant slutsats som förstärker Szulkins och
Jonssons (2005) slutsatser är: »Flera av skolorna i de
underprivilegierade områdena är pedagogiskt erkänt
bra, något som också syns i de mycket höga resultat som presteras av de elever som verkligen klarar
målen. Men också i dessa bra skolor är andelen elever
som inte klarar målen oförändrat hög, ibland t.o.m.
stigande« (Lindgren 2005, sid. 7).
Den senaste i raden av rapporter om den ökande
segregationen inom skolan, i synnerhet med koppling till boendesegregation och elevernas utländska
bakgrund, presenterades av Rädda Barnen i februari
2006. Vi kan konstatera att slutsatserna överensstämmer i stort med de rapporter om barns och ungdomars uppväxtvillkor i ett integrationsperspektiv som
vi sammanfattar i detta avsnitt.

Skolan mitt i byn
Även i en granskning om likvärdigheten i den svenska
skolan som OECD (Nicaise m.ﬂ. 2005) har gjort
påpekas det att: »Försämrad etnisk likvärdighet är
förmodligen akilleshälen i det svenska utbildningssystemet av idag« (sid. 47). Boendesegregationen pekas
också här ut som en av bovarna i dramat.
En intressant rekommendation om hur den
svenska skolan bör arbeta i »kraftigt segregerade
områden« är att skolorna mer måste agera som s.k.
community schools eller det som i svensk forskning
har kallats för skolan mitt i byn (Bunar 2001, Integrationsverket 2003). Med detta menas en skola som
ingår i ett mycket nära samarbete med aktörer från
sitt närsamhälle, som till exempel föreningar, näringsliv, kulturliv och liknande. Syftet är att låta skolan bli
en naturlig mötesplats i det lokala samhället samt en
social och pedagogisk resurs för de lokalt boende.
Skolan ska aktivt involveras i att stärka det lokala
samhället, inklusive elevernas föräldrar, därför att det
både underlättar lärarnas arbete och skapar bättre
livschanser för elever. I vissa av storstadssatsningens
områden har den praktiska omsättningen av policyn
för skolan mitt i byn lett till att medborgarna mobiliserats underifrån (den demokratiska aspekten), till
att medborgarnas politiska (föräldrarnas majoritet
i skolstyrelser) och sociala (skolor har stått för samhällsinformation) rättigheter har stärkts och till att
den pedagogiska kärnverksamheten har förbättrats
väsentligt (Bouakaz 2006; Bunar & Kallstenius 2006).

Vad vi således tämligen säkert kan slå fast om kopplingen mellan skola och segregation är att ett socialt
och etniskt segregerat boende inverkar negativt på de
lokala skolornas arbetsförutsättningar och därmed
på elevernas livschanser. Det är ingen överraskande
slutsats i och för sig, men den är numera väl belagd.
Skolverket kallar denna inverkan för en kontexteffekt (Skolverket 2005, sid. 34). Den negativa inverkan
drabbar i synnerhet de socialt svagaste eleverna, vilka
är de nyanlända och de med lågutbildade och arbetslösa föräldrar. Det segregerade boendet betingar
också orsaker till valfrihetens utnyttjande, i meningen
vilka och varför som lämnar skolor i de »kraftigt segregerade områdena«, som OECD benämner det i sin
rapport (Nicaise m.ﬂ. 2005, sid. 47). Vi ska senare i
detta avsnitt återkomma till frågan om valfriheten.

Storstadssatsningen och skolan
Vilka åtgärder har vidtagits för att stödja utvecklingen
i skolor som ligger i socialt utsatta områden och för
att mildra boendesegregationens negativa effekter?
De två enskilt största insatserna har varit Storstadssatsningen och stödet till »skolor i segregerade områden« som Utbildningsdepartementet aviserade i slutet
av 2004 (Prop. 2004/05:1, Utbildningsdepartementet,
U2005/2937/S). Myndigheten för skolutveckling har
fått i uppdrag att under åren 2006–07 fördela 225
miljoner kronor till sådana skolor. Eftersom denna
satsning i skrivandets stund (mars 2006) precis kommit igång ﬁnns det inte så mycket att rapportera om.
Det kan dock påpekas att myndigheten har valt ut 32
kommuner att satsa på. Pengarna ska stödja språkutvecklingen, samarbete mellan skola och hem och
kompetensutveckling för personal. Dessa förslag ligger väl i linje med de rekommendationer som Storstadssatsningens utvärderare har kommit med, något
som i det följande kommer att behandlas mer ingående.9
Den statliga Storstadssatsningen på de 24 socialt mest
utsatta bostadsområden i Stockholm, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Göteborg och Malmö
pågick mellan åren 1999 och 2005 i olika perioder i
de medverkande kommunerna. Varje kommun har
genomfört utvärderingar och uppföljningar av egna
skolinsatser ﬁnansierade med medel från Storstads De kommunala insatserna Ytterstadssatsningen, Stadsdelsförnyelsen och Kompetensfonden som i olika variationer varit aktiva i Stockholm ända sedan 1995 har också
investerat en hel del externa resurser i såväl den fysiska
infrastrukturen på och omkring skolorna som på lärarnas
fortbildning och anställning av extra personal (se Denwall,
Lahti-Edmark 1999, Bunar 2004b).
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satsningen. Eftersom det rör sig om en stor mängd
material har vi avgränsat den följande presentationen
till två källor som utgör ett slags sammanfattning av
skolinsatser, men utifrån olika perspektiv.10
I den statliga utredningen (SOU 2005:29) om praktiska erfarenheter och policyinsikter om Storstadssatsningen har Helene Lahti-Edmark från Socialhögskolan i Lund gått igenom merparten av de lokala
utvärderingarna. Skolsatsningar behandlas inte i
någon större omfattning, men några intressanta slutsatser lyfts fram. En sådan slutsats är att de externa
anslagen hade blandats med andra resurser till den
grad att det till slut var näst intill omöjligt för utvärderarna att avgöra vad som var resultat av Storstadssatsningen och vad som skulle ha inträffat ändå.
En annan viktig slutsats är att det för närvarande
verkar ﬁnnas stor samstämmighet bland forskarna
och pedagogerna om vilka prioriteringar som ger
resultat. Några av dessa är:
• en tätare samverkan mellan skola och hem,
• modersmålsundervisning,
• personalens kompetensutveckling,
• anställning av speciellt utbildade språkpedagoger,
• samarbete med biblioteket.
De politiskt och administrativt ansvariga måste
således se till att de utvecklade metoderna, projekten
och inte minst den kompetensutvecklade personalen
inte försvinner, utan görs till en del av de reguljära
strukturerna.
En tredje slutsats är att skolorna har börjat öppna
sig mer mot det lokala samhället och söker närmare
samarbete med föreningar, organisationer och inte
minst föräldrar. Några studier vittnar dock om att
det i detta sammanhang fortfarande är lång väg att gå
(Bouakaz 2006, Lindström 2006).
Den andra källan är antologin Skola, språk och storstad som Monica Axelsson och Nihad Bunar (2006)
från Stockholms universitet har redigerat. Bokens nio
bidrag har skrivits av forskare som på ett eller annat
sätt har varit indragna i utvärderingen och forskningen kring Storstadssatsningen och skolans villkor.
Bunar och Axelsson menar att samtliga projekt som
hade med skola och språkutveckling inom ramen för
Storstadssatsningen att göra kan kategoriseras under
tre punkter: de insatser som hade med skolans organisation att göra, de insatser som på något sätt hanterade relationer i och omkring skolorna samt språkpedagogiska utvecklingsprojekt.
 Den tidigare citerade rapporten från Skolverket
(Dnr.2005:00771) om utvecklingen i de stadsdelar som
omfattas av Lokala Utvecklingsavtal hade ingen redogörelse för satsningens effekter.
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En slutsats som forskarna drar är att de externa
resurserna var välbehövliga och att ﬂera positiva värden har skapats. De menar att många oklarheter och
misslyckanden hade kunnat undvikas om satsningens lokala förankring varit starkare, om olika insatser
kunnat samordnas bättre och om den statliga uppföljningen varit tydligare. Den lokala förankringen
innebär emellertid inte bara att lokala tjänstemän och
politiker är tillfrågade om hur och på vad pengarna
ska satsas. Det innebär också en reell maktdelning
mellan skolans viktiga aktörer, elever, föräldrar, lärare,
rektorer och lokala skolpolitiker. Maktdelningen bäddar också för ett fördjupat arbete för skolan mitt i
byn, menar författarna. De är således inne på samma
linje som den tidigare refererade OECD-undersökningen om likvärdigheten i den svenska skolan. Utan
en nära samverkan mellan dessa aktörer är det svårt,
för att inte säga omöjligt, att åstadkomma en positiv
förändring av skolor i områden som har fått del av
Storstadssatsningen. Ett sådant etablerat samarbete
kan också motverka en del av valfrihetens oavsiktliga konsekvenser, t.ex. när elever och föräldrar väljer
andra skolor mer på basis av lösa rykten än faktisk
information. Skolan mitt i byn garanterar att föräldrarna har tillgång till relevant information om vad
den lokala skolan står för, pedagogiskt, socialt och
i värdegrundsfrågor samt vilken utbildning lärarna
har för att arbeta med tvåspråkiga barn och deras särskilda svårigheter och möjligheter.
I ett språkpedagogiskt perspektiv utgår Bunar och
Axelsson från att de ﬂerspråkiga barnen och deras
familjer har tillgång till minst dubbla språk- och
kulturresurser. Författarna pläderar för att en gynnsam skolstruktur ska skapas som värdesätter och ger
utrymme för dessa resurser. Grundförutsättningarna
är å ena sidan pedagoger och chefer som är kompetenta att se och ta till vara dessa resurser och å andra
sidan en organisation som genom samverkan mellan
personal och föräldrar gör det möjligt att effektivt
använda och utveckla barnens resurser. Mer preciserat, menar författarna, är de fem områden som ligger
i centrum för den ﬂerspråkiga skolans effektivitet följande: förstaspråkets utveckling, andraspråkets, dvs.
svenskans utveckling, ämnes- och kunskapsutvecklingen, bedömning samt kopplingen till föräldrar och
närsamhälle.

Slutsatser om segregation och skola
Den rådande boendesegregationen med etniska och
sociala förtecken är fortfarande en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och
ungdomar i grundskolan. Inte ens ett så seriöst försök som Storstadssatsningens, att genom ett brett

angreppssätt komma till rätta med problemet, har
lyckats nämnvärt. De största förlorarna är nyanlända
barn, med 0–4 års vistelsetid i Sverige, som under
sin introduktion11 hänvisas till skolor där det redan
ﬁnns många utrikes födda barn. Mot bakgrund av
den forskning om skola, segregation och likvärdighet
som har kommit de senaste åren ter sig en fråga alltmer nödvändig, men också smärtsam, att ställa. Frågan är om skolor med över 70 procent utrikes födda
barn eller barn till utrikes födda, med sin i många fall
mycket engagerade personal och utmärkta pedagogik, överhuvudtaget kan erbjuda sina elever, och då i
synnerhet de socialt svagaste, en miljö som garanterar
en likvärdig skolgång? Vi återkommer i slutet av detta
avsnitt med förslag till åtgärder.

Valfrihet, integration och
segregation
Om det fria skolvalet12 leder till mer rättvisa villkor
för barn och ungdomar från socialt mindre starka
hem eller tvärtom till mer polarisering på social och
etnisk basis, är en omdebatterad fråga såväl i Sverige
som internationellt. I detta avsnitt, som till stora delar
bygger på sociologerna Nihad Bunar och Jenny Kallstenius (2006) expertbilaga till Rapport Integration
2005, kommer vi först att kort redovisa en del av tidigare forskning om valfrihetens konsekvenser för en
 I Förordning Om statlig ersättning för ﬂyktingmottagande
m.m. (1990:927) regleras vilka barn, ungdomar och vuxna
som omfattas av kommunernas introduktion, och som
kommunerna därmed är berättigade att få särskild ersättning för från staten. Dessa personer har fått uppeshållstillstånd i Sverige av ﬂykting- eller ﬂyktingliknande skäl, eller
är anhöriga till ﬂyktingar.
 I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004, sid.
196) redovisade vi valfrihetsreformens viktigaste drag. Här
ska det bara kort upprepas. Valfriheten på grundskolenivån
innebär att eleven har rätt att välja en friskola eller en annan
kommunal skola än den som ligger närmast hemmet om
det ﬁnns plats där och om det inte skapar för stora ekonomiska bekymmer för hemkommunen (Prop.1991/92:25). På
gymnasienivån ser det något annorlunda ut. Även här har
eleverna möjlighet att välja mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. Antagningen till de kommunala gymnasieskolorna är olika organiserad i kommunerna. I Stockholm exempelvis sker antagningen sedan 2001 på den så
kallade betygsprincipen, vilket innebär att eleverna rankas
efter sina betygsprestationer vid antagningen. Detta system
ersatte den tidigare närhetsprincipen som stipulerade att
eleverna likt på grundskolenivån i första hand skulle skriva
in sig vid den närmast liggande gymnasieskolan och då var
de också garanterade en plats där.

integrerad och likvärdig skola. Därefter sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna av Bunar och Kallstenius studie om hur valfriheten utnyttjas i Stockholm
samt om dess konsekvenser för de socialt mest utsatta
stadsdelarna. Avsnittet avslutas med en kort diskussion om valfrihetens effekter för integration.

Det fria skolvalet i tidigare forskning
Den svenske skolforskaren Tomas Englund har i
några av sina skrifter anlagt ett teoretiskt perspektiv
på förändringarna av den svenska skolan under det
senaste decenniet, med valfriheten som ett av de mest
utmärkande dragen (Englund red. 1995, 2003). Han
har kallat förändringen för ett utbildningspolitiskt
skifte, som kännetecknades av två huvudtendenser.
Den ena handlade om att skolans organisation förändrades mot ökat föräldrainﬂytande och att fristående skolor växte fram, varvid den utbildningspolitiska dagordningen alltmer »… förﬂyttades från den
interna pedagogiska debatten till de stora tidningarnas ledarsidor« (Englund 2003, sid. 58). Den andra
huvudtendensen utgjordes av att kunskapsfrågan försköts mot ett mer strikt mål- och utvärderingssystem.
Mer valfrihet och ett slags kund- och marknadsanpassning å ena sidan, och mer positivistiskt tänkande
eller jakt på mätbara metoder å andra sidan, präglade
således detta utbildningspolitiska skifte i den svenska
skolan. Han menar vidare att den successiva förskjutningen av den utbildningspolitiska debatten under
1980-talets andra hälft inte på något sätt var en isolerad företeelse. Den var ett led i ett mer allomfattande
systemskifte från politik till ekonomi, från kollektivt
och offentligt till individuellt och privat, från jämlikhet till privat autonomi.
Att valfriheten verkligen utnyttjas är alltjämt ett
storstadsfenomen, även om det förstås förekommer i
hela landet. En rad svenska forskningsstudier13 (Englund m.ﬂ. 1995, Blomquist, Rothstein 2000, Kjellman
2001, Borevi 2003, Björklund m.ﬂ. 2003, Dovemark
2004, Arnman m.ﬂ. 2004, Bunar 2005, Skawonius
2005) och Skolverket (1996, 2003) har granskat och
 Även de stora tidningarna har granskat effekterna av valfriheten i Stockholm (Dagens Nyheter den 15, 16, 19, 24, 25, 26,
30 november 2005) och Malmö (Sydsvenska Dagbladet 4,
6, 7, 8, 10 januari 2006). Den samstämmiga bild som framträder i dessa granskande reportage är att elevﬂykten från
vissa skolor (oftast belägna i socialt utsatta och »invandrartäta« områdena) visserligen skapar bekymmer för skolorna
i fråga, den lokala skoladministrationen och de elever som
är kvar, men att elevﬂykten också skapar möjligheter för
dem som byter skolan.
 I detta avsnitt tas endast upp valfriheten som fenomen
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diskuterat effekterna av valfriheten inom skolan.14 De
ﬂesta är överens om att valfriheten medför både positiva och negativa effekter.
Bland de positiva effekterna nämns följande:
• Ökad pedagogisk mångfald – Konkurrensen mellan
skolorna har bidragit till kreativt tänkande och ett
allt större utnyttjande av möjligheten att proﬁlera
en klass eller en hel skola i viss riktning (idrott,
språk, IT, kultur etc.).
• Ökat föräldrainﬂytande – Konkurrensen har också
medfört att föräldrarna (kunderna i den marknadsorienterade skolsystemet) alltmer tillåts att
tycka till och få ett reellt inﬂytande inom skolan.
Lärarna har med andra ord blivit mer lyhörda för
föräldrarnas krav, önskemål och klagomål. Detta är
i synnerhet framträdande i de fristående skolorna.
• Fördjupad demokrati – Själva det faktum att föräldrar och elever får möjlighet att välja mellan olika
alternativ och inte anvisas till en viss skola av staten
har i olika studier lyfts fram som en viktig demokratisk rättighet.
• En stor uppslutning bakom valfriheten – Enligt Skolverkets (2003) senaste undersökning om valfriheten
anser 90 procent av de tillfrågade föräldrarna att
föräldrar och barn själva bör få välja vilken skola
barnen ska gå i.
• Valfrihet är segregationsbekämpande – Ett av de
mest förekommande argumenten för valfrihet har
varit att den öppnar möjligheter för elever att bryta
med den boendebetingade skolsegregationen (se
Bunar 2001). Genom att välja en annan skola än
den som ligger närmast hemmet kan eleverna undvika den s.k. geograﬁska inlåsningen.
Efter en genomgång av utvecklingen i den svenska
grundskolan under 1980- och 1990-talet hävdar Arnman, Järnek och Lindskog (2004) att valfrihetens
utnyttjande leder till både mer segregation och mer
integration. Med dessa två begrepp menar de enkelt
uttryckt möjligheter till fysisk blandning (mötesplatser) mellan utrikes födda och barn till utrikes
födda å ena sidan och inrikes födda barn med inrikes
födda föräldrar å andra sidan. Följaktligen söker sig
den senare kategorin i större utsträckning bort från
skolor där den förra dominerar, vilket leder till mer
segregation. Men samtidigt har valfriheten öppnat
för mer blandning i skolor som tidigare helt domisamt elevernas ﬂyttningsmönster mellan olika kommunala skolor i Stockholm. I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004) gjorde vi en analytisk djupdykning i
effekterna av de fristående skolornas framväxt inklusive en
forskningsgenomgång. I nästa avsnitt tar vi upp utvecklingen inom friskolesystemet i ett integrationsperspektiv
sedan den förra publiceringen.
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nerats av inrikes födda (med inrikes födda föräldrar)
barn genom att ﬂer utrikes födda och barn till utrikes
födda har kunnat söka sig dit, utan att faktiskt bo i
skolans upptagningsområde.

Valfrihetens negativa effekter
Bland de negativa effekterna av valfriheten är samtliga i delavsnittet refererade studier mer eller mindre överens om att just socioekonomisk, etnisk och
prestationsmässig segregation har ökat. I de olika
studierna har det även påtalats att skolornas vilja till
samarbete med varandra har minskat påtagligt och
att kommunernas skolkostnader har ökat till följd av
friskolornas etablering. Men det är ändå segregationsaspekten som är den mest relevanta i detta sammanhang. Några exempel bara:
I Skolverkets undersökning (2003) ansåg 38 procent av de kommunala tjänstemän som ingick i studien att valfriheten i deras kommun har lett till ökad
etnisk, men också prestationsmässig och socioekonomisk segregation. Resultaten från de två fallstudierna Västerås och Sollentuna stärker bedömningen
att valfrihet har segregerande effekter. Elever med
svensk bakgrund undviker skolor där andelen elever
med utländsk bakgrund är hög.
I en nyutkommer avhandling Att välja eller hamna
diskuterar pedagogen Charlotte Skawonius (2005)
hur föräldrar i en stadsdel i Stockholm resonerar
kring skolvalfriheten. Stadsdelen består av två skilda
delar vad gäller socioekonomisk och etnisk sammansättning, vilka hon benämner Nystad och Gamleby.
Skawonius analyserar bland annat varför vissa föräldrar väljer att låta sina barn gå kvar i Nystads skolor
(ett område som skulle kunna kallas invandrartätt)
och varför andra väljer att sätta sina barn i andra skolor. Även om avhandlingen inte direkt förhåller sig
till frågan om väljandets politiska och sociala konsekvenser (segregation och integration) tillför den viktiga dimensioner till vår förståelse av valfrihetens förutsättningar. Alla som skulle vilja välja kan inte göra
det därför att många hinder står i vägen, från information och ekonomi till dilemmat om hur ensamstående mammor ska få tiden att gå ihop. Själva valet
är kanske inte så fritt som det framstår. Möjligheten
att välja är betingad av familjernas sociala och ekonomiska resurser. Redan där uppträder valfrihetens segregerande aspekt.

Valfrihetens utnyttjande i Stockholm
Drygt 70 000 grundskoleelever (F-9) är inskrivna i
Stockholms grundskolor. Valfriheten har gjort det
möjligt för eleverna att röra sig över hela staden. I en
statistisk genomgång av elevernas rörelsemönster drar

Bunar och Kallstenius (2006) följande slutsatser:
• Drygt var femte grundskoleelev i Stockholms stad
använder sig av valfriheten och byter till en kommunal eller till en fristående skola i en annan stadsdel. Dessutom byter många till friskolor i den egna
stadsdelen.
• De ﬂitigaste skolbytarna ﬁnns i de mest välbärgade
områdena: innerstaden, Bromma, Älvsjö.
• De som i största utsträckning väljer en friskola,
oavsett i vilken stadsdel den ligger, är innerstadsföräldrarna, med Östermalmsborna som de absolut
ﬂitigaste bytarna. En tredjedel av dem väljer friskolor.
• Eleverna från förortsområdena, inklusive de utsatta
bostadsområdena (med några undantag), söker sig
i första hand inte till skolor i angränsande områden. De reser i stället längre sträckor. De skolbytande eleverna från innerstaden söker sig däremot
främst till andra stadsdelar i innerstaden.
I studien görs nedslag i fyra stadsdelar – Kista,
Rinkeby, Skärholmen och Spånga-Tensta – som
alla till nyligen ingick i den statliga Storstadssatsningen med målet att komma till rätta med den
sociala, etniska och diskriminerande segregationen
(prop.1997/98:165).15 En stor del av dessa medel gick
till skolutveckling. Bunar och Kallstenius (2006) har
velat belysa elevströmmarna till och från dessa stadsdelar. Hur många elever försvinner och vart tar de
vägen? Går de till kommunala skolor i andra stadsdelar eller till fristående skolor, belägna i antingen
den egna eller i andra stadsdelar? Kommer det några
elever till dessa stadsdelar från andra delar av kommunen? I det följande ger vi ett referat av de resultat
författarna kommit fram till. Vi börjar med en situationsbeskrivning av de studerade stadsdelarna.
Kista
Av de drygt 3 000 elever som bodde i Kista år 2004
lämnade sammanlagt 370 elever stadsdelen. Av dessa
gick 196 till kommunala och 174 till fristående skolor i
andra stadsdelar. Dessutom gick 294 elever till friskolor i den egna stadsdelen. Ju högre upp i åldrarna,
desto större utﬂyttning. År 2003 bodde 337 årskurs-9elever i Kista. En tredjedel av dem (107 elever) valde
dock att gå i skola i en annan stadsdel.
Men Kista tar även emot förhållandevis många
elever från andra stadsdelar. Särskilt de kommunala
grundskolorna Kvarnbacksskolan och Ärvingeskolan
har varit framgångsrika vid elevrekryteringen. Majo För en fullständig statistisk genomgång se expertbilagan till
Rapport Integration 2005 författad av Bunar & Kallstenius
(2006).

riteten av de elever som söker sig till dessa skolor
kommer från de närliggande stadsdelarna SpångaTensta och Rinkeby.16
Sammanfattningsvis konstateras att det som Kunskapsskolan, Kista Montessori och de kommunala
skolorna på Kungsholmen (Fridhemsskolan, Stadshagsskolan) och Norrmalm (Matteusskolan) gör med
Kistas skolbudget, gör Kista med sina grannar Rinkeby och Tensta. Nämligen dränerar dem på elever.
Rinkeby
År 2004 bodde drygt 2 500 grundskoleelever i Rinkeby. Av dem gick 2 030 i kommunala skolor (varav
194 hade valt skola i en annan stadsdel), 241 i fristående grundskolor (206 i andra stadsdelar) och 271 i
övriga17 skolor. Många elever som valde ett fristående
alternativ sökte sig till den muslimska friskolan AlAzhar i Bromma. Och som tidigare nämnts tar Kistas,
Kungsholmens och Spångas kommunala skolor över
en hel del av Rinkebys elever.
Men i årskurs 9 ser det bättre ut än i de andra
stadsdelarna. Av de 188 elever som bodde i Rinkeby
stadsdel och som under 2003 gick årskurs 9 var det 36
stycken som valde att gå i skola i ett annat område,
vilket är procentuellt sett mycket mindre än de andra
områdena. Rinkeby lyckas alltså allra bäst med att
behålla eleverna i årskurs 9.
Det bortfall som uppstår på de lägre årskurserna
ser Rinkebyskolan till att kompensera genom att
locka ett hundratal elever från andra stadsdelar. Så
mycket som en fjärdedel av eleverna på Rinkebyskolan bor inte i Rinkeby, vilket torde göra skolan till en
av dem som i Stockholm rekryterar ﬂest elever utanför den egna stadsdelen. Troliga orsaker till denna
framgång är Rinkebysskolans positiva uppmärksamhet i medierna i kombination med nya resurser från
integrationspolitiska satsningar och en genomtänkt
pedagogisk proﬁlering. Så medan Rinkeby tappar
elever till Kistas kommunala och fristående skolor
och till Spångas kommunala skolor, fyller de på med
eleverna från Tensta och betalar därmed tillbaka till
den stadsdelen för de elever som byter till Rinkeby.
Det område som är den största förloraren i detta spel
är Tensta, enligt Bunar och Kallstenius (2006).
Skärholmen
År 2004 bodde drygt 4 100 grundskoleelever i Skär Den fristående Kunskapsskolan och islamiska skolan lockar
många elever till stadsdelen (157 elever). De ﬂesta kommer
även i deras fall från Rinkeby och Spånga-Tensta.
 Med övriga avses S:t Örjans skola, skolor utomlands, i
andra kommuner, statliga specialskolor samt EES-skolor.
Denna fotnot gäller även för de andra områden där beteckningen övriga skolor anges.
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holmen. Av dem gick 3 237 i kommunala skolor (varav
507 i andra stadsdelar), 789 i fristående skolor (varav
332 i andra stadsdelar) och 162 i övriga skolor. Skärholmen är en stadsdel som för det mesta tappar elever
till kommunala och fristående skolor i andra stadsdelar. Lägger man till det faktum att den kommunala skola som har lockat allra ﬂest elever från andra
stadsdelar (Österholmsskolan) nu har lagts ned, så ser
bilden ännu mörkare ut. Skärholmen är också den
stadsdel som procentuellt sett tappar många elever
i årskurs 9. Av de 396 elever i årskurs 9 som bodde i
stadsdelen lämnade 204 år 2003 de lokala skolorna,
vilket är en bit över 50 procent. De ﬂesta som bytte
till kommunala skolor i andra stadsdelar gjorde det
längs tunnelbanans röda linje (Hägersten, Liljeholmen, Maria-Gamla stan).
Spånga-Tensta
I stadsdelen Spånga-Tensta bodde år 2004 drygt 5 200
grundskoleelever, varav 4 352 gick i kommunala skolor (669 i andra stadsdelar), 490 gick i friskolor (350 i
andra stadsdelar) och 416 i övriga skolor. Spånga-Tensta är den stadsdel som procentuellt sett, och i relation till de andra studerade stadsdelarna, tappar allra
ﬂest elever i årskurs 9. Nästan 60 procent, eller 264 av
457 elever i årskurs 9, lämnade stadsdelens grundskolor under 2003.
Bunar och Kallstenius (2006) ställer frågan om
Spånga-Tensta är Järvafältets skolpolitiska mjölkko.
På detta svarar de både ja och nej. Ja gäller för Tensta
som tappar elever till i stort sett samtliga kategorier:
friskolor i den egna och i andra stadsdelar, kommunala skolor i de angränsande stadsdelarna Rinkeby
och Kista och till kommunala skolor i Stockholms
innerstad. Dessutom tappar Tensta elever till Spånga.
Elevunderlaget i en av skolorna hade urholkats så till
den grad att lokala politiker bestämde att i praktiken
lägga ned skolan våren 2003. Hjulstaskolan, som i sig
tappar elever, är en ljusning därför att proﬁleringar,
marknadsföring och extra resurser, precis som i fallet
med Rinkebyskolan, har gjort det möjligt att rekrytera
elever utanför den egna stadsdelen, de ﬂesta från Rinkeby. Nej för att de kommunala skolorna i Spånga har
lyckats bra med elevrekryteringen från andra stadsdelar, i synnerhet Sundbyskolan. De fristående skolorna
i stadsdelen rekryterar ungefär hälften av sina elever
från andra stadsdelar.

Vilka lämnar sina förortsskolor och varför?
Vilka skillnader kan eventuellt uppstå mellan det
totala antalet elever som bor i områdena och de som
verkligen går i områdenas skolor med avseende på
kön, socioekonomisk bakgrund, invandringsstatus
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och betyg? Baserat på uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, om samtliga elever som år 2003 gick i
årskurs 9 och bodde i Rinkeby, Spånga-Tensta, Skärholmen och Kista fann Bunar och Kallstenius (2006)
följande:
• Det fanns 1 378 elever i årskurs 9 i de berörda
områdenas skolor. I genomsnitt valde 45 procent av
eleverna att gå i skolor i andra områden.
• En högre andel tjejer än killar valde andra skolor.
• En högre andel elever vars föräldrar hade högre
utbildning och arbete valde andra skolor.
• En högre andel inrikes födda elever och elever med
föräldrarna födda i Sverige, Norden och ett annat
EU land valde andra skolor.
• En högre andel elever med högre meritvärden och
bättre betyg i kärnämnena valde andra skolor.
Därmed skulle man kunna hävda att segregationen i
områdenas skolor har ökat till följd av att valfriheten
utnyttjas.18 Bunar och Kallstenius (2006) understryker
dock att elever ur alla kategorier använder sig av valfriheten men att det tydligen ﬁnns en överrepresentation av vissa kategorier.
Nästa fråga är varför eleverna väljer att lämna sina
skolor. I gruppintervjuer med elever som hade bytt
till kommunala innerstadsskolor kunde Bunar och
Kallstenius analytiskt urskilja några faktorer som de
kallar stigmatisering, svaga sociala nätverk och situationsbunden kompetens samt »språk och stök«.
Stigmatisering – Det innebär att negativa egenskaper tillskrivs ett bostadsområde, skola, etnisk eller
religiös grupp genom massmedierna, utbildningssystemet eller genom informella kanaler (ryktesspridning). Eleverna på en skola drabbas av ett generellt
stigma eller ett slags territoriell skam som förknippas
med bostadsområdet och dess invånare (Ristilammi
1994, Molina 1997, Bunar 2001). Stigmatiseringen eller
det dåliga ryktet inverkar på elevernas självförtroende, i vissa fall på deras framtidsplaner och ofta även
på hur omgivningen förhåller sig till dem (Hertzberg
2003). Att lämna den stigmatiserade skolan kan därför innebära att göra sig av med åtminstone ett stigmatiserande element, men att bo i förorten och vara
»invandrare« är två andra potentiellt stigmatiserande
kvarvarande element (jfr Wacquant 1996).
Frågan är följaktligen hur den av eleverna upplevda
stigmatiseringen påverkas av det faktum att de har
 Denna slutsats för de utsatta områdena i Stockholm bekräftas också av Skolverkets (Dnr.2005:00771) rapport om
utvecklingen i samtliga 24 bostadsområden som omfattas
av Storstadssatsningen. Skolverket konstaterar att nästan
hälften av de berörda stadsdelarna hade tappat 30 procent
av sina elever till andra stadsdelar (sid. 23).

bytt till en kommunal skola som ligger i ett välbärgat
innerstadsområde. De skolbytande eleverna lyckas
inte helt undvika det stigma de ville komma bort
ifrån. Fortfarande är de, i synnerhet i början, stämplade av både andra elever och lärare som annorlunda
och som tillhörande ett avvikande kollektiv, ett »du
och ditt folk«. Stigmatiseringen har med andra ord
gjorts synligare och mer påtaglig.
Svaga sociala nätverk och situationsbunden kompetens – Margaretha Herman och Hans-Erik Hermansson har i sin artikel Ungdomar, vardagen och den
mångkulturella praktiken (2003) beskrivit hur ungdomarna i en multikulturell skola i Trollhättan utvecklar
något de kallar för situationsbunden kompetens:
Eleverna tycks utveckla språklig och kulturell kompetens för att handla, konferera och växa i sin skolmiljö.
Men hur utvecklas kompetensen till det omkringliggande samhället? Blir ungdomarna förberedda för det
liv som väntar dem utanför skolan, får de kunskaper
som gör att de kan hävda sig i konkurrensen eller har
tillvaron i skolan kommit att domineras av möten i
rummet där den situationsbundna kompetensen har
tagit överhanden? (sid. 268)

Eleverna utvecklar således en kompetens som förlänar dem hög status och insiderposition på det lokala
fältet. Det är en kompetens som ger ungdomarna redskap för att navigera i förortens multikulturella vardag. I första hand handlar det om värderingar, synen
på de egna framtida möjligheterna och inte minst hur
det svenska språket används i skolor dominerade av
barn med utländsk bakgrund.
Vad händer i den nya miljön? De intervjuade
eleverna ger uttryck för att de på ett påtagligt sätt
medvetandegör regler och normer som styr relationer och interaktioner i den gamla respektive nya miljön. Men det kan inte hävdas att de helt har lyckats
utveckla en ny situationsbunden kompetens och att
de helt har fått tillgång till det nya nätverket. Samtidigt börjar de fjärmas från det gamla nätverket och i
relation till den gamla situationsbundna kompetensen. I denna nyskapade övergångszon pågår förhandlingar om graden av elevernas »annorlundahet«. Ju
mindre annorlunda de själva och de andra eleverna
och lärarna uppfattar att de är i den nya miljön, desto
lättare kommer de in i det nya nätverket och desto
bättre kan de utveckla en situationsbunden kompetens. Resultatet blir dock samtidigt mer »annorlundahet« i relation till den gamla miljön, mindre tillgång
till det gamla nätverket och mindre betoning på den
gamla situationsbundna kompetensen. Men förhandlingar inom övergångszonen ger också ungdomarna

möjlighet att skapa något nytt – nya gemenskaper,
nya identitetsformer, nya kapitalformer – som undviker det deterministiska utfallet, »ju mer desto mindre«, i relation till de olika miljöerna.
«Språk och stök« – Många föräldrar ger uttryck för
en rädsla att barnen ska utveckla »fel« svenska om
de går i skolan där »det inte ﬁnns några svenskar«.
Föräldrarna är rädda för att barnen ska utveckla en
lokal variant av det svenska språket, i forskningen
och medierna kallad för »Rinkebysvenska« (Kotsinas
1988) eller »Hjällbosvenska« (Nordenstam, Wallin
2002), som kan vara till ungdomarnas nackdel när
den används utanför sin lokala kontext. Detta är även
ett välbelagt fenomen i den internationella forskningen (Cummins 1996, Wilson 1997).
Föreställningar om det »rätta« svenska och de miljöer som kan erbjuda möjligheter för att tillgodogöra
sig »rätt« svenska präglar ungdomarnas berättelser
om varför de och deras föräldrar har bestämt sig för
att ﬂytta. Enligt ungdomarna kan inte »invandrartäta«
områden erbjuda dessa möjligheter. Bristen på personer som »talar svenska utan brytning« som ett skäl
att lämna sådana skolor förstärks ytterligare av upplevelsen, som de intervjuade eleverna uttrycker det, att
skolor i områden där de bor är »stökiga«. Genom att
byta till innerstaden hoppas således eleverna lära sig
»rätt« eller »bättre« svenska och dessutom göra det i
lugnare miljöer. Enligt vad de själva berättar har de
verkligen fått tillgång till båda två.

Integration är en fråga om relationer
Hur de kommunala innerstadsskolor som tar emot
många elever boende i de socialt utsatta förorterna
påverkas organisatoriskt, pedagogiskt och socialt har
sociologen Jenny Kallstenius beskrivit i rapporten
Tagna på sängen (2005). Efter att ha tillbringat drygt
ett år på tre skolor på Kungsholmen och Södermalm i
Stockholm och bland annat intervjuat skolchefer, rektorer och lärare analyserar hon skolpersonalens diskurser om förändringar som de pendlande eleverna
förde med sig.
En av de mest intressanta slutsatserna gäller den
kulturkrock som uppstår i mötet mellan (föreställningar om) den dominerande skolkulturen, ett »vi«,
och det beteendemönster och språkbruk som »dom«
förde med sig. Den mångkulturella sågs visserligen av
personalen som en positiv utmaning men också som
ett rejält hot mot »skolans själ« (sid. 64) och mot skolans framtid, då personalen befarade att de svenska
eleverna skulle försvinna till andra skolor eller till
friskolor (sid. 62). Samtidigt var dessa pendlande
elever ett viktigt tillskott till skolornas ekonomi.
En annan intressant slutsats gällde den kategorisegrundskolan i ett…
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ring av elever som skolpersonalen informellt ägnade
sig åt och som enligt Kallstenius (sid. 61) automatiskt förknippade eleverna med olika karaktärsdrag
(duktiga, svåra att jobba med etc.). Poängen är att
elevernas individuella integrationssträvanden måste
bemötas av lika aktiva integrationsambitioner från de
miljöer som tar emot dessa barn. Integration och segregation är relationella fenomen.

Slutsatser om valfrihet, integration och
segregation
Det som framgår av svensk forskning, Skolverkets
undersökningar och utvärderingar pekar på att valfriheten medför både segregerande och integrerande
effekter. Det blir mer integration för vissa individer
och bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras chanser till skolframgång för andra individer
på grund av samma mekanism, nämligen valfrihetens
selektiva utnyttjande (se Szulkin, Jonsson 2005, Bunar
2005, Kallstenius 2005, Bunar &Kallstenius 2006).
Med selektiva menar vi att det ﬁnns tydliga statistiska
mönster över vilken socioekonomisk och etnisk bakgrund och även vilket kön de skolbytande eleverna
har.
Elevströmmarna från förorts- mot innerstadsskolorna betingas av rädslan för stigmatiseringens strukturella effekter, sämre betyg, av segregerade sociala
nätverk och övertaget av den situationsbundna kompetensen, av den »stökiga« miljön samt av rädslan för
att den svenska som man lär sig i förortsskolorna är
»sämre«. Samtliga dessa faktorer hänger tydligt ihop
med hur »de segregerade områdena« representeras i
de offentliga diskurserna och vad stadsdelar och förorter som Rinkeby, Tensta och Gårdsten har kommit
att beteckna.
Hur går det då för elever som byter skola? Lyckas de
verkligen undvika stigmat, få bättre betyg, tillgång till
ﬂer sociala nätverk och arbetsro i de nya miljöerna?
Som framgår av elevernas berättelser verkar det som
att förväntningarna i två avseenden har infriats. Det
handlar om förbättringar i hur de talar svenska och
om lugnare stämning på skolan. Dessa två har paradoxalt nog för de ﬂesta inte resulterat i bättre betyg,
utan precis tvärtom. Betygsnivåerna har sjunkit för
skolbytarna, vilket, enligt eleverna själva, beror på att
högre krav ställs på dem.
Men tillgången till dessa två kapitalformer (språket
och arbetsron) är inte gratis. De skolbytande eleverna
får betala visst pris genom en upprätthållen stigmatisering (som uttrycks på ett annat sätt beroende på
den fysiska närheten till »dom andra«) och genom
de något oklara relationerna till de båda nätverken.
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Eleverna förhandlar nämligen om sin tillhörighet till
de olika gemenskaperna genom den ständiga omdeﬁnieringen av innebörden i den egna s.k. »annorlundaheten«. De ska visa för den gamla och den nya miljön
att de inte är så annorlunda som båda miljöerna verkar förvänta sig att de ska vara. Utfallet av dessa förhandlingar under en övergångsperiod har avgörande
sociala och pedagogiska (integrations-) effekter för
dessa elever. Men det är inte bara de som bestämmer
över utfallet. De vuxnas närvaro, uppmärksamhet,
signaler och resurser bestämmer i mångt och mycket
villkoren för dessa förhandlingar och för deras utfall.

Fristående skolor – utvecklingen
2004–2005
I Rapport Integration 2003 (Integrationsverket 2004)
uppmärksammade vi de fristående skolornas framväxt, antal, inriktning, elevsammansättning, prestationer och spridning i ett integrationsperspektiv. Vi lät
sociologen Nihad Bunar genomföra en mindre studie
bland några fristående gymnasieskolor för att åskådliggöra orsakerna bakom beslutet att starta en friskola
samt vilka relationer som rådde mellan de berörda
skolorna och deras hemkommuner (Bunar 2004a).
En av de huvudsakliga slutsatserna från denna studie var att de fristående skolorna hade kunnat spela
en mer framträdande integrationsroll, inte minst
genom ett tätare samarbete med de kommunala skolorna. Vi uppmärksammade också att situationen för
elever i framför allt muslimska skolor tenderade att
försämras, inte bara på grund av de kvalitetsbrister i
verksamheten och organisatoriska bekymmer som
Skolverket hade kunnat påvisa i ﬂera inspektionsrapporter utan även på grund av den isolering och stigmatisering som dessa elever utsattes för av det omgivande samhället.
Integrationsverket pläderade således för att ett närmare samarbete mellan muslimska skolor och andra
kommunala skolor borde etableras, att muslimska skolor borde få förstärkta resurser för att på ett mer adekvat sätt kunna hjälpa sina elever i behov av extra stöd
samt att den offentliga insynen i dessa skolor borde
stärkas. Detta kunde ske genom forskning och genom
samarbete med kommunala skolor. Vår utgångspunkt
var inte att ifrågasätta huruvida ett system som den
svenska riksdagen har godkänt ska få ﬁnnas eller inte.
Vår utgångspunkt var att friskolor i allmänhet och
muslimska friskolor i synnerhet är ett faktum. Nästa
fråga var hur vi kan göra dem till ett integrationsinstrument samt hur vi kan vända de segregerande effekter som en del av dessa skolor bevisligen medför.

Utvecklingen mellan 2004 och 2005
Vad har hänt sedan vår rapport publicerades? I detta
delavsnitt gör vi en kortfattad genomgång av friskolornas utveckling med utgångspunkt i Skolverkets
rapporter och den forskning som har producerats
under åren 2004–2005.
I rapporten Vad kostar de fristående friskolorna? tar
sig Skolverket (2004) an den kontroversiella frågan
om etableringen av friskolor har lett till ökade eller
minskade kostnader för kommuner. Rapporten ger
inget entydigt svar på frågan. I storstadskommunerna
(Stockholm, Göteborg och Malmö), där många elever
går i friskolor, har kommunernas genomsnittliga
kostnad per elev ökat. I många mindre kommuner
har den tvärtom minskat. Det mesta tyder på att kostnaden inte är ett generellt utan ett lokalt fenomen.
Den är beroende av lokal skolstruktur, elevunderlag
(antal och bakgrund) och inte minst resurssamordning mellan kommunala och fristående skolor.
I rapporten Skolor som alla andra? (2005) har Skolverket presenterat den senaste granskningen och analysen av fristående skolors etablering i det svenska
skolsystemet. Fokus i rapporten är på grundskolan,
även om gymnasieskolan berörs i några kapitel. Det
empiriska underlaget har utgjorts dels av tidigare rapporter och bearbetningar av Skolverkets egna databaser, dels av en enkätundersökning bland kommunernas skolchefer eller motsvarande med övergripande
ansvar för skolan (sid. 7).
Efter en genomgång av tidigare studier konstaterar
Skolverket att föräldrars och elevers förväntningar på
den sociala miljön är av stor betydelse när eleverna
ska välja. Många friskolor har mindre elevgrupper.
Detta upplevs som tryggare och bättre för elevernas
harmoniska utveckling genom den närhet de då kan
uppleva i kommunikationen med lärarna. Barnen
känner sig sedda och bekräftade. Skolverkets slutsats
om varför föräldrarna väljer de konfessionella skolorna är intressant i sammanhanget. De hävdar att
»de konfessionella skolorna erbjöd enligt föräldrar
som hade sina barn där en trygg miljö med ett värderingssystem i linje med det som barnen upplevde
hemma« (sid. 22).
I övrigt upprepas i det stora hela de slutsatser som
framkom i Bunars (2004a) underlagsrapport till Rapport Integration 2003. Några av de viktigaste är, vid
sidan om den tidigare nämnda ﬁnansieringsfrågan,
att den sociala, etniska och prestationsmässiga segregeringen har ökat, att den pedagogiska mångfalden har befrämjats, att det ﬁnns kvalitetsbrister i små
friskolor som har med det begränsade elevunderlaget
att göra därför att elevernas föräldrar är nära bekanta

eller till och med släktingar med skolans huvudman
(Skolverket 2005, sid. 22-23).
Det är på sin plats att här understryka att begreppet fristående skolor inrymmer ett brett spektrum av
utbildningsanordnare, proﬁler, elevunderlag, storlek,
geograﬁsk placering och kvalitet. Därför bör vi iaktta
försiktighet, som Skolverket med rätta påpekar, när vi
talar om fristående skolor som en enhetlig skolform.
Antalet ansökningar om att starta en fristående
grundskola har planat ut under åren 2004–05, vilket
förklaras med marknadens mättnad och att antalet
elever i grundskolan generellt sjunker. År 2001 inkom
250 ansökningar om att starta en fristående grundskola. Åren därpå, 2002–03, inkom 150 ansökningar
och år 2004 90 ansökningar.
I dag ﬁnns det cirka 560 verksamma fristående
grundskolor och cirka 240 fristående gymnasieskolor. Den största inriktningen är den allmänna och
den specialpedagogiska. Antalet konfessionella (cirka
60) och språklig/etniska skolor (cirka 30) har hållit
sig konstant de senaste åren. Andelen grundskoleelever i friskolorna hösten 2004 var 6,8 procent av samtliga elever (som uppgick till omkring 70 000). Detta
är en ökning på cirka 10 000 elever jämfört med läsåret 2002/03. Motsvarande andel bland gymnasieelever är 13 procent av samtliga elever i friskolor (cirka
40 000), vilket innebär en ökning på omkring 13 000
elever jämfört med läsåret 2002/03. Inga stora förändringar kan noteras i fördelningen mellan elevernas
prestationer. Elever i friskolor har högre meritvärdespoäng även om spridningen inom friskolesystemet
är större än inom den kommunala skolan. Inte heller
har andelen elever med utländsk bakgrund förändrats
i de olika skolformerna. Procentuellt sett går ﬂer av
dem i friskola, men med högre utbildade föräldrar än
elever med utländsk bakgrund i kommunala skolor.
Inga förändringar har heller skett i andelen pedagogiskt utbildade lärare och lärartätheten. Båda är lägre
i friskolor.
I enkätundersökningen med de ansvariga för skolan i kommunerna framkom några intressanta resultat. Frågan om huruvida friskolornas etablering i
deras kommun har lett till ökad segregering mellan
kommunens elever besvarade cirka 50 procent av de
tillfrågade skolcheferna med att detta inte var fallet.
Omkring 10 procent hävdade att friskolor i ganska
eller i mycket hög grad medfört segregering. Detta
gäller i synnerhet storstadsområdena och kommuner
där det ﬁnns många friskolor.
Det intressanta är att hela 80 procent av de tillfrågade skolcheferna svarar att friskolornas etablering
inte har lett till ökad integrering mellan elever i deras
kommun. De går alltså emot ett av de främsta argugrundskolan i ett…
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menten för det fria skolvalet, som inte bara innebär
valet mellan kommunala skolor, utan även valet mellan kommunala och fristående skolor. Det är svårt att
utifrån det presenterade materialet (Skolverket 2005,
sid. 47) analysera detta kompakta motstånd, men en
rimlig förklaring är att fristående skolor, trots att de
har större andel elever med utländsk bakgrund än
den kommunala skolan, lockar till sig en viss grupp
elever med utländsk bakgrund, nämligen de med
högutbildade föräldrar. Således kan den etniska integrationen för de elever som valt friskolor ha ökat, i
meningen att den har skapat ﬂer mötesarenor, men
den sociala integrationen har inte gjort det i motsvarande grad.
En annan intressant fråga, i ljuset av rekommendationer framförda i Rapport Integration 2003, gäller
graden av konkurrens och samarbete mellan fristående och kommunala skolor. Avseende konkurrens
svarar knappt hälften av skolcheferna att relationer
mellan de två skolformerna i deras kommun präglas
av konkurrens. Det ter sig ganska naturligt att kommuner med större andel elever i friskolor är mer
benägna att se ett konkurrerande förhållande än
kommuner med relativt få friskolor. Å andra sidan
är det något förvånande att nästan 40 procent av de
tillfrågade skolcheferna hävdar att relationer mellan de olika skolformerna i deras kommuner präglas
av samarbete (Skolverket 2005, sid. 41). Vad vi dock
inte vet är vilket slags samarbete som avses. Det kan
mycket väl handla om att friskolorna får köpa en del
av en i en kommunal skola anställd skolsköterskas
tjänst eller att de får hyra gymnastikhallen och liknande. Det kan alltså handla om ett mycket konkret
och ömsesidigt ekonomiskt betingat samarbete. Det
är klart att det är bättre än ingenting, men det innebär dock inte att skolorna på ett organiserat sätt samverkar om till exempel den pedagogiska utvecklingen
och erfarenhetsutbyte.

Forskningen och den offentliga
debatten om friskolor
Den nya forskning om friskolor som har producerats under åren 2004–05 har varit av blygsam omfattning.19 En bok är dock värd att uppmärksamma (se
även Mannerfelt 2005). Kristina Gustafsson har i sin
 Med forskning menar vi avhandlingar, böcker och vetenskapliga artiklar producerade i svenska tidskrifter samt
rapporter från ansedda forskningsinstitutioner. Studenternas uppsatser liksom mindre interna rapporter utgivna på
högskolor, universitet, politiska tankesmedjor och liknande
är svåra att spåra upp, såtillvida de inte har fått en bred
massmedial uppmärksamhet.
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etnograﬁska avhandling Muslimsk skola, svenska villkor (2004) studerat en muslimsk skolas »uppgång
och fall«. Studien bygger på en serie konﬂikter som
fanns mellan den muslimska skolan och Jönköpings
kommun (där skolan var belägen) när skolan ansökte
hos Skolverket om verksamhetstillstånd. Jönköpings
kommun avstyrkte i ett yttrande till Skolverket skolans ansökan med hänvisning till de segregerande
effekter som etableringen skulle medföra. Gustafsson
har analyserat bland annat hur elever och deras föräldrar resonerar kring vad det innebär att vara elev i
just en muslimsk skola. Föräldrar och den muslimska
skolans representanter betonar trygghet, önskan att
barnen förankras i föräldrarnas kultur, stärkt identitet och känslan av att inte avvika som främsta anledningar till skolvalet. Från kommunens och från den
studerade kommunala skolans sida betonas det däremot ständigt hur socialt svaga och icke-integrerade de
muslimska familjerna är.
En av de mer intressanta slutsatserna gäller hur den
lokala tidningen Jönköpings Posten rapporterade om
konﬂikter kring den muslimska friskolan. Gustafsson
har noterat ett skifte i debatten: »Det uppstod under
debattens gång ett skifte från frågan om fristående
skolor i allmänhet till frågan om muslimer skulle ha
friskolor« (sid. 15). Detta skifte kan anses vara signiﬁkant just för de muslimska skolorna (Bunar 2004a).
I Rapport Integration 2003 uppmärksammade vi
också den enorma offentliga debatt med ideologiska och politiska förtecken som har följt i spåret av
friskolornas etablering. I underlagsrapporten menade
Bunar (2004a) att denna debatt präglas av ett slags
ambivalens där skillnaderna ständigt betonas och
kläds i de ideologiskt starka färgerna: privat/offentligt,
segregerande/integrerande, ekonomiskt utarmande/
kostnadseffektivt, orättvisor/demokrati etc. Denna
polarisering fjärmar skolsystemet som helhet från
valfrihetsreformens ursprungliga intentioner, nämligen en pedagogisk utveckling av hela skolan genom
pedagogiskt experimenterande, visserligen konkurrens, men också samarbete där de goda praktikerna
och erfarenheterna sprids mellan skolorna.
Integrationsverket har inför framtagandet av Rapport Integration 2005 inte gjort någon systematisk
genomgång av vad de största tidningarna har skrivit och tv-kanalerna rapporterat om friskolor. Men
det har alltmer framstått klart att ett slags »slutgiltig
politisk strid« har inletts om deras verksamhetsvillkor
och i slutändan till och med om deras vara eller icke
vara. De senaste åren har vi nämligen bevittnat en tilltagande kraftmätning om friskolorna mellan regeringen och Vänsterpartiet å ena sidan och den borgerliga oppositionen och Miljöpartiet å den andra sidan.

Den politiska skiljelinjen i fråga om friskolor – som
för närvarande alltså är 5 mot 2 i riksdagens politiska
geograﬁ – går enkelt uttryckt mellan dem som är för
och dem som är emot mer reglering på friskoleområdet. Båda sidorna använder exakt samma argument:
likvärdighet, segregation, integration, demokrati,
pedagogisk mångfald och utveckling.

Slutsatser om fristående skolor
Antalet elever i friskolesystemet har fortsatt att öka
de senaste två åren, men antalet ansökningar om att
starta nya friskolor uppvisar sjunkande trender. Detta
innebär att vi under de närmaste åren kan vänta oss
en stabilisering av fördelningen mellan fristående
skolor och kommunala skolor där de förra kommer
att ha cirka 8 procent av landets grundskoleelever och
cirka 15 procent av landets gymnasieelever. Friskolor
är fortfarande mest representerade i storstäderna,
även om de i dag ﬁnns i 166 (grundskola) respektive
79 (gymnasiet) kommuner. Friskolornas etniska, sociala och prestationsmässiga bilder har inte förändrats
nämnvärt de senaste åren.
Ur Skolverkets undersökning med de kommunala
skolcheferna har vi skiljt ut två i detta sammanhang
särskilt relevanta frågor. Den första gällde friskolornas segregerande respektive integrerande effekter.
Den närmaste slutsats vi kan komma är varken eller,
det blev varken mycket mer segregation eller integration. Detta område kräver förmodligen en annan typ
av frågor än de Skolverket har ställt för att få fram en
någorlunda belysande bild.
Den andra intressanta frågan avsåg lokal konkurrens och samarbete mellan fristående och kommunala skolor. Samma slutsats gäller även här. Det är
både konkurrens och samverkan, men det går inte
säkert att säga vad detta har resulterat i för de enskilda
skolorna.
Integrationsverket konstaterar att det sammantaget ﬁnns behov av mer forskning om de sociala och
pedagogiska effekterna av friskolornas etablering. Vi
kommer att fortsätta följa denna fråga.
På den politiska fronten kantas frågan om friskolornas ﬁnansiering, etableringsrätt och proﬁleringar
av konﬂikter och motstridiga besked. Detta gäller i
synnerhet de konfessionella friskolorna. Hur det blir i
fortsättningen kommer i mångt och mycket att avgöras i riksdagsvalet i september 2006.

Policyimplikationer och
rekommendationer
Det pågår en sortering i den svenska grundskolan på
sociala och etniska grunder. Skolpolitiska instrument,
valfriheten och friskolor, tänkta att bryta ned elevernas geograﬁska inlåsning på basis av närhetsprincipen, åstadkommer detta i ett etniskt avseende, men de
bidrar samtidigt till att ytterligare förstärka den sociala sorteringen. Generellt sett byter de socialt starka
familjerna skola, medan de socialt svaga och nyanlända stannar kvar. Integrationspolitiska kompensationsinstrument, till exempel Storstadssatsningen, har
stärkt de lokala skolorna organisatoriskt och pedagogiskt, med investeringar i infrastruktur och personalens kompetensutveckling. Det kan emellertid inte
kompensera de strukturella svårigheter som kontexteffekten20 medför. I vissa fall har valfriheten och Storstadssatsningen direkt motverkat varandra i de utsatta
bostadsområdena (Bunar 2005). Dessutom ﬂyr inte
eleverna skolor i de utsatta områdena på grund av
att pedagoger är dåliga eller att resurserna saknas. De
gör det för att de mångkulturella miljöerna är stigmatiserade och stämplade som avvikande och för att
de lokalt boende individernas kunskaper i svenska
språket och kulturella värderingar ifrågasätts gång på
gång. I en socialt, etniskt och statusmässigt segregerad
stad har inte valfrihetens utnyttjande så mycket med
jakten på förträfﬂiga pedagogiska metoder att göra,
även om detta skäl inte heller ska underskattas. Det
handlar snarare om att de som har information och
ekonomiska resurser positionerar sig själva och sina
barn i relation till det eftersträvansvärda i samhället
och i utbildningen. Och detta är inte det mångkulturella, utan det homogena och det medelklassvenska
(jfr Runfors 2003, Gruber 2004). De största förlorarna
är barn till de nyanlända, de lågutbildade, de arbetslösa, boende i socialt utsatta områden. Integrations-,
storstads- och skolpolitiken måste därför samordna
sina resurser, nationellt och lokalt, för att tillförsäkra
alla barn och ungdomar en likvärdig skola.

Integrationsverkets förslag
Integrationsverket föreslår följande:
• Barn som nyligen invandrat till Sverige, och som
omfattas av kommunernas introduktion, bör
 Kontexteffekten är ett antagande om att en elev påverkas av
sin omgivning. Det kan vara andra elever, lärarnas pedagogiska skicklighet, resurstillgång etc. Men, som Skolverket
(2005, sid. 33) påpekar måste dessa variabler samspela med
andelen högutbildade föräldrar och leda till ett positivt
betygsutfall om de ska kunna betraktas som kontexteffekter.
grundskolan i ett…

145

•

•

•

•

erbjudas plats i skolor där de negativa effekterna av
koncentrationen av barn från socialt underprivilegierade hem kan undvikas. Dessa effekter är mycket
väl belagda i forskningen. Föräldrarna väljer men
samhället ser till att alla har en ärlig chans att göra
det (jfr Skawonius 2005).
Relationer mellan olika kommunala skolor och
mellan kommunala och fristående skolor bör
präglas av mer samarbete kring till exempel proﬁleringar, tvåspråkighetsfrågor, samverkan med
föräldrarna, gemensamma fortbildningar och liknande för att göra det möjligt att sprida goda praktiker och positiva pedagogiska erfarenheter. Syftet är att dra maximal nytta av den institutionella
mångfald som råder på skolområdet.
Konfessionella friskolor, i synnerhet de muslimska
som mest har pekats ut som problematiska i ett
organisatoriskt och pedagogiskt hänseende, bör
erbjudas närmare samarbete med några närliggande kommunala skolor kring till exempel någon
proﬁl. De bör vidare få förstärkta resurser, enligt
samma princip som skolor i »segregerade områden« (Utbildningsdepartementet U2005/2937/S),
för att kunna erbjuda extra hjälp till sina elever.
Skolor bör i sitt arbete mer vända sig utåt och
knyta närmare kontakter med det omgivande samhället och i synnerhet med föräldrar. I både svensk
och internationell forskning förordas en utveckling i riktning mot community schools eller skolan
mitt i byn. Skolmyndigheterna bör få i uppdrag att
utforma en strategi för att stödja och befrämja en
sådan utveckling i landets skolor.
Eftersom kunskapsläget inom området skola och
integration, och i synnerhet om friskolornas roll, är
otillfredsställande, förordar Integrationsverket mer
insatser på högskolor och universitet för forskning
och utvärdering inom området.
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Integrationsverket har i detta kapitel om ungdomsskolan redovisat statistiska uppgifter om skolresultat och studievägar för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund, och jämfört dessa med situationen för barn och ungdomar med svensk bakgrund.
Vi har också sett närmare på effekterna av valfriheten
i skolgång för olika elever, hur denna kan motverka
segregation men också hur den påverkar integrationen på individnivå. Vi har även visat på vägar för att
vidareutveckla ungdomsskolan och behovet av ny
kunskap.

Skolan brister i likvärdighet
Skollagen föreskriver att alla barn och ungdomar ska
ha tillgång till en likvärdig skola, oberoende av kön,
geograﬁsk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden samt etniskt ursprung. Skolan ska därmed
vara till för alla, och ungdomsskolan ska vara en del
av det livslånga lärandet.
Med en likvärdig skola – en etniskt neutral ungdomsskola – borde förutsättningarna för olika elever
att ta till sig kunskap inte skilja sig åt så markant som
det gör i dag. Studieresultaten skulle vara mer jämlika. Enligt skollagen ska skolan i sitt förebyggande
arbete inrikta sig på att ta tillvara på och bygga vidare
utifrån varje elevs individuella förkunskaper, för att
uppnå denna likvärdiga skola. Unga med utländsk
bakgrund ska, med stöd av skolans personal, nå likvärdiga resultat som unga med svensk bakgrund.
Integrationsverkets resultat visar dock på motsatsen. Det ﬁnns tydliga skillnader i studieprestationer
mellan elever med svensk och utländsk bakgrund, och
gapet har dessutom vidgats på senare tid. Förhållandevis många unga med utländsk bakgrund misslyckas
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att få betyget Godkänd i antingen ett eller ﬂera av de
tre behörighetsgivande ämnena (svenska/svenska
som andra språk, engelska, matematik) på grundskolan och det är bara drygt hälften som får fullständiga
betyg från gymnasiet. I ett internationellt perspektiv
är den utveckling som skett i Sverige anmärkningsvärd. Elever med utländsk bakgrund födda utomlands och som bor i Sverige presterar klart sämre än
andra elever i OECD-länderna. Däremot går det bra
för elever med utländsk bakgrund som är födda i
Sverige. De presterar klart bättre än OECD-genomsnittet.
Integrationsverkets resultat pekar på att det ﬁnns
skäl att ifrågasätta om skolan verkligen är byggd
på den likvärdighet skollagen betonar, och därmed
främjar jämlikhet och integration för alla elever, eller
om skolan har misslyckats i detta uppdrag. Orsakerna
till misslyckandet med likvärdigheten bör sökas i
elevens livs- och skolmiljö och i föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, något som såväl Skolverket,
Myndigheten för skolutveckling som annan forskning
också påpekat. För att ta tillvara på varje elevs kunskapsbehov måste gymnasieskolan haka i och ta vid
på den nivå där eleven beﬁnner sig efter slutförda studier i grundskolan. Grundskolan måste i sin tur fokusera på att ge ämneskunskaper till eleven i samtliga
ämnen, inte bara i de tre behörighetsgivande ämnena.
Annars riskerar eleven att misslyckas i gymnasiet.
Bland unga med utländsk bakgrund ﬁnns en stor
spridning i betygsresultat, vissa klarar sig mycket bra
men en större andel klarar sig sämre. För att unga
med utländsk bakgrund i högre grad än i dag ska få
avgångsbetyg från gymnasiet är det särskilt viktigt att
gymnasieskolan på allvar arbetar med att utjämna

skillnader mellan elever som kommer från hem med
olika utbildningsbakgrund och studietradition. Det
individuella programmet måste vara en del i vägen
vidare i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet för alla elever som går där. Den modernisering av
gymnasieskolan som gäller det individuella programmet, och som genomförs redan 1 juli i år, är ett steg i
rätt riktning.
Den skillnad i studieprestationer som vi kunnat
konstatera mellan elever med svensk och utländsk
bakgrund utmynnar även i en särskiljning och sortering när eleven avslutat sin skolgång. Genomgående
kan Integrationsverket konstatera att elever med
utländsk bakgrund fem år efter examen är sysselsatta
i lägre grad än elever med svensk bakgrund. Däremot
är en högre andel av dem studerande, inte minst på
högskola/universitet.
Sammantaget konstaterar Integrationsverket att det
krävs mer kunskap om gymnasieskolan och om valet
av studiegång, inte minst vad som händer med de
elever som aldrig fullföljer gymnasiet samt eleverna
på det individuella programmet. Var gör dessa ungdomar fem år senare?

Eget skolval – en väg för att motverka
segregation och främja integration
Boendesegregationen i framför allt storstadsområdena med etniska och sociala förtecken är fortfarande
en av de största källorna till ojämlika utbildningsvillkor för barn och ungdomar i grundskolan. De största
förlorarna är barn som nyligen bosatt sig i Sverige,
och har utrikes födda föräldrar, dvs. ofta barn och
unga som omfattas av kommunernas introduktionsinsatser. Många av dem hänvisas till skolor där det
redan ﬁnns många utrikes födda barn. Kan skolor
med över 70 procent utrikes födda barn eller barn
till utrikes födda överhuvudtaget erbjuda eleverna en
miljö som garanterar en likvärdig skolgång, trots sin i
många fall mycket engagerade personal och utmärkta
pedagogik. Vad händer med de socialt svagaste?
Vägen vidare för många av dessa elever – bort från
denna studiemiljö till en annan – kan bestå av ett
aktivt skolval, antingen till en kommunal skola i en
annan stadsdel, eller till en friskola. Detta gäller såväl
i grundskolan som på gymnasiet. Valfriheten för vissa
kan samtidigt innebära att skolor i dessa segregerade
områden får en än större problematik att hantera,
när de studiemotiverade och högpresterande eleverna
väljer skolor på annat håll, medan elever i behov av
särskilt stöd stannar kvar. Valfriheten ger därför både
segregerande och integrerande effekter. Det blir bättre
möjligheter till integration för vissa individer och

bättre chanser till skolframgång. Samtidigt försämras
chanserna till skolframgång för andra elever.
För att komma till rätta med vissa av de problem
som valfriheten medför – och för att bidra till att
ungdomsskolan blir en skola för alla – är det viktigt
att barn som nyligen invandrat till Sverige under
introduktionen erbjuds plats i skolor där de negativa
effekterna av koncentrationen av barn från socialt
underprivilegierade hem kan undvikas. Sådana effekter är mycket väl belagda i forskningen.
Dessutom vill Integrationsverket att samarbete
byggs upp och befästs mellan olika skolformer – friskola och kommunal skola – med syfte att dra maximal nytta av den institutionella mångfald som råder
på skolområdet. Eftersom kunskapsläget inom området skola och integration, och i synnerhet om friskolornas roll, inte är tillfredsställande, förordar Integrationsverket mer insatser på högskolor och universitet
för forskning och utvärdering inom området.

Vägen vidare – gymnasieskolan reformeras
Dagens ungdomsskola har präglats av en utslagning
av olika elever, dels de som inte når behörighet till
ett nationellt program på gymnasiet, dels de som inte
fullföljer sin skolgång. Ungdomarna ges inte likvärdiga chanser att klara sin skolgång, varken av skolan
själv, av omgivningen eller av samhället i stort.
Bland elever med utländsk bakgrund fullföljer i dag
enbart drygt hälften av eleverna gymnasiet. Utslagningen gäller inte minst eleverna på det individuella
programmet. Att inte ta tillvara på den kraft alla dessa
unga besitter är ett oerhört slöseri med kompetens
och livsrum, något som möjligen den kommande
reformen av gymnasieskolan kan överbrygga. Reformen, som genomförs senast under läsåret 2007/08,
understryker att gymnasieskolan är, och ska även i
framtiden vara, en social arena för alla ungdomar.
Den kommer att vara uppbyggd kring färre programområden än dagens 17 nationella program, medan
nuvarande behörighetsregler behålls.
Integrationsverket kommer med intresse följa den
reformerade gymnasieskolans väg. Vad reformeringen
får för effekter för elever med utländsk bakgrund är
svårt att säga något om i dag, och i vilken mån den
kommande skolformen lyckas med sitt uppdrag återstår också att se. En förändring av gymnasieskolan
som syftar till att ﬂer elever ska gå vidare till högskole- och universitetsstudier kan i sig inte förbättra
den utslagning som i dag pågår inom gymnasiet, om
man inte samtidigt ser till att grundskolan utjämnar
skillnaderna mellan elever med utländsk och med
svensk bakgrund. Här har lärarna en viktig roll att
sammanfattande kommentarer
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fylla, och det är därför angeläget att frågan om hur
man bedriver undervisning i en mångkulturell miljö
förs in tidigt i lärarutbildningen, och därefter löpande
som kompetensutveckling under varje lärares yrkeskarriär.
Möjligen kan en förbättring av det individuella
programmet, och större krav på kommunerna att
detta program ska genomföras på heltid, leda till att
ﬂer unga med utländsk bakgrund lyckas kompensera bristerna från grundskolan och komma in på
ett nationellt program. Från och med 1 juli i år, 2006,
har dessutom inte bara kommunala skolor utan även
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friskolorna möjlighet att erbjuda det individuella
programmet, något de hittills varit förhindrade från
att göra.
Många elever väljer att läsa vidare efter gymnasiestudierna, inte enbart på högskolan/universitet
utan även inom komvux. En del elever fullföljer sina
gymnasiestudier på folkhögskola, bland dem många
elever med utländsk bakgrund. Hittills har inte Integrationsverket studerat folkhögskolorna, men dessa
är ett område som är intressant att se vidare på. Kan
folkhögskolorna lyckas där grund- och gymnasieskolan hittills misslyckats?

  

  
Under ﬂera år och i en mängd olika rapporter har
Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning är för lång och
för trasslig. Den består av många ﬂaskhalsar och fällor
innan man kommer dit man vill, om man nu någonsin gör det.
I följande två avsnitt beskriver vi problem och förbättringsmöjligheter längs två av dessa vägar, vägen
genom den kommunala vuxenutbildningen och
vägen genom validering.

Utrikes födda akademiker i den
grundläggande vuxenutbildningen
Vägen genom vuxenutbildningen handlar om hur
högutbildade utrikes födda kan hamna i grundläggande vuxenutbildning, en utbildning som i första
hand är avsedd för människor som av någon anledning har missat sin normala skolgång i den ordinarie
grundskolan. Statistiken visar att en del av de högutbildade utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning i ﬂera år, år av stor betydelse för deras
inträde och avancemang på arbetsmarknaden. Ansvariga tjänstemännens förhållningssätt till kompetens
förvärvad utomlands, otydliga regler inom vuxenutbildningen, bristande individuell studieplanering för
studerande gör att högutbildade hamnar i grundläggande vuxenutbildning och stannar där i ﬂera år.
Hur kan vi komma till rätta med detta? Integrationsverket föreslår följande:
– Ett system för mottagande av högskoleutbildade
bör inrättas där de nyanlända får möjlighet att
identiﬁera sina mål för försörjning och integration

och där de får hjälp att välja strategier för att så
snabbt och effektivt som möjligt uppnå dessa mål.
– Högskolekurser i svenska och eventuellt engelska
anordnas för utrikes födda akademiker. En sådan
högskolekurs ger högskoleutbildade per automatik
den grundläggande behörighet i svenska och engelska som krävs för eventuellt fortsatta högskolestudier i Sverige.
– Kontrollen skärps av vilka som får studera på
grundläggande vuxenutbildning.
– Studie- och vägledare med särskild kompetens på
olika vägar för utrikes födda högskoleutbildade till
utbildning eller arbete

Validering på gymnasienivå
Den andra vägen in på arbetsmarknaden är validering. Validering är en positiv åtgärd för individen som
vill ha bekräftelse på sin kompetens som han eller hon
har förvärvat antingen i skolbänken eller i arbets-,
social- och fritidslivet. Det är också en positiv åtgärd
ur ett samhällsperspektiv för att det handlar om att
kunna ta till vara alla människors kompetenser. Att ta
till vara det humankapital som ﬁnns i landet är den
viktigaste förutsättningen för en hållbar ekonomisk
tillväxt. Detta görs genom validering så länge kompetensen är förvärvad i Sverige. Är kompetensen förvärvad någon annanstans i världen blir det däremot
osäkert om validering innebär bara en positiv åtgärd.
När man låter marknaden bestämma vilka kompetenser som ska valideras och när de mått man använder ofta är avsedda för kompetens förvärvad i Sverige,
blir konsekvensen att validering av den »utländska«
kompetensen inte blir en validering av reell kompevuxenutbildning och validering
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tens, utan validering av ett fragment av kompetensen.
Dessutom kan en högre utbildning degraderas till en
angränsande kompetens på lägre nivå för att passa
in i marknadens behov och i de svenska måtten. En
sjuksköterska med utländsk utbildning erbjuds t.ex.
validering till undersköterska eller sjukvårdsbiträde.
Integrationsverkets förhoppning är att de varningssignaler som verket skickar i detta avsnitt ska tas på
allvar av ansvariga myndigheter och organisationer.
Annars kan validering av kompetens förvärvad utomlands stjälpa och fördröja utrikes föddas möjligheter
att komma in på arbetsmarknaden.
Vad bör känneteckna en god validering? Integrationsverket föreslår:
– Utbildningsmyndigheterna bör samla, systematisera och sprida kunskap om utbildningar i de län-
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–

–
–
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der som utrikes födda kommer ifrån. Syftet är dels
att åstadkomma en förändring i tjänstemännens
och arbetsgivarnas syn på och förhållningssätt till
kompetens förvärvad utomlands, dels att underlätta valideringsutförares arbete med validering av
kompetens förvärvad utomlands.
Validering av högskolekompetens förvärvad utomlands gentemot arbetslivet bör säkerställas genom
ett ökat samarbete mellan högskolan och arbetsmarknaden.
Effekterna av valideringsverksamheten bör utvärderas oftare.
Kompetensutveckling bör erbjudas och kvalitetssäkringssystem bör inrättas för valideringsutförare.
Utbildningsmyndigheterna bör få tillsynsansvar
för valideringsverksamhet på alla nivåer.

    
 
Inledning
Varför hamnar utrikes födda akademiker i grundläggande vuxenutbildning och varför stannar de där
så länge? Den frågan ska vi försöka besvara i detta
avsnitt.
En förutsättning för Sveriges hållbara utveckling
och tillväxt är bl.a. Sveriges förmåga att ta till vara det
humankapital som ﬁnns i landet. En stor andel av de
utrikes födda som bor i Sverige har en utländsk högskolutbildning (se Arbetsmarknad, avsnittet Kompetensslöseri). Man kan dock undra hur Sverige egentligen förvaltar denna resurs när en del högutbildade
utrikes födda hamnar i grundläggande vuxenutbildning. Denna utbildning är avsedd för vuxna som har
missat sin grundläggande utbildning i ungdomsskolan och för vuxna som saknar tillräckliga förkunskaper för att kunna läsa på gymnasienivå. Och varför
stannar de högutbildade där i ﬂera år?
I Rapport Integration  framkom att ett stort
antal utrikes födda med en eftergymnasial utbildning
från hemlandet ( personer) hade registrerats på
grundläggande vuxenutbildning hösten  och hade
studerat där – terminer år  (Integrationsverket, ).

Sammanfattning
Enkätundersökningarna och den kvalitativa studie
vi genomfört pekar på följande huvudorsaker till att
högskoleutbildade utrikes födda hamnar i grundläggande vuxenutbildning och stannar där länge.

Strukturella hinder leder till utbildningsfälla
I huvudsak handlar det om strukturella hinder i de
svenska systemen för arbetsmarknad, socialförsäkring, utbildning och studiestöd. Dessa sammanﬂätade strukturella hinder i kombination med tjänstemännens ibland negativa föreställningar om utländsk
utbildning och utländsk yrkeserfarenhet gör att människor hamnar i en utbildningsfälla som det ibland
kan ta ﬂera år att komma ur.
Att majoriteten av de studerande med utländsk
högskoleutbildning som har hamnat och fastnat
inom den grundläggande vuxenutbildningen är kvinnor tyder möjligen på ett bemötandemönster som
missgynnar kvinnorna.

Vanföreställningar
Många av de studerande vill egentligen inte fortsätta
studera eller komplettera sina högskolestudier. Helst
vill de ha ett jobb. Ändå skickas de till grundläggande
vuxenutbildning med föreställningen att det är den
enda vägen för att uppnå grundläggande behörighet
för högskolestudier. Felet här ligger i föreställningen
att utländska högskolestudier och yrkeserfarenheter
sällan duger som de är utan måste kompletteras och
göras om i det svenska utbildningssystemet. Konsekvensen blir att en del högskoleutbildade per automatik skickas till skolan för att läsa mer svenska och
få denna grundläggande behörighet.
Det verkar också ﬁnnas en föreställning både hos
tjänstemän och studerande att grundläggande vuxenutbildning är en normal fortsättning på sﬁ-studier,
även för högskoleutbildade.

utrikes födda akademiker ...
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Utestängning från arbetsmarknaden
Högskoleutbildade utrikes födda bollas ofta mellan
olika myndigheter och olika insatser. Orsakerna är
den stängda arbetsmarknaden och det arbetsmarknadsförsäkringssystem som är stängt för dem som
aldrig har fått komma in på arbetsmarknaden i kombination med det otydliga regelverket inom vuxenutbildningen.
Myndigheterna och kommunerna vill minska de
egna kostnaderna och ställer därför krav på egenförsörjning. Studier i ﬂera ämnen tar längre tid och
motiverar ett helt studiestöd. På det sättet slipper
kommunerna introduktionsersättningarna eller försörjningsstödskostnaderna och vältrar i stället över
dessa kostnader på studiestödssystemet. Konsekvenserna för individen kan bli förödande. Studier i ﬂera
år inom den grundläggande vuxenutbildningen kan
leda till att individens reella kompetens försvagas.
Många studerande med utländsk högskoleutbildning
beskriver den dyrbara tid de förlorade i utbildningen
när de har fått börja om från början.

Individens roll är oklar
Avslutningsvis har vi inte kunnat hitta några särskilda
karaktäristika hos utrikes födda akademiker som

kan ligga bakom det faktum att de trots sin högre
utbildning läser på en grundläggande nivå inom det
svenska skolväsendet och att en del t.o.m. tillbringar
ﬂera år där. Däremot låter en del högskoleutbildade
sig av olika skäl styras av tjänstemän och ﬁnner sig i
systemet, bl.a. på grund av bristande information.
Det förekommer också att de själva tycker att det är
helt legitimt att läsa ämnen som de redan kan.

Vad är grundläggande
vuxenutbildning?
Grundläggande vuxenutbildning är den första etappen av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) som följs av gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning.
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar hela
grundskolan upp till årskurs . Grundläggande vuxenutbildning står öppen
för både svenskar och invandrare som har kortare
utbildning än nio år eller som gått ut grundskolan och
behöver komplettera eller repetera något ämne inför
fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier /…/ När eleven
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har sådana färdigheter i läsning, skrivning och räkning som normalt uppnås på grundskolans mellanstadium, skall undervisningen i grundvux för eleven
upphöra. Detta gäller oberoende av vilka kunskaper eleven har i svenska språket (www.skolverket.se).

Enligt förordningen (:) anordnas grundläggande vuxenutbildning i ämnena svenska, svenska
som andraspråk (påbyggnad till svenska för invandrare (sﬁ)), engelska, matematik, samhällskunskap,
religionskunskap, historia, geograﬁ, fysik, kemi och
biologi.

Uppföljning genom statistik och
kvalitativa undersökningar
För att få svar på varför förhållandevis många högskoleutbildade utrikes födda hamnar på grundläggande vuxenutbildning och varför de stannar där
länge har vi gjort olika uppföljningar:
• Statistiska uppföljningar av personer som registrerades åren  och  som hade varit inskrivna
 till  respektive  terminer år  respektive
.
• En enkätundersökning riktad till alla högutbildade
utrikes födda som registrerades för första gången
i den grundläggande vuxenutbildningen år 
och som hade varit registrerade fem till  terminer
fram till år .
• En kvalitativ studie gjordes våren  som bestod
av intervjuer med högskoleutbildade utrikes födda
studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen i Malmö och Göteborg samt intervjuer
med berörda tjänstemän inom arbetsmarknads-,
utbildnings- och ﬂyktingmottagningssektorerna.
Inför intervjuerna skickades en enkät till samtliga
högskoleutbildade utrikes födda inom grundläggande vuxenutbildning i Malmö och Göteborg.
Undersökningen genomfördes av forskaren Marie
Carlson, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Statistiska uppföljningar
Utrikes födda i grundläggande
vuxenutbildning –
Den statistiska uppföljningen av utrikes födda
inskrivna vid grundläggande vuxenutbildning hösten  gjordes för att se om det hade skett någon
förändring mellan  och  och för att se hur
många av dem som är kvar tretton terminer senare,
dvs. . Det är samma population som följs upp
under åren –. Detta innebär att dessa individer kan vara registrerade på grundläggande vuxenutbildning endast något år, ﬂera år eller under hela
uppföljningsperioden.
Statistiken visar att av inrikes födda män och kvinnor var  respektive  procent kvar i vuxenutbildningen höstterminen . För utrikes födda män
och kvinnor var siffran  respektive  procent.
Det ﬁnns inte uppgifter om utbildningsnivå för alla
individer. Det ﬁnns dock inte några skillnader mellan individerna i denna population och individerna
i bortfallet när det gäller kön, ålder, födelseland eller
vistelsetid i Sverige.

 
Procentuell fördelning efter utbildningsnivå
bland dem som var registrerade på grundläggande
vuxenutbildning ht , uppdelat på kön
och ursprung.
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 De statistiska register som används som underlag för våra
undersökningar har visat en bristande överensstämmelse
med varandra. Det förelwigger därför en stor osäkerhet när
det gäller exakta antal högskoleutbildade inom den grundläggande vuxenutbildningen under de undersökta åren.
Men Integrationsverket bedömer ändå att det förefaller vara
en hög överrepresentation av utrikes födda med högskoleutbildning inom grundläggande vuxenutbildning och en
alldeles för hög andel som stannar där fem till  terminer.
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Det anmärkningsvärda är att så många som sammanlagt  inrikes födda (varav  procent kvinnor)
och   utrikes födda (varav  procent kvinnor)
personer med eftergymnasial utbildning studerade

Av de utrikes födda kvinnorna och männen registrerade inom grundläggande vuxenutbildning höstterminen  hade  respektive  procent eftergymnasial utbildning.

 
Procentuell fördelning av kvinnorna som var inskrivna på den grundläggande
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mellan en termin och upp till  terminer på grundläggande vuxenutbildning mellan  och . 
procent av de utrikes födda studerande med eftergymnasial utbildning var registrerade minst  terminer mellan – jämfört med  procent av inrikes födda.
Hittills har det saknats studier kring varför så
många inrikes födda och utrikes födda med eftergymnasial utbildning läser vid grundläggande vuxenutbildning över huvud taget och varför så många
fastnar där i ﬂera år. Vi ville veta om just gruppen
högskoleutbildade utrikes födda registrerade  vid
grundläggande vuxenutbildning på något sätt var en
speciell grupp. För att få svar på denna fråga följde vi
upp högskoleutbildade utrikes födda som registrerades vid grundläggande vuxenutbildning året därpå,
dvs. . Syftet var att kontrollera hur många av dem
som fanns kvar efter fem terminer eller längre, höstterminen .
Statistiken visar att av de utrikes födda som började på grundläggande vuxenutbildning höstterminen  hade  procent eftergymnasial utbildning
(varav  procent kvinnor).  procent av dem hade
läst – terminer. Det är en tydlig minskning jämfört med dem som registrerades höstterminen ,
där motsvarande andel var  procent. Varför det är
så stor skillnad mellan registrerade år  och år 
vet vi inte så mycket om.
Men trots den stora minskningen av andelen högutbildade som är registrerade på grundläggande vuxenutbildning  och som är kvar efter – terminer
jämfört med dem som registrerades  är det fortfarande anmärkningsvärt att så många som  procent
av de högskoleutbildade utrikes födda är kvar inom
systemet så länge.

Utrikes födda akademiker
i grundläggande vuxenutbildning
–

Statistiken visar att en del utrikes födda akademiker
beﬁnner sig mycket lång tid i grundläggande vuxenutbildning, men statistiken ger inte svar på varför.
Därför skickade vi i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en enkät till samtliga utrikes födda
högskoleutbildande som var inskrivna  inom
grundläggande vuxenutbildning.
Enkäten vände sig till samtliga utrikes födda med
en eftergymnasial utbildning från hemlandet som
hade skrivits in i grundläggande vuxenutbildning
sedan  och som år  hade studerat inom

grundläggande vuxenutbildning  till  terminer.
Totalt omfattade undersökningen  personer.
Ett frågeformulär med  frågor skickades till dessa
 personer. Frågorna handlade om utbildningen
från hemlandet, om arbetslivserfarenhet från hemlandet och Sverige, deltagande i svenska för invandrare
(sﬁ), kontakter med arbetsförmedlingen, upprättande
av individuell handlingsplan respektive studieplan.
Ett antal frågor berörde den grundläggande vuxenutbildningen – hur man fått information om den, varför man börjat studera, försörjning under studierna,
praktik, vilka ämnen man läst samt nyttan av utbildningen.
Svarsfrekvensen var  procent. Bortfallsanalysen
visade att det inte fanns någon nämnvärd skillnad
mellan dem som hade besvarat enkäten och dem som
inte hade besvarat den med avseende på kön, ålder,
födelseregion och vistelsetid i Sverige.

Vilka akademiker studerar
på grundläggande vuxenutbildning?
Två tredjedelar av dem som har besvarat enkäten är
kvinnor. Den största andelen i den undersökta populationen kommer från Europa utom EU- och Norden samt Asien. Svaren kommer övervägande från
samma grupper ( procent). De ﬂesta har kommit till Sverige mellan åren –. Det handlar
alltså inte i första hand om nyanlända ﬂyktingar och
invandrare. De ﬂesta har varit i Sverige – år. Den
största enskilda språkgruppen är bosniska/kroatiska/
serbiska och den näst största språkgruppen är de arabisktalande.
De ﬂesta av de svarande ﬁnns inom ålderskategorin – år. De svarande – år utgör en femtedel
av samtliga svaranden.
Tidigare utbildning
På frågan om den högsta avklarade utbildningen från
hemlandet svarar  procent av männen och  procent av kvinnorna att de har universitetsutbildning
från sitt hemland.
 EU- avser de  länder som var medlemmar i EU före
utvidgningen den  maj , dvs. Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tyskland och Österrike.
 Enligt registret skulle alla ha haft eftergymnasial utbildning.
Om svaren i enkäten tyder på ett fel i registrering eller pga.
en felställd fråga vet vi inte. En förklaring kan vara den tolkning som målgruppen gör av frågan om högsta avklarade
utbildning från hemlandet. Alla har kanske inte genomgått
gymnasieutbildningen och den högre utbildningen i sina
hemländer, utan i ett tredje land eller t.o.m. i Sverige, och
därav följer en viss förvirring i svaret.
utrikes födda akademiker ...
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De ﬂesta av de svarande har en utbildning inom
något av följande områden: samhällsvetenskap, beteendevetenskap och ekonomi, pedagogik eller lärarutbildning samt teknik, ingenjörs- eller civilingenjörsutbildning.
Arbetslivserfarenhet från hemlandet och i Sverige
Nästan alla av dem som har svarat ( procent) har
arbetslivserfarenhet från sitt hemland och från Sverige. Det är inte några större skillnader mellan könen.
Bland dem som har arbetslivserfarenhet har en stor
del ( procent) arbetat åtta år eller längre.
De ﬂesta hade redan godkänt betyg i sﬁ
Majoriteten av de svarande,  procent, hade redan
läst kursen svenska för invandrare (sﬁ) med betyget
godkänd innan de kom till grundläggande vuxenutbildning, ganska jämnt fördelat mellan könen. Endast
åtta personer avbröt sina sﬁ-studier på grund av att
de hade fått arbete eller på grund av problem med
barnomsorg.
Kvinnor i majoritet – ett utslag av felaktigt bemötande?
Majoriteten av den undersökta gruppen är kvinnor
mellan  och  år. Att majoriteten av de studerande
som har hamnat och fastnat i den grundläggande
vuxenutbildningen är kvinnor kan säga någonting om
synen på utrikes födda kvinnor och på deras kompetens. Detta kan innebära att det ﬁnns ett bemötandemönster som missgynnar kvinnor.
I Integrationsverkets uppföljning av introduktionen i kommunerna har vi ﬂera gånger kommit fram
till att kvinnor inte deltar i introduktionen i samma
utsträckning som män. Se t.ex. Introduktion för nyanlända invandrare – enkätundersökning  (Integrationsverket ). Integrationsverket reser därför
frågan om hur kommunernas handläggare egentligen bemöter utrikes födda och om det kan vara så att
kvinnors och männens könsroller inte i någon större
grad ifrågasätts eller utmanas av det svenska samhället.
Inga tydliga tendenser i inriktningen
Avslutningsvis ﬁnns det inte något särskilt mönster
som man kan peka på när det gäller utbildningens
inriktning. De som har administrativa yrken kan ha
svårt att få arbete direkt och kanske hänvisas de till
eller väljer själva att gå om hela utbildningen. Det
ﬁnns en stor andel studerande som har en yrkesutbildning inom pedagogik och teknik. Inom dessa
områden råder det för närvarande brist på arbetskraft. De ﬂesta är i en för arbetsmarknaden fördelaktig ålder och har yrkeserfarenheter både från hemlan160

  

det och från Sverige. Den stora majoriteten har läst
svenska för invandrare med godkänt betyg.

Varför ﬁnns dessa akademiker
inom den grundläggande
vuxenutbildningen?
Vi ville veta vilka mekanismer som kan ligga bakom
att utrikes födda högskoleutbildade hamnar och stannar i grundläggande vuxenutbildning mellan två och
ett halvt år till fem år. För att få svar på våra frågor
beställde vi en kvalitativ studie, utöver den nationella
enkätundersökningen.
Undersökningen genomfördes av forskaren Marie
Carlson vid Sociologiska institutionen, Göteborgs
universitet, under våren . Hon intervjuade 
utrikes födda med eftergymnasial utbildning,  män
och  kvinnor, som läser på grundläggande vuxenutbildning i Göteborg och Malmö. Inför intervjuerna
skickades också en enkät med ungefär samma frågor
som i den nationella enkäten ut till sammanlagt 
högskoleutbildade utrikes födda som läser inom den
grundläggande vuxenutbildningen i Göteborg och
Malmö, oavsett hur länge de har studerat där. Carlson intervjuade också  personer som arbetar inom
området: skolledare, lärare och administrativ personal hos några olika utbildningsanordnare, likaså studie- och yrkesvägledare samt handläggare på arbetsförmedling och ﬂyktingintroduktion.

Eget val
I den nationella och i den lokala enkäten i Göteborg
och Malmö har  respektive  procent av de studerande som svar på frågan om varför de studerat/
studerar på den grundläggande vuxenutbildningen
angett att det är deras eget val. Betydligt ﬂer kvinnor i
den nationella enkäten anser att de själva valt att studera på den grundläggande vuxenutbildningen (
procent bland kvinnor jämfört med  procent bland
män). Svarsalternativet »eget val« behöver dock inte
utesluta att eget val har skett i samband med att de
har hänvisats till den grundläggande vuxenutbildningen av olika tjänstemän.
 Enkätsvaren och intervjuerna av de studerande och tjänstemännen från Göteborg och Malmö kommer att redovisas
i den mån forskaren har redovisat resultatet i sin rapport
Högutbildade utlandsfödda i grundläggande vuxenutbildning
– Praktik och policy i två kommuner. Målgruppen för den
studien är således inte exakt densamma som målgruppen
för den nationella enkäten.

På frågan varför de har valt att börja i den grundläggande vuxenutbildningen anger drygt  procent
både i den lokala och den nationella enkäten att de
tror att det ska bli lättare för dem att få arbete eller att
de ska klara sig bättre på den svenska arbetsmarknaden. På andra plats i den nationella enkäten kommer
deras behov att få grundläggande behörighet till högskolestudier, medan de svarande i den lokala enkäten
tycker att det är bäst att börja om från början.
En öppen kommentar i den nationella enkäten till
frågan varför de känner sig tvungna att börja om från
början lyder som följer:
Nästan alla invandrare är anvisade till grundläggande
vuxenutbildning, alla tror att det är bra, vilka andra
alternativ ﬁnns det annars? Ibland känns det som man
är analfabet.

Bristande information
För att kunna göra ett aktivt val bör de studerande
vara införstådda med vad den grundläggande vuxenutbildningen innebär som utbildningsform. På frågan
om de studerande anser sig ha fått information om
vad studierna ska leda till svarar drygt hälften i den
nationella enkäten att de anser att informationen om
syftet med studierna är mycket eller ganska bra.
I intervjustudien däremot kommer det fram att
ﬂertalet intervjuade studerande i verkligheten har
vaga uppfattningar om vad grundläggande vuxenutbildning är för utbildning. En del deltagare verkar
inte ha funderat över vad de har gett sig in på över
huvud taget. En del blir även riktigt förvånade inför
själva frågan om vad grundläggande vuxenutbildning
är för något.
Varför börja om från grunden?
En del studerande uppfattar att de ämnen som de
anser sig behöva läsa på grundnivå, t.ex. samhällskunskap, bör de läsa på grundläggande vuxenutbildning. Den uppfattningen delar studerande med en
del av tjänstemännen. Det är märkligt att så få av de
intervjuade tjänstemännen ifrågasätter att högskoleutbildade måste läsa ett ämne på grundläggande nivå
i grundläggande vuxenutbildning. Det borde rimligen ﬁnnas en möjlighet för dem som har studievana
att läsa ämnen från grunden även på gymnasienivå
och med högre hastighet inom den kommunala vuxenutbildningen. Tiden är en mycket viktig faktor för
högskoleutbildade utrikes födda. Ju längre tiden går
medan de sitter i skolbänken, desto svårare för dem
att få utöva sina yrken i Sverige.
Så här svarar en studerande som känner sig tvungen
att börja från grunden i den nationella enkäten:

Jag har läst många år här i Sverige, från Grundnivå till
Gymnasienivå, sen ﬁck jag jobba som städerska. Man
orkar inte när man är utbildad, det är därför jag fortsätter med en annan utbildning inom omvårdnadsprogram /…/.

Carlson delar in de intervjuade studerande i huvudsakligen två grupper. En grupp gör ett aktivt val.
Dessa personer är medvetna om de alternativ som
står till buds och väljer det som passar dem bäst. Den
andra gruppen är de som ﬂyter omkring i systemet
utan att riktigt ta egna initiativ. De låter sig i stället styras och fogar in sig i systemet. Carlson anger
främst dem som har ett legitimationsyrke som exempel på den första gruppen. De ser målet tydligt framför sig. Den andra gruppen däremot talar ofta om att
de har förlorat en del av sin tidigare yrkesidentitet
och kanske den status de har haft i sitt hemland.
Så här systematiskt skriver en studerande i en kommentar i den nationella enkäten:
Jag kan nämna minst tre anledningar varför personer
med eftergymnasial utbildning från hemlandet söker
sig till grundläggande vuxenutbildning:
Utbildning och arbetserfarenhet från hemlandet
(utanför EU) betyder nästan ingenting på arbetsmarknaden, om man inte kan understryka sin utbildning
med olika svenska betyg. /…/
Ofta räcker det inte alltid med översatt högskolebetyg från hemlandet för att komma in direkt till svenska
högskolan, de accepterar inte alla betyg. Därför är man
tvungen att plugga först på mer grundlig nivå.
»Jag studerar« låter mycket mer stolt än »arbetslös«
i det svenska samhället. Får man inte jobb – studerar
man.

Grundläggande vuxenutbildning
som direkt skolspår efter sﬁ
Kursen svenska som andra språk inom den grundläggande vuxenutbildningen betraktas som en påbyggnadskurs av svenska för invandrare (sﬁ). Därför verkar det ﬁnnas en uppfattning hos såväl studerande
som tjänstemän att den normala vägen för att bättra
på svenskkunskaperna, är den grundläggande vuxenutbildningen, oavsett de sﬁ-studerandes utbildningsbakgrund.
Enligt Carlsons intervjustudie är både tjänstemän
och utrikes födda högskoleutbildade studenter av
uppfattningen att vägen till grundläggande vuxenutbildning har varit ett direktspår från sﬁ-studierna.
Det gäller i synnerhet om man har haft för avsikt att
fortsätta studera eller komplettera sina studier. Tjänsutrikes födda akademiker ...
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temän och studerande verkar vara överens om att
grundläggande vuxenutbildning är en naturlig fortsättning på sﬁ för i första hand dem som vill fortsätta
att läsa svenska. Det verkar som om de studerande
tycker att det är ett självklart val för högutbildade att
det är just grundläggande vuxenutbildning som gäller
efter sﬁ. Av intervjuerna framkommer det att de studerande själva också ger sådan information till andra
studerande.
Förlängning av sﬁ?
En del av de intervjuade studenterna tror att grundläggande vuxenutbildning helt enkelt är en förlängning av sﬁ. I både Göteborg och Malmö krävs betyget D i sﬁ för att den studerande ska bli antagen till
grundläggande vuxenutbildning. Detta trots att kursplanen för svenska för invandrare gör det möjligt för
deltagarna att kombinera eller integrera kurser inom
sﬁ med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning (se www.skolverket.se, kursplan för sﬁ).
Så här kommenterar en studerande denna fråga i den
nationella enkäten:
Jag skulle föreslå att man kunde studera andra ämnen
vid sidan om SFI. Det händer att man inte får studera
vid komvux innan man har läst färdigt SFI. Det här
tycker jag är ett hinder mot nysvenskarnas framtid i det
här landet.

I Skolverkets Inspektionsrapport : – Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun – Vuxenutbildningen
kritiserar verket Göteborgs vuxenutbildningsförvaltnings webbplats. Där ställer man krav på förkunskaper för att delta i svenska som andra språk inom
den grundläggande vuxenutbildningen. Lärarna som
intervjuas försäkrar att studerande får information
om vad den grundläggande vuxenutbildningen är för
skolsystem genom att förklara den s.k. sﬁ-trappan.
Först är det svenska för invandrare och nästa steg är
svenska som andra språk på grundläggande vuxenutbildning som kan vara en till tre terminer. Därefter
kommer gymnasienivå i svenska A och B som krävs
för högskolestudier. Vägen dit verkar ta minst några
år.
Varför läsa om ämnen som de redan kan?
Av olika skäl läser studerande även andra ämnen än
de ämnen som är nödvändiga för att få grundläggande behörighet för högskolestudier, dvs. svenska
 Kurs D är den avslutande kursen i sﬁ-undervisningen.
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och engelska. En del läser t.ex. matematik på grundläggande vuxenutbildning trots att de har högskoleutbildning. En av dem är t.o.m. lärare i just matematik. Hennes skäl att läsa matematik på grundläggande
nivå är att få lära sig mer svenska. Hon läser matematik för att kunna »mattespråk«, som hon uttrycker det
i intervjun. Men de som behöver matematikterminologin skulle kunna få den redan i sﬁ-undervisningen.
Svenska för invandrare ska enligt kursplanen vara
anpassad till individens behov och förutsättningar.
Detta perspektiv betonas ännu mer i regeringens proposition Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik
(/:). I propositionen står att målsättningen
för svenskundervisning för invandrare
är en språkutbildning av hög kvalitet som i än större
utsträckning än i dag ska anpassas bättre efter varje
individs behov och förutsättningar (ibid. sid. ) .

Liknande motiv som att lära sig terminologin har
de studerande när det gäller att läsa andra ämnen på
grundläggande vuxenutbildning, t.ex. samhällskunskap och historia.
Intervjuerna och kommentarerna i enkäten indikerar att högskoleutbildade utrikes födda troligen
upprepade gånger från olika håll har fått höra att de
studier de har bedrivit i sina hemländer inte är värda
mycket i Sverige och att det bara är svenska utbildningar som gäller i Sverige. Målgruppen har så småningom anammat detta som en sanning och använder det som logiskt skäl för att börja om från början.
»Det är ändå svenska utbildningar som gäller när
man söker jobb«, säger en dataingenjör från Irak i en
intervju.

Språket som drivkraft
De ﬂesta svarande i den nationella enkäten ( procent eller  personer) med jämn könsfördelning
anger att de har läst svenska som ämne. De ﬂesta av
dem har läst  eller  kurser, ett fåtal anger att de har
läst mer än  kurser i svenska.  personer har läst
– kurser i svenska och enstaka personer från  till 
kurser. I Göteborg och Malmö är det  procent av de
studerande som läser svenska.
Det ﬁnns olika skäl till att man vill läsa svenska på
grundläggande vuxenutbildning. Studier i svenska
ger betyg och därmed grundläggande behörighet
för högskolestudier. Språkstudierna i svenska anses
också förbättra möjligheterna till arbete. Därutöver
verkar det som om studierna i grundläggande vuxenutbildning innebär en chans till språkpraktik. De
svarande påtalar sina svårigheter att få tala svenska i
andra sammanhang utanför skolan. En del efterlyser

svenska studerande så att de kan utvidga kontaktytorna för språket utöver sina kontakter med de yrkesverksamma i skolan. Det tycks ﬁnnas vad Carlson
kallar för »sociala tomrum« när det gäller de utrikes
föddas möjligheter att praktisera svenska.
Alla har inte möjlighet att få språkpraktik inom
introduktionen av nyanlända ﬂyktingar och invandrare. Integrationsverkets senaste uppföljning av introduktionen visar att nästan hälften av personerna
i uppföljningen inte har fått någon praktik alls. 
procent har deltagit i någon form av varvad språkpraktik, men endast  procent har regelbundet varvat
språkinlärningen med språkpraktik (Integrationsverket, ).
Flera av de studerande har i intervjuerna angett
sina fortsatta behov av strukturerad språkundervisning för att förbättra sina svenskkunskaper som skäl
till att de studerar på grundläggande vuxenutbildning.

Grundläggande behörighet för högskolestudier
Slutsatserna från enkäten och intervjuerna visar att
de myndigheter som högskoleutbildade utrikes födda
kommer i kontakt med verkar ta för givet att det första högskoleutbildade utrikes födda behöver göra är
att skaffa sig grundläggande behörighet för högskolestudier. Det gäller oavsett vad de har för planer för
framtiden i Sverige och oavsett ålder eller yrke.
Talet om behov av behörighet i Svenska B och
engelska A på gymnasienivå verkar ha stor genomslagskraft och påverkar attityder och förhållningssätt
hos såväl skolans personal som de studerande, menar
Carlson. Samtidigt skulle det stora ﬂertalet studerande hellre ta ett arbete om de hade möjlighet till
det.
I den nationella enkäten svarar  procent med
ganska jämn könsfördelning att de har läst engelska
som ämne, men de ﬂesta har bara läst två kurser (
procent) eller en kurs ( procent). I intervjustudien
framkommer också att studier inom grundläggande
vuxenutbildning och sedan inom gymnasial vuxenutbildning verkar vara så gott som den enda vägen för
en högutbildad som vill komplettera sin utbildning
på högskolan.
Tisus-testet nämns av utbildare och vägledare i
intervjuerna som ett alternativt, men svårare sätt, att
skaffa sig behörighet. Deras uppfattning är att det är
alltför få utrikes födda akademiker som klarar detta
 Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är
avsett för studenter med utländsk gymnasieutbildning som
planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som
saknar betyg i svenska. Avgiften för Tisus är   kronor
för helt prov, och  kronor för restprov

test. Integrationsverket har inte kunnat ﬁnna något
belägg för denna uppfattning. Testet är ju avsett för
dem som har lärt sig svenska, t.ex. via sﬁ-undervisningen, men som saknar formell behörighet.
Det ﬁnns även vissa behörighetsgivande kurser som
anordnas på högskolor för högskoleutbildade, men
antalet utbildningsplatser är begränsat och täcker inte
hela behovet.
Så kommenterar några studerande detta i den
nationella enkäten:
Värdering av min akademiska examen var inte värd
något. Jag har skickat den så många gånger men om på
samma arbetsplats konkurrerar en fransk med svensk
gymn.utb. jag hade inte någon chans alls. Så det var
anledningen som gjorde att jag började från början och
ﬁck klara min utbildning som leg.redovisningskonsult.
Det är inte någon högre utbildning utan påbyggnad.
utb./…/. Det räcker med utbildning för min del, jag
kan inte gå i skolan hela mitt liv. Det är orättvist eller
hur??
Det känns onödigt för mig att läsa de grundläggande
kurser men jag måste göra det för att gå in på universitetet.
Jag tycker det är onödigt att studera så många kurser i grundläggande nivå för invandrare som har redan
högskolans betyg från sina hemländer. Det räcker med
SFI sedan Svenska A och B i gymnasienivå. Jag personligen är besviken att jag har förlorat mycket tid som –
terminer.

Ekonomiska skäl
Ett skäl som både de studerande och tjänstemännen
anger för att läsa ﬂera ämnen på grundläggande vuxenutbildning är att få ihop tillräckligt antal studiepoäng för att kunna få ut ett maximalt studiestöd. Frågan är om det är individen själv som väljer att få ut
ett maximalt studiestöd eller om det är ett krav från
kommunen som ser det statliga studiestödet som ett
alternativ till t.ex. försörjningsstöd.
De ekonomiska premisserna verkar ha en stor betydelse för hur studierna utvecklas för den enskilde.
Enligt den nationella enkäten är det få studerande
som anger ekonomin som huvudskälet till att de valt
att studera på den grundläggande vuxenutbildningen.
Däremot talar en del av de intervjuade tjänstemännen
om ett tvingande system. De som får försörjningsstöd
tvingas läsa på grundläggande vuxenutbildning som
en form av sysselsättning för att kunna få försörjningsstöd.
De studerande har varierande försörjningskällor
under studietiden: försörjningsstöd, studiestöd, studiemedel, eget arbete eller en kombination av dessa.
utrikes födda akademiker ...
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Drygt  procent av dem som i den nationella
enkäten svarat på frågan om hur de försörjer sig
under studierna anger att de har haft studiebidrag, 
procent av männen jämfört med  procent av kvinnorna.  procent av de svarande har försörjt sig på
studielån,  procent av männen och  procent av
kvinnorna.
Det är alltså knappt  procent som försörjer sig på
studiebidrag och  procent på studiebidrag kombinerat med studielån. Studiemedel beviljas för högst
 veckors studier på grundläggande nivå och för 
veckors studier på gymnasial nivå. CSN kräver heltidsstudier för att studerande ska få maximalt studiebelopp. Detta kan förklara varför studerande läser
andra ämnen tillsammans med svenska och eventuellt engelska på grundläggande nivå, trots att man har
utbildning i dessa ämnen från sina hemländer.
En fråga som uppstår här är om studerande som är
arbetslösa eller som fortfarande beﬁnner sig utanför
arbetsmarknaden tvingas att försörja sig på studiestödet och därmed har krav på sig att bedriva heltidsstudier för att dryga ut bidraget. Intervjusvaren från
tjänstemännen pekar i den riktningen, såväl i Göteborg som i Malmö.
Kraven på försörjning under studierna verkar dock
enligt Carlson variera från en kommun till en annan
och från en stadsdel till en annan och till och med
mellan olika handläggare i samma stadsdel.
En lärare menar att handläggare som kräver någon typ
av sysselsättning för arbetslösa socialbidragstagare kan
tvinga elever till skolan. Studierna då blir ett sätt att
försörja sig.

De studerande verkar bli utsatta för olika tvingade
mekanismer: reglerna hos CSN, olika traditioner på
olika socialkontor och hur utbildningen organiseras. Bilden av möjligheterna till försörjning under
studierna på grundläggande vuxenutbildning tycks,
enligt Carlson, vara ganska diffus. Både studerande
och yrkesverksamma i Göteborg och Malmö har en
oklar bild av vilket regelverk som gäller. Det är frågan
om att olika organisationer är inblandade med delvis
olika regelverk och synsätt.
Så här kommenterar några studerande detta i den
nationella enkäten:
/…/ Eftersom jag kunde försörja mig med studielån var
jag tvungen att läsa kurser som var inte så nödvändiga
för mig. Jag är civilingenjör i elektronik, men omskolade mig till gymnasielärare i tekniska ämnen/matematik. Fick jobb direkt efter avslutade studier, men bara i
grundskolan. Engelska A som krävs till att läsa på uni164

  

versitet var det största hinder. Jag har tyska som andra
språk.
Min socialhandläggare tvingade mig att låna pengar
från CSN direkt efter SFI, det var en kurs som hette
påbyggnadskurs för att förbättra svenska språket./…/. I
slutet ﬁck jag skuld, jag känner mig besviken och lurad
det är så mycket orättvis, jag var sjuk och mådde dåligt.
Har två barn jag visste inte att man blir lurad av myndigheterna till nu jag håller och betala till CSN! Efter 
år i Sverige jag har ingenting, bara skuld onödigt inget
jobb, sjuk och skuld! Det är synd!

Bristande information
Enkätsvaren och intervjuerna pekar på att en del
av de studerande inte har fått information om vad
grundläggande vuxenutbildning är för slags utbildningssystem. En del har svårt att få till stånd en översättning eller värdering av tidigare betyg. Andra är
inte alls informerade om sina möjligheter till validering. Många högskoleutbildade klagar över att deras
tidigare utbildningar och erfarenheter inte räknas.
Detta är också ett återkommande tema i den del av
enkäterna, både den nationella och den lokala, där
möjlighet ges till öppna svar.
Utifrån intervjuerna drar Carlson slutsatsen att de
som har legitimationsyrken (t.ex. vårdyrken) verkar
vara mer på det klara med vad syftet är med studierna inom grundläggande vuxenutbildning. De tycks
vara mer informerade än andra grupper.
Hur tas informationen emot?
Intervjustudien pekar också på att det inte är helt
klart för tjänstemännen hur information om olika
studieformer och studievägar förmedlas. En skolledare menar att tjänstemännen förutsätter att de studerande själva vet varför de har sökt till utbildningen
och vad syftet är. De studerande menar att de har fått
information men att de har fått denna information
på så pass tidigt stadium att de inte riktigt har kunnat uppfatta innehållet i den. De är heller inte riktigt
klara över vem de har fått informationen av. Enligt
den nationella enkäten har drygt var femte studerande inte fått någon information alls.
Intervjuerna och dokument som studerats visar att
möjligheten för studerande att få studie- och yrkesvägledning är starkt begränsad i både Göteborg och
Malmö.
Så här kommenterar studerande detta i den nationella enkäten:
Jag tycker att när man kommer till ett nytt land behöver man mycket information innan man tar ett steg och
det hade jag inte fått /…/ – fast jag har läst  år i mitt

land och försökt göra mitt bästa i Sverige, ändå har jag
inte fått viktigt jobb. Skälet är brist på information som
lett till fel planering. Alla mina försök har inte lett till
något resultat.
För mig har det tagit över  år och ingen sagt ett enda
ord om hur man skulle börja läsa och komplettera sina
behörigheter. Ingen sade ett enda ord att det fanns en
kurator och hur denna kurator skulle kunna hjälp till
/…/.

Att börja om från början
I enkätsvaren i Göteborg och Malmö säger ca  procent av dem som själva valt att studera på grundläggande vuxenutbildning att de gjorde detta val därför
att de ville börja om från början. Både studerande
och tjänstemän uttrycker tillfredsställelse över att få
repetera de tidigare kunskaperna genom att börja om
från början. Detta »repetitionstänkande«, som Carlson kallar det, verkar få stöd hos tjänstemännen.
Samordningssvårigheter
De negativa samordningseffekterna som uppkommit
genom decentraliseringen av den kommunala vuxenutbildningen gör att studerande kan söka ﬂera kurser
samtidigt och ibland kurser som de redan har gått
men inte var nöjda med resultatmässigt. En utbildningsadministratör i Malmö säger i en intervju:
Det är många som snurrar runt. De byter skola, provar
många olika saker.

Bristande kunskaper om utbildningsutbuden hos de
olika utbildningsanordnarna förvärrar saken. Detta
begränsar tjänstemännens möjlighet att hänvisa studerande till alternativa studievägar. Bristande eller
missvisande information om olika studievägar är ett
av de skäl som gör att högskoleutbildade hamnar eller
väljer att studera på grundläggande vuxenutbildning.
Carlson kommenterar att talet om att »börja om
från början« är ett organiserande begrepp i de samtal som förs. »Begreppet är påtagligt närvarande i det
tänkande och handlande som kommer till uttryck«
(ibid.). Några kommentarer i den nationella enkäten
med vilka några studerande uttrycker sin frustration:
Akademiker från andra länder är inte sämre än svenska
högutbildade. Innan man kommer på det, lyckas man
aldrig med sin politik, integration o.s.v. Man känner
sig värdelös och diskriminerad mot när man ﬂyttar till
Sverige. /…/ Det skulle vara bara komplettering, inte 
års studier, som det varit i mitt fall.  långa år i skolbänken mellan förtvivlan och uppror. Nästan  år borta
från arbetsliv /…/.

Jag är mycket missnöjd med arbetsförmedlingens
sätt och bemötande. Trots att jag har högskoleexamen från /…/ och har arbetat i  år som kemilärare
vid medicinskt institut i /…/, tvingades jag börja mina
utbildningar från noll ( år SFI,  år Komvux, och nu är
det tredje året på universitetet).
Om man kommer till Sverige med – år högskoleutbildning från sitt hemland, varför måste man börja från
noll på KOMVUX? Varför inte ge möjlighet att börja
från noll på universitetet istället?
Synd att jag inte ﬁck en riktig värdering av min
utbildning från hemlandet. Det kunde spara mig minst
 års utbildning och arbetssökande! Istället ﬁck jag
börja om från början – grundskola à gymnasiet à KYutbildning à Örebro Universitet /…/
Jag har bott i Sverige i elva år. Hela tiden har jag gjort
allt för att höja min kunskap och kompetens för att få
något jobb som motsvarar min utbildning från hemlandet. Förutom SFI har jag avslutat utbildningen i
svenska språket på gymnasienivå med välgodkänt som
betyg (svenska som andra språk). /…/ Jag är diplomerad jurist och har jobbat i tretton år på ett företag i mitt
hemland. I Sverige har jag aldrig fått något jobb i närheten av min utbildning /…/.

Institutionella strukturer påverkar individens val
Carlson hänvisar till den infrastruktur som bör ﬁnnas i alla kommuner för att stödja vuxnas lärande
och som innehåller olika instrument, bl.a. individuell
studieplan, vägledning och validering. I policyskrivningen för Vuxnas lärande står att för en fungerande
infrastruktur krävs det en utvecklad samverkan mellan olika aktörer i kommunen. Den institutionella
verksamheten kring utrikes födda studerande framstår som ganska komplex med en mängd olika aktörer.
Carlson menar att studerande vid grundläggande
vuxenutbildning möter en mängd tjänstemän vid
olika institutioner. Dessa personer har delvis olika
uppdrag och har skilda regelverk att rätta sig efter. De
kan ibland framstå som grindvakter. Trots att intervjuerna visar att de studerande har haft lite kontakt
med arbetsförmedlingen, verkar de uttalanden som
arbetsförmedlingen tillskrivs, om t.ex. utbildningsbehov och språkkrav, ha stor betydelse för de studerandes val av utbildningsform och kurser.
Utbildningsanordnarna
hoppar över den individuella studieplanen
I policytexter ges den individuella studieplanen en
stor betydelse som ett styrdokument och ett stöd i
praktiken. Planen ska inrättas av en studievägledare
tillsammans med individen. Carlson konstaterar att
utrikes födda akademiker ...
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den individuella studieplanen är obligatorisk i teorin
men sällan upprättas i praktiken. Detta har vi redan
pekat på i Rapport Integration .
Så många som  procent av de svarande i den
nationella enkäten har inte upprättat en individuell
studieplan tillsammans med sin utbildningsanordnare. Av dem som har upprättat en individuell studieplan är det  procent som tycker att innehållet i studieplanen är ganska bra. I den lokala enkäten uppger
 procent att de har upprättat en studieplan.
Av de  intervjuade studerande är det bara  som
har en individuell studieplan, varav endast en av dem
är nöjd med hur planen används. Intervjuerna visar
också att de ﬂesta har en vag uppfattning om den
individuella studieplanen. Det är oklart också för deltagarna vem planen är till för, hur den kan användas
och vem som egentligen ska handha dokumentet.
En studie- och yrkesvägledare ifrågasätter nyttan av
studieplanerna. En del studie- och yrkesvägledare tror
att studieplanen är en frivillig åtgärd för studerande.
Andra ifrågasätter denna frivillighet och tycker att det
självfallet borde ﬁnnas en individuell studieplan för
varje elev. En del menar att det är en resursfråga med
stora praktiska problem.
Carlson konstaterar att kommunerna har alltför
många studerande och alltför få studie- och yrkesvägledare för att de ska kunna upprätta individuella
studieplaner för alla elever. Hos en utbildningsanordnare ﬁnns endast en studie- och yrkesvägledare för
  studerande.
Carlson undrar hur ansvariga tjänstemän, utan
individuella handlingsplaner med det stora antalet
elever, skulle kunna vara medvetna om varje individs
mål med studierna.
I Göteborg verkar det vanligare med ett mer aktivt
bruk av individuell studieplan, konstaterar Carlson
efter det att hon studerat grundläggande vuxenutbildning i Göteborg och Malmö. Men samtidigt verkar det som att planer inte i första hand används för
en långsiktig planering utan endast fokuserar på vilka
kurser som ska läsas under den närmaste tiden. Planerna används också för registrering av studieresultat.

läggande vuxenutbildningen. Sammansättningen av
studerande anses vara alltför grov, men lärarna har
ett visst handlingsutrymme till sitt förfogande för att
göra de förändringar som behövs så att en person kan
hamna på rätt nivå. Hur mycket lärarna använder sig
av denna möjlighet varierar och i detta sammanhang
verkar de studerandes inﬂytande inte vara stort. I
intervjuerna påtalar de studerande den stora kunskapsspridningen i den egna gruppen. De efterlyser
en gruppsammansättning med enbart högutbildade.
Det är en splittrad bild som framträder i intervjuerna om den grundläggande vuxenutbildningen, konstaterar Carlson. Både studerande och tjänstemän är
oklara över vilka regelverk som gäller för verksamheten och kringverksamheterna. Då är det inte konstigt
att de studerande inte får den vägledning och upplysning som de behöver för att kunna välja den kortaste
och mest effektiva vägen för att uppnå sina mål.
I intervjustudien framkommer att det inte råder
någon helhetssyn kring den grundläggande vuxenutbildningen, varken i Göteborg eller Malmö. Det
verkar också saknas en samlad styrning. Att det i
båda kommunerna är olika utbildningsanordnare
som bedriver grundläggande vuxenutbildning ger en
splittrad bild av verksamheten och försvårar framväxten av en sammanhållen vuxenutbildning med gott
samarbete mellan aktörerna.

Otydligt regelverk
Flera intervjuade tjänstemän berättar om varierande
studiehastighet i den grundläggande vuxenutbildningen. Man talar om »normalspåret«, »intensiven«,
»en-terminare«, »två-terminare« eller »tre-terminare«, beroende på hur snabbt de studerande förväntas klara av svenska som andra språk. Däremot är
tjänstemännen inte alls klara över själva testningen
och sorteringen för nivåplacering inom den grund-

Intervjustudien visar att studerande sällan kombinerar sina studier med studier på högre nivåer. Detta
bekräftas av Integrationsverkets uppföljning av nyanlända invandrares introduktion (Integrationsverket,
). Där framgår att endast  procent har fått en
kompletterande grundskoleutbildning under introduktionen,  procent har kompletterat sin gymnasieutbildning och endast en procent har kompletterat
sin högskolutbildning under perioden.
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Bristande parallellitet i utbildningssystemen
Enligt kursplanen för svenska för invandrare (sﬁ)
gör kursplanesystemet det möjligt för deltagarna att
kombinera eller integrera kurser inom sﬁ med studier
i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning,
praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. I
regeringens proposition Bästa språket – en samlad
svensk språkpolitik (/:) står det:
Utbildningen i svenska ska kunna bedrivas parallellt
med andra aktiviteter såsom arbetslivsorientering,
validering, praktik eller annan utbildning samt att den
studerade ges möjlighet att öva det svenska språket i
arbetslivet. (ibid. sid. )

Studerande med högskoleutbildning, vars kunskaper i svenska bedöms som bristfälliga, får läsa även
andra ämnen som de egentligen redan har reell kunskap i på grundläggande nivå. Detta kan signalera att
det är helt naturligt att börja om från början inom ett
ämne som man egentligen behärskar. Saknar en studerande dokument på sin akademiska utbildning får
han eller hon vanligen börja om från början. Det gäller i synnerhet om personen inte får någon information om möjligheterna till validering och tillgodoräknande vid något lärosäte.
Vilken roll har arbetsförmedlingen?
I den nationella enkäten anger så många som  procent att de har varit i kontakt med arbetsförmedlingen under de senaste tre åren. I den lokala enkäten nämner dock ﬂer att de har varit i kontakt med
arbetsförmedlingen, bl.a. när det gäller översättning
av betyg, validering osv.
Intervjustudien visar att det saknas ett strukturerat samarbete i Göteborg och Malmö mellan arbetsförmedlingen och utbildningsanordnarna inom den
grundläggande vuxenutbildningen. Men behovet av
att utveckla och fördjupa samverkan påtalas av olika
intervjuade tjänstemän. Samarbetet sker mer på individuell nivå än på strukturell nivå. Enligt Integrationsverkets uppföljning av nyanlända invandrares
introduktion (Integrationsverket, ) samverkar
inte kommuner och arbetsförmedlare om alla personer i introduktionen. För  procent av kvinnorna
som ingick i uppföljningen och  procent av männen
sker ingen samverkan med arbetsförmedlingen.
Flertalet av de intervjuade har varit hos arbetsförmedlingen men inte blivit kallade till ett återbesök.
Trots detta verkar arbetsförmedlingen närvara som
en påtaglig aktör i vuxenutbildningens vardag. Många
i intervjuerna hänvisar till arbetsförmedlingens uttalande om utbildningsbehov, i synnerhet om behov
av kunskaper i svenska språket. Detta påverkar självklart hur mycket och vad de studerande väljer att läsa.
Enligt Carlson menar ﬂera intervjuade tjänstemän
att enskilda handläggare på arbetsförmedlingar kan
använda sin formella rätt att direkt föreslå olika slags
åtgärder, t.ex. mer svenskutbildning, utan att först
analysera förutsättningarna i varje enskilt fall närmare. Många intervjuade tjänstemän undrar vilken
kompetens en arbetsförmedlare besitter för att kunna
bedöma språkkunskaper och vilka föreställningar
som denne ger uttryck för i sin bedömning.
Carlson hänvisar till vad Inger Lindberg () har
konstaterat om att de ökade språkkraven på arbetsmarknaden kan användas för att legitimera särbehandling och ren diskriminering. För höga krav på

svenskkunskaper kan utestänga utrikes födda från
att vara aktivt arbetssökande. Som studerande på
grundläggande vuxenutbildning kan man bli registrerad i arbetsförmedlingens register under kategori ,
dvs. en restkategori för dem som arbetsförmedlingen
anser inte står till arbetsmarknadens förfogande (se
Arbetsmarknad, avsnitt Fungerar arbetsmarknadspolitiken för utrikes födda?), trots det faktum att individerna själva vill stå som aktivt sökande.
Arbetsförmedlingens sätt att arbeta kan uppfattas
av de intervjuade som att man utestänger dem från
möjlighet till arbete och i stället ökar deras beroende
av utbildningssystemet. Så här kommenterar en studerande i den nationella enkäten kontakterna med
arbetsförmedlingen:
Jag är mycket besviken på arbetsförmedlingen och den
arbetsmarknadspolitiken som bedrivs. VHS har utvärderat mitt avgångsbetyg från universitet till motsvarande  poäng svensk universitets utbildning, ändå
har jag inte kompetens att söka arbete som passar min
utbildning eller kontorsjobb, enligt arbetsförmedlingens bedömning och arbetsförmedling anvisar mig till
arbete som inte kräver utbildning och det betyder att
arbetsmarknad politik leder till att hålla invandrarakademiker på en låg nivå på arbetsmarknad och detta
är diskriminering och därför tänker jag att söka högre
utbildning utomlands och ﬂytta från Sverige.
/…/ Jag har bott i Sverige i  år. Så när jag kom hit,
så min sjuksköterskeutbildning var inte värd något här.
För att få arbete blev jag tvungen att ta undersköterskeutbildning som var förnedrande för mig. När jag var
färdig, så ringde jag till socialstyrelsen och ﬁck information att jag inte skulle har gått med på det, enligt
högskolans förordning. Så personligen (inte bara jag)
tycker många immigranter, att det är för dålig information man får på arbetsförmedlingen. Så man studerar i
onödan massa ämnen bara för att klara av sin ekonomi.
Det är många gör så och samlar skuld hos CSN. /…/

Slutsatser och policydiskussion
Integrationsverkets slutsats är att det största problemet är att det saknas ett system som fångar upp högskoleutbildade på ett tidigt stadium efter deras ankomst till
Sverige. Det behovs ett system som möjliggör för högskoleutbildade att snabbt etablera sig i samhället.
Systemet idag skapar inlåsningar som kan vara förödande för individen. Detta är en fråga som är viktig inte enbart ur individens perspektiv utan i högsta
grad också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Utländska utbildningar och yrkeserfarenheter slarvas
alltför ofta bort på grund av de barriärer som sätts
upp.
utrikes födda akademiker ...
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Krav på nivån av svenskkunskaper
Kraven på en viss nivå av svenskkunskaper utgör
alltför ofta en barriär för utrikes födda. Alla bedömningar tjänstemän gör för individens framtid – oavsett tidigare utbildning och yrkeserfarenheter – verkar utgå från nivån på individens kunskaper enbart
i svenska språket. Visst är kunskaperna i svenska
språket viktiga men det säger sig självt att det är först
i rätt miljö som man kan utöva och ﬁnslipa de kunskaper som man har fått under introduktionen, dvs.
i arbete eller i rätt studiemiljö. Högskoleutbildade
utrikes födda skulle inte behöva börja om från början med studier i svenska och på grundläggande nivå
efter avslutad sﬁ.
I Malmö och Göteborg får inte ens sﬁ-studerande
kombinera sina sﬁ-studier med ytterligare studier på
grundläggande nivå eller gymnasievuxenutbildning
förrän de har avslutat sﬁ på D-nivå.
I genomsnitt kan det ta upp till ett års studier i
svenska innan man får börja studera på grundläggande vuxenutbildning, trots det faktum att sﬁ-kurssystemet i dag tillåter en sådan kombination. Syftet är
ju att förkorta utbildningstiden och främja lärandet
över huvud taget. Den långa väg som tjänstemän väljer för högskoleutbildade är inte alltid den väg som
individen själv har planerat. Det borde ﬁnnas ﬂera
alternativa vägar för utrikes födda med eftergymnasial utbildning att välja emellan, beroende på vad de
har för framtida planer när det gäller vidare utbildning eller arbete.

Högskolekurser för akademiker
Vad behöver då göras för att hindra att högskoleutbildade utrikes födda i onödan hamnar i en utbildningsfälla inom den grundläggande vuxenutbildningen?
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Ett sätt är att anordna högskolekurser i svenska för
nybörjare för alla högskoleutbildade utrikes födda.
De som vill fortsätta eller komplettera sina studier
men inte har den kompetens som krävs i engelska för
att göra det skulle kunna få studera engelska parallellt
med svenska. Dispens från kravet på gymnasiekompetens i engelska borde kunna diskuteras från fall till
fall beroende på det verkliga behovet av kunskaper i
engelska i det ämne som ska studeras. Högskoleutbildade utrikes födda har ofta kunskaper i andra språk
som skulle kunna vara användbara för högskolestudier.

Skärp kontrollen av dem som
får läsa på grundläggande vuxenutbildning
Kontrollen bör skärpas över vilka som får läsa på
grundläggande vuxenutbildning. Högskoleutbildade
inrikes och utrikes födda ska inte få läsa grundläggande vuxenutbildning i ämnen som de redan har
läst i ungdomsskolan och på högre nivå i Sverige eller
någon annanstans i världen. Utbildningssystemet får
inte bli en återvändsgränd där utrikes födda högskoleutbildade fastnar.

Egna studie- och yrkesvägledare
Särskilda studie- och yrkesvägledare på arbetsförmedlingarna med kunskap om högskoleutbildningar
i Sverige och i andra länder bör vägleda högskoleutbildade utrikes födda. Vägledarna bör dessutom fånga
upp högskoleutbildade utrikes födda så snart som
möjligt efter deras ankomst till Sverige. Inom ramen
för vägledningen ska utländska examina värderas
eller den reella kompetensen valideras. Tillsammans
med individen ska vägledaren planera för individen
att snabbt etablera sig i samhället.

   
 ‒  
Inledning
Validering är ett sätt att synliggöra individens kompetens. Den kan öka utrikes föddas möjligheter till ett
arbete som motsvarar den egna kompetensen eller till
fortsatt utbildning.
Det ﬁnns fortfarande inte någon samlad bild av
valideringsresultat från de olika verksamheter som
pågår i Sverige, och bilden är ännu grumligare när
det gäller validering av kompetens förvärvad utomlands. Det ﬁnns däremot vissa tecken som tyder på att
kompetens förvärvad utomlands bedöms annorlunda
än kompetens förvärvad i Sverige. Det är just dessa
tecken som vi kommer att lyfta fram i denna rapport
och som kan fungera som varningssignaler. Om man
inte beaktar dessa varningssignaler kan validering få
en motsatt effekt. Validering kan bli ett instrument
som slösar bort den kompetens som är förvärvad
utomlands. I vissa fall kan den t.o.m. försena de utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden.
När validering lanserades i Sverige var regeringens
fokus inriktad på validering av utländsk yrkeskompetens. Regeringen såg validering som ett instrument
som skulle synliggöra den kompetens som förvärvats
någon annanstans än i Sverige och som kunde underlätta för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
att förstå vad denna kompetens handlar om. De utrikes föddas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden förklaras ofta med att arbetsgivare har svårt att
förstå sig på kompetens förvärvad utomlands. De två
valideringsutredningar som regeringen tillsatte i slutet på -talet och början på -talet handlade
därför i första hand om validering av utländsk yrkeskompetens.
Numera har synen på validering utvidgats. Valide-

ringen betraktas som en integrerad del av det livslånga
lärandet. Den ska också synliggöra det informella och
icke-formella lärande som skett i arbetslivet, på fritiden osv. Det handlar alltså om validering av den reella
kompetensen, dvs. resultatet av allt lärande oavsett
när, var och hur lärandet har skett.
I och med denna ändrade inriktning har också
målgruppen alltmer kommit att omfatta anställda
som saknar den formella kompetensen i ett yrke som
de behärskar tack vare yrkeserfarenheter, interna
fortbildningar och kompetenshöjande kurser m.m.
De ﬂesta validerade hittills ﬁnns inom vård- och
omsorgssektorn och vissa industritekniska yrken där
behovet av kvaliﬁcerad personal fortfarande är akut.
Kompetensförsörjning sker numera delvis genom
valideringar och eventuella kompletterande utbildningar.

Sammanfattning
Syftet med validering av reell kompetens är att synliggöra och erkänna individens kompetens samt att
underlätta individens inträde och avancemang på
arbetsmarknaden eller fortsatt utbildning. Det har
visat sig att det ﬁnns svårigheter förknippade med
valideringen allmänt sett och med validering just av
kompetens förvärvad någon annanstans än i Sverige
i synnerhet.
Den valideringsverksamhet som pågår utgår många
gånger inte från individens egna förutsättningar och
behov, trots den tydliga intentionen i de nationella
styrdokumenten. Ofta låter man marknadens behov
och efterfrågad kompetens bestämma vilka som ska
valideras. Därför sker en viss sortering av individer
inför beslutet om validering.
validering av kompetens...
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Många krav ska uppfyllas för att en person ska få
sin kompetens validerad. Ofta och beroende på vem
som initierar validering blir det endast de som har ett
yrke som betraktas som bristyrke som valideras. De
som har andra yrken förvägras validering eller får en
»lätt«-validering, dvs. kartläggning av den egna kompetensen i form av egen meritportfölj.
Validering ska helst göras så tidigt som möjligt för
nyanlända ﬂyktingar och invandrare. Ändå låter man
ofta nivån på svenskkunskaper avgöra om validering ska ske eller inte. Visserligen ﬁnns inte ett uttalat
språkkrav i de valideringsverksamheter som bedrivs i
Botkyra kommun, Göteborg och Malmö, men i praktiken ställs krav på att individen måste kunna genomföra valideringen på svenska och måste kunna klara
en eventuell kompletteringsutbildning på svenska.
Det ställs också krav på nivån av yrkeskunskaper
som kan vara gymnasieskolans krav eller branschens
krav.
De ﬂesta valideringar som sker har gymnasieskolans kriterier som mått på kompetens, dvs. validering handlar om en systemanpassad validering. Detta
innebär att om individen har en bredare kompetens
som går utanför gymnasiekompetens ramar men som
ligger inom yrkeskompetensområdet synliggörs inte
den breda kompetensen.
När kompetens förvärvad utomlands valideras,
sker ofta en degradering av kompetensen. Om en
individ har ﬂera yrkeskompetenser, förekommer det
att validering endast sker i det yrke som man betraktar som bristyrke. Individen får alltså inte sin reella
kompetens validerad utan bara större eller mindre
fragment av kompetensen. Utrikes födda med högskoleutbildningar blir oftast validerade i ett yrke som
kanske gränsar till deras kompetens men på en lägre
nivå. En sjuksköterska kan t.ex. bli validerad till vårdbiträde.
Dessutom saknas än så länge ett nationellt system
för att säkerställa kvaliteten i den validering som görs
av kompetens förvärvad utomlands och ett kvalitetssäkringssystem för valideringsutförare.
Resultatet av validering, dvs. dokumentationen
efter en genomförd validering, varierar i kvalitet och
legitimitet. Det är fortfarande osäkert hur arbetsgivarna ser på validering.

ter från andra länder. Det råder i Sverige en utbredd
okunskap om utbildningar och yrken i andra länder
och en utbredd ovilja att erkänna kompetens förvärvad utomlands. Redan då påpekade Integrationsverket att validering utgår från marknadens behov i
stället för individens behov och ambitioner (Integrationsverket, ).
Detta avsnitt handlar främst om validering av kompetens på gymnasial nivå förvärvad utomlands. I den
mån som utrikes födda högskoleutbildade förekommer har de blivit validerade i Sverige till ett yrke eller
en utbildning med gymnasiala kriterier.

Validering av kompetens förvärvad
utomlands – på gymnasienivå

Deﬁnition av begreppet validering
Regeringen ger följande deﬁnition av begreppet validering:

I Rapport Integration  konstaterade vi att det
ﬁnns stora hinder på vägen till arbetsmarknaden för
utrikes födda med utbildning och yrkeserfarenhe170

  

Begreppen värdering och validering
Värdering och validering på högskolenivå
Värdering av utländska examina är en bedömning
som Högskoleverket och andra berörda myndigheter gör. Värderingarna bygger endast på de dokument
som ﬁnns över examina, med undantag av legitimations- och behörighetsyrken där en viss hänsyn tas
även till tidigare yrkeserfarenheter.
Validering av den reella kompetensen inom högre
utbildning sköts av lärosätena. Validering sker endast
i utbildningssyfte och används för att ge dels grundläggande behörighet till högre utbildning, dels särskild behörighet till ett visst utbildningsprogram. Det
handlar här om att bedöma om individen har förutsättningar att tillgodogöra sig högre utbildning.
Det ﬁnns fortfarande inget system för validering av
den reella kompetensen för högutbildade med utbildning och yrkeserfarenheter förvärvade utomlands
mot arbetslivet, med undantag av legitimations- och
behörighetsyrken.
Värdering och validering på gymnasienivå
Värdering av gymnasiebetyg är en bedömning som
Verket för högskoleservice (VHS) gör av utländska
gymnasiebetyg för grundläggande behörighet eller
särskild behörighet till ett visst utbildningsprogram.
Validering av reell kompetens på gymnasienivå handlar om att synliggöra individens formella, informella
och icke-formella kompetens på gymnasienivå. De
valideringsverksamheter som pågår i många kommuner och som ligger inom ramen för Valideringsdelegationens uppdrag handlar om validering på gymnasienivå.

Validering är en process som innebär en strukturerad
bedömning, värdering, dokumentation och erkän-

nande av kunskaper och kompetens som en person
besitter oberoende av hur de förvärvats ... (Ds :,
sid. ).

Det är denna deﬁnition som Valideringsdelegationen
(se faktarutan) arbetar efter.
Regeringen menar också att validering bör vara
aktuell främst i tre sammanhang:
– som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller
förkorta studietiden för den enskilde,
– i anslutning till vägledning för att deﬁniera
utgångsnivå för vidare studier samt
– för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen (Ds
:, sid f).
Det ﬁnns även ett fjärde sammanhang där validering
kan bli aktuell, nämligen när man vill synliggöra en
människas kompetens i rehabiliteringsprocessen och
därmed öka individens självkänsla och självförtroende.

Målgrupper för validering
Målgrupperna för validering är skiftande över tid. Det
kan vara arbetslösa som vill förbättra sina möjligheter
till anställning genom att synliggöra sina informella
och icke-formella kunskaper och sina tidigare yrkeserfarenheter. Det kan vara anställda som vill få sina
kunskaper dokumenterade för att kunna avancera på
sina arbetsplatser. Dokumentationen kan gälla kunskaper som de förvärvat genom egna erfarenheter på
och utanför arbetsplatser eller genom interna utbildningar och fortbildningar. Målgruppen kan också
vara studerande som vill slippa läsa om vissa ämnen
som de behärskar och därför genom validering får
tillgodoräkna sig kunskap som de förvärvat tidigare
på olika sätt. Och till sist kan det vara personer med
dokumenterade eller dokumentlösa utländska utbildningar och yrkeserfarenheter, som vill underlätta sitt
inträde och avancemang på den svenska arbetsmarknaden genom att få svenska dokument på sina kunskaper.

Teoribildning kring validering
Det ﬁnns olika modeller för validering som kan kategoriseras som systemanpassade eller systemförändrande. Valideringen kan anpassas till ett beﬁntligt

Valideringsdelegationen

För att främja utvecklingen av validering i allmänhet beslöt regeringen med förordning (2003:1096)
att tillsätta en valideringsdelegation som ska arbeta
under åren 2004–2007 med ett nationellt uppdrag.
Uppdraget är att främja kvalitet, legitimitet och
likvärdighet, att bedriva och stödja utvecklingsarbete, att stärka och främja ett regionalt samarbete
i syfte att uppnå ändamålsenliga arbetsformer för
utveckling, rådgivning och uppföljning, att informera
samt att utforma förslag om vilka åtgärder som kan
behöva vidtas för att säkerställa en verksamhet med
validering efter år 2007 (Förordning 2003:1096).

system av krav och kriterier på en beﬁntlig arbetsmarknad och i ett beﬁntligt utbildningssystem. Valideringen kan också utformas på ett sätt som kan
bidra till att förändra det existerande systemet. En
systemförändrande validering kan leda till att man
synliggör, värdesätter och tar vara på kunskap på
andra sätt än tidigare. Samtidigt kan detta innebära
att själva systemet förändras och anpassas till de
kompetenser som ﬁnns i samhället, dvs. kunskap som
saknas i det beﬁntliga utbildningssystemet kan tas till
vara.
Andra begrepp som används i valideringssammanhang är summativ eller formativ validering av kompetens. Summativ validering innebär att man summerar
den beﬁntliga kunskapen, medan den formativa innebär att man tar fram ett underlag för hur den kommande läroprocessen ska utformas.
En validering kan samtidigt vara både summativ
och formativ, dvs. den kan summera beﬁntlig kunskap i ett betyg eller intyg och samtidigt ligga till
grund för hur den fortsatta lärprocessen kan utformas. Tyngdpunkten i validering kan variera på så
vis att den bedömer om personen har kompetensen
samtidigt som den bedömer vilken kompletterande
utbildning som krävs för att individen ska uppfylla de
formella kraven (Andersson m.ﬂ., ).

Pågående valideringsverksamheter
Omfattning
Valideringsdelegationen uppskattar att validering i
olika former och grad har omfattat ungefär  
personer per år, varav cirka   har fått större
delen av sin kompetens validerad. Det saknas registrering av validering i kommunerna. Valideringsdelegationens uppskattningar bygger på en intervjuundersökning med ett hundratal kommuner,
enkätundersökningar och personliga kontakter.
validering av kompetens...
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Vad menas med kompetens?

I samband med validering talas det mycket om
kompetens: reell kompetens, formell kompetens,
informell kompetens, icke-formell kompetens och
yrkeskompetens. Kompetens innebär bl.a. förmågan att använda kunskap praktiskt. Därför har
termen kompetens en vidare innebörd än kunskap.
Kompetens kan omfatta såväl manuella som sociala
och intellektuella färdigheter, t.ex. vilja, känsla och
personlighet och det är också vad som menas med
reell kompetens (Andersson och Fejes, 2005).
Den formella kompetensen är betyg och intyg
som individen har. Med icke-formell kompetens
menas det lärande som individen förvärvat i arbetslivet genom t.ex. deltagande i interna utbildningar
på arbetsplatsen, medan informell kompetens är det
lärande som man har tillägnat sig på annat sätt, t.ex.
genom aktivt deltagande i föreningslivet (Colardyn,
Bjornavold, 2004).
Den reella och den formella kompetensen behöver alltså inte överensstämma med varandra – den
reella kompetensen är helt enkelt det man faktiskt
kan, medan den formella kompetensen är det man
har »papper« på. Om den formella kompetensen
inte kommer till användning sjunker troligen nivån
på den reella kompetensen.
När det gäller »utländsk« kompetens ﬁnns det
ﬂera aspekter som man måste tänka på. Kompetensen är förvärvad någon annanstans i världen i ett
annat utbildningssystem och tillämpades i ett annat
arbetsliv och vardagsliv än det svenska. Det kanske
saknas någon dokumentation som visar tydligt och
klart vad personen har för formell kompetens.
Med dokumenterad kompetens blir det lättare att
jämföra med motsvarande svensk kompetens och
kunna se skillnaderna och likheterna. Saknas dokumentation bygger validering helt på individens egen
förmåga att i ord beskriva eller på arbetsplatsen
visa den reella kompetensen (Andersson och Fejes,
2005).

Organisation
Validering organiseras på olika sätt:
Kommuner:  kommuner tillhandhåller validering inom den kommunala vuxenutbildningen,
antingen i egen regi eller genom andra utförare.
Valideringscentrum: Ett tiotal valideringscentrum,
många av dem i kommunens regi har etablerats för
att företrädesvis arbeta med validering.
Regioner: Det ﬁnns också ett tiotal regionala valideringsverksamheter som samordnar valideringsverksamheten i regionerna.
Privata utbildningsanordnare: Det ﬁnns ett -tal fristående utbildningsanordnare eller kompetensbedömare som tillhandahåller validering.
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Företag: Ett antal företag arbetar med kompetenskartläggningar av den egna personalen eller erbjuder yrkesbedömningar.
Tid och kostnader
En valideringsinsats kan ta från ett par timmar till
månader och kan kosta mellan  kronor och  
kronor. Det är svårt att ange en exaktare siffra eftersom många olika insatser som görs inom ramen för
validering egentligen handlar om utbildning eller
praktik.
Målgruppen
En enkätundersökning som Valideringsdelegationen
har gjort visar att i  kommuner är  procent av all
validering inriktad på personer i arbete, i  procent
på studerande och i  procent på arbetslösa. Nio procent av kommunerna uppgav annan målgrupp, som
t.ex. ﬂyktingar, gymnasieungdomar och lärlingar.
En del kommuner har angett att deras validering är
inriktad på ﬂera målgrupper, varför summan av procenttalen är högre än hundra procent.
Dokumentation
Validering sker oftast i förhållande till gymnasieskolans kursplaner och resulterar i gymnasiala betyg eller
fortsatt kompetensutveckling. Det är sällan som validering resulterar i intyg inom den kommunala vuxenutbildningen, trots att möjligheten att utfärda intyg
ﬁnns enligt förordningen :. Av andra anordnare kan dokumentationen vara intyg, kompetensbevis, yrkesbevis och även upprättande av meritportfölj
(Valideringsdelegationen, ).

Validering som sortering
Validering av kompetens förvärvad utomlands kan ha
både för- och nackdelar. Den kan stärka individens
ställning på arbetsmarknaden, men den kan också
leda till en nedgradering av individen kunskaper. Det
framgår bland annat av rapporten Validering som sortering. Rapporten bygger på en undersökning som
Per Andersson, ﬁl.dr i pedagogik vid Linköpings universitet, m.ﬂ. har gjort på uppdrag av Integrationsverket och Valideringsdelegationen. Uppdraget innebar
att genom en kvalitativ studie i Botkyrka kommun,
Göteborg och Malmö undersöka verksamheten med
validering av kompetens förvärvad utomlands på
gymnasienivå.
Forskarna har i efterhand intervjuat  personer
som genomgick valideringen under – samt
djupintervjuat tjänstemän som är involverade på ett
eller annat sätt i valideringsprocessen, projektledare,
studie- och yrkesvägledare, bedömare, yrkeslärare m.ﬂ.

I rapporten beskrivs valideringsprocessen i de tre
kommunerna. Författarna redogör också för de slutsatser som de dragit om utvecklingen av verksamheterna med validering och de positiva och negativa
effekter som validering av yrkeskompetens förvärvad
utomlands kan få.
Författarnas slutsatser används genomgående i den
fortsatta diskussionen.

Är validering av kompetens enbart positiv?
Nästan alla kommuner, stora som små, ser nyttan av
validering. Fler kommuninvånare får eller behåller ett
arbete och utbildningskostnaderna minskar genom
förkortade utbildningsperioder. Validering ses också
som ett bra och smidigt sätt att omplacera sjukskrivna
så att de kan återvända till ett arbete.
Validering är alltså en positiv åtgärd både för individen och för samhället. Genom valideringen har
individen fått bekräftelse och stärkt självkänsla, ökat
sitt lärande och ibland fått konkreta kompletterande
utbildningar och förstärkt nätverk. Därmed har också
möjligheterna på arbetsmarknaden förbättrats. Vi har
många exempel på vårdbiträden, inrikes och utrikes
födda, som saknar gymnasiekompetens men som har
jobbat inom vården i många år. Genom validering
som innebär en viss kompletterande utbildning kan
t.ex. vårdbiträdena få en formell gymnasiekompetens
i vård och omsorg. Detta ger dem behörighet att fortsätta med högskolestudier och stärker deras position
hos den enskilda arbetsgivaren och på arbetsmarknaden i stort.
Men valideringen leder inte alltid till ett positivt
resultat för dem som har förvärvat sin kompetens
utomlands. Validering har ibland inneburit en degradering av individens reella kompetens och därmed
inskränkt individens möjligheter. När en formell och
informell kompetens i form av betyg och yrkeserfarenheter förvärvade utomlands vingklipps för att de
ska passa in i tidigare fastställda kriterier, får valideringen strukturella och institutionella diskriminerande effekter. I vissa fall har akademisk kompetens
nedklassats via validering till i bästa fall ett svenskt
gymnasiebetyg och i värsta fall ett intetsägande intyg
som saknar legitimitet. Validering av kompetens förvärvad utomlands innebär med andra ord inte alltid
ett steg uppåt som i det normala fallet utan i stället
ett eller ﬂera steg nedåt i kompetenshierarkin.
Högskoleutbildade utrikes födda som beﬁnner sig
utanför arbetsmarknaden och som är beredda att
göra vad som helst för att få in en fot på arbetsmarknaden, låter sig valideras till yrken som ligger lägre
och ibland mycket lägre än deras utländska utbild-

ning syftat till. Andra som har en bred utbildningsoch yrkesbakgrund blir validerade endast i ett yrke,
eftersom validering av yrkeskompetens inte uppfattas
som validering av den reella kompetensen. Validering görs ofta endast som en arbetsmarknadsåtgärd
och för att personen ska få ett arbete där det ﬁnns en
efterfrågan. Den reella kompetensen blir inte synlig
och får inte något erkännande. Vilka konsekvenser
detta har för den enskilda individen och för samhället
i stort har ingen hittills studerat.
Validering av kompetens förvärvad utomlands ger
alltså inte alltid formell kompetens inom individens
tidigare yrke, utan inom ett angränsande yrke med
lägre formell status, konstaterar författarna av rapporten Validering som sortering. I rapporten ﬁnns
ﬂera exempel: lärare med utländsk lärarexamen har
validerats till barnskötare, maskiningenjör till bilmekaniker osv.
Eget val eller …?
En förklaring som tjänstemän och även forskare i
denna studie använder när det gäller degradering
av utländsk kompetens genom validering är att det
handlar om målgruppens eget val. Andra förklaringar
som forskarna framhåller är att målgrupper väljer
detta på grund av deras höga ålder eller ekonomi
(motstånd mot att ta lån för att komplettera till t.ex.
lärarbehörighet). Eftersom det är arbetsförmedlingen
som ﬁnansierar de ﬂesta valideringar, handlar det om
människor som är arbetslösa och vill komma ut på
arbetsmarknaden till vilket pris som helst, även om
det innebär att man blir barnskötare i stället för lärare
eller bilmekaniker i stället för maskiningenjör osv. Då
kan man knappast tala om ett eget val.
Vilken kompetens har utförarna?
Ännu en förklaring till validering till ett annat yrke
med lägre status än individens, som förts fram av
utförarna, är att det ﬁnns en överlappning mellan
yrken. I vissa länder kan t.ex. lärarutbildning motsvara utbildning till barnskötare osv. Frågan är hur
mycket de tjänstemän som validerar utländsk kompetens vet om andra länders utbildningar och examina.
Har de verkligen den kompetensen att bedöma andra
länders utbildningar i förhållande till de svenska
utbildningarna? Av rapporten Validering som sortering
framgår inte att degraderingsfrågan över huvud taget
har tagits upp till diskussion av valideringsutförarna.
En slutsats man kan dra är att det fortfarande råder
en utbredd okunskap om och en nedlåtande syn på
kompetens förvärvad utomlands (Integrationsverket,
).
validering av kompetens...
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Efterfrågan styr valideringen
Ett tredje förklaring till att tidigare kompetens degraderas har med efterfrågan på vissa yrken att göra.
Målgruppens möjlighet att snabbare komma i arbete
kan öka genom att man t.ex. väljer att validera den
delen av individens kompetens som har att göra med
det efterfrågade yrket. Flertalet av de intervjuade validerade personerna har fått ett arbete antingen i linje
med sin kompetens eller i ett annat yrke. Om det
beror på valideringen är svårt att avgöra.
Viktigt att intyg visar hela kompetensen
Eftersom det tycks vara viktigt med ett svenskt dokument och just det dokumentet kommer att gälla som
bevis på den kompetens individen har, kan man ställa
sig frågan: vad kommer att hända med den utländska högre utbildning som individen har? Hur ser de
svenska arbetsgivarna på en utbildning som blir validerad till en lägre utbildning och ibland avslutas med
ett valideringsintyg? AMS visar att det går bättre för
utrikes födda akademiker som antingen har studerat
i Sverige och fått svenska betyg eller också har låtit
värdera sin utländska avslutade examen hos Högskoleverket eller hos en annan myndighet (Berggren och
Omarsson, ). Därför är det viktigt att ett svenskt
intyg på individens kompetens omfattar hela kompetensen och inte bara en del av den.

Vems behov styr validering –
arbetsmarknadens eller individens?
I samtliga beﬁntliga valideringsstyrdokument framgår att valideringen ska utgå från individens behov
och förutsättningar. Det är individens kompetens
som ska synliggöras. Men än så länge har inte individen en absolut rätt till validering och ingen myndighet, organisation eller arbetsgivare har heller skyldighet att utföra den.
Utgångspunkten för validering i de tre kommunerna som Integrationsverket tillsammans med Valideringsdelegationen lät undersöka (Andersson m.ﬂ.,
) är numera på förhand bestämda yrken. Det är
den aktör som är beredd att ﬁnansiera valideringsverksamheten som bestämmer vilket yrke som ska
valideras. Finansiärer kan vara Arbetsmarknadsverket eller arbetsgivare, främst kommunerna. Botkyrka
kommun som tidigare utgått från individens önskemål har under – av ekonomiska skäl tvingats skifta fokus från individen till ﬁnansiären. I både
Malmö och Göteborg hävdar valideringscentra att
man i princip kan validera vilket yrke som helst, men
i verkligheten måste ett valideringsinstrument tas
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fram för varje nytt yrke. Detta görs av arbetsgrupper
som består i huvudsak av arbetsmarknadens parter.
Saknar arbetsmarknadens parter intresse för ett visst
yrke blir det inga valideringsinstrument och därmed
ingen validering. Den största ﬁnansiären är länsarbetsnämnderna och det är de som bestämmer vilka
yrken som ska betraktas som bristyrken. Vilka yrken
det handlar om kan självfallet ändras beroende på
arbetsmarknadssituationen för olika yrken.

Validering som sortering –
efterfrågad kompetens kontra reell kompetens
Enligt rapporten Validering som sortering sker sorteringen under olika faser av valideringsprocessen. Dels
sker sorteringen när man väljer vilka personer som
över huvud taget ska få validera sina kunskaper, dels
sker den när man bestämmer vilken typ av bedömning av personen som ska göras. Vilka personer som
ska få sina kunskaper validerade är som sagt helt
beroende på vilket yrke det handlar om och nivån på
kunskaperna. Då handlar validering inte om individens behov och förutsättningar eller individens rättigheter och skyldigheter utan om marknadens behov
av arbetskraft. Detta slår särskilt hårt mot utrikes
födda som har ett yrke som inte just för tillfället är
efterfrågat på arbetsmarknaden. Validering på dessa
villkor motarbetar sitt huvudsakliga syfte att synliggöra kompetens.
Dessutom är problematiken med bristyrken och
utestängning av andra yrkeskategorier att de inte är
bestående utan ändras över tid.
De ﬂesta valideringar sker gentemot de krav som
utbildningssystemet ställer, dvs. validering i dessa fall
innebär ett systemanpassat sätt att bedöma kunskap
och rangordna den. Därefter sker utsortering och
exkludering. I den praktiska tillämpningen blir validering någon sorts anpassning av »den andre« till det
beﬁntliga systemet, snarare än att systemet förändras
för att kunna inkludera även kompetens förvärvad
någon annanstans än i Sverige.
Genom validering får personer som söker validering veta vilka stora krav som ﬁnns och vilka kompletteringar man måste göra för att kunna utöva sitt
yrke i Sverige. Detta kan, enligt Andersson m.ﬂ., ha en
avskräckande effekt på individen och många väljer att
validera till andra yrken som t.ex. ligger på lägre nivå
än deras egentliga kompetens.
Författarnas analys pekar på hur det i alla de mekanismer som leder till utsortering, exkludering eller
degradering i olika utsträckning kan handla om diskriminering.

Systemanpassande eller
systemförändrande validering
I de ﬂesta kommuner sker valideringen inom ramen
för den kommunala vuxenutbildningen. Det förklarar varför gymnasieskolans måldokument är det
vanligaste mätinstrument som används i validering
av kompetens förvärvad utomlands. Motivet är ofta
att det är det enda mätinstrument som har legitimitet i hela Sverige, eftersom arbetsmarknadens partner
varit med och fastställt dem. Innehållet i kompetens
förvärvad utomlands veriﬁeras alltså gentemot en
beﬁntlig måttstock. Följaktligen måste det ﬁnnas
gymnasiekurser till den kompetens som valideras.
All annan eventuell kunskap beaktas helt enkelt inte
(Andersson m.ﬂ., ).
Så här skriver Valideringsdelegationen i sin rapport
till regeringen om det aktuella läget:
Individer från utomnordiska länder kan diskrimineras
med anledning av att deras kompetensbild ibland är
svår att »översätta« mot dessa (fasta, vår anmärkning)
kriterier. I de fall individens kompetens överstiger dessa
i förväg bestämda kriterier ﬁnns en överhängande risk
att sådan kompetens inte synliggörs. Om kompetensen understiger fastställda kriterier tenderar det alltför
ofta att bli en kombination av validering och kompletterande utbildning i syfte att uppnå en nivå som motsvarar dessa kriterier. (Valideringsdelegationen, ,
sid. ).

Detta kontrollerande förhållningssätt mot fastställda
kriterier handlar mindre om att synliggöra individens
kompetens och mer om att identiﬁera vilka brister
individens kompetens har jämfört med de fastställda
kriterierna.
I betänkandet Validering av vuxnas kunskap och
kompetens (SOU :) beskriver utredaren vad
som händer när man validerar för betyg. Han menar
att man utgår då från vad som gäller enligt måldokumenten för det aktuella yrkesprogrammet. Eftersom
yrkesutbildningen på gymnasienivå endast är yrkesförberedande utbildning och inte ger en färdig yrkesutbildning, täcker den inte hela yrkesområdet. Detta
illustrerar han graﬁskt enligt ﬁgur .
Innehållet i den stora kvadraten »kompetensområdet« i ﬁgur  illustrerar de samlade kompetenskraven
i en viss bransch. De små bleka fyrkanterna motsvarar kurser i gymnasiet som inte täcker hela kompetensområdet. De feta fyrkanterna är individens kompetens som täcker endast delar av kurser i gymnasiet
men många andra delar av kompetensområdet. I en
validering mot gymnasiebetygets kriterier täcks inte
hela individens kompetens (SOU :, sid. f).

 
Validerad kompetens.
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Just inom valideringen av kompetens förvärvad
utomlands blir det etnocentriska perspektivet mycket
tydligt. Den visar förhållningssätt och attityder till vad
kompetens och kunskap är. Om man verkligen menar
allvar med att validering ska synliggöra individens
sammanlagda kompetens, måste valideringsansvariga
vara öppna för att utveckla och förändra det svenska
systemet så att det kan inkludera kompetenser som
inte är deﬁnierade i det svenska beﬁntliga systemet. Så
länge systembevararna bland myndigheter, branschorganisationer och valideringsutförare inte förstår
detta, kan validering av kompetens förvärvad utomlands många gånger innebära negativa konsekvenser
för utrikes födda. Så här skriver Valideringsdelegationen i sin lägesrapport till regeringen:
Det är nödvändigt att utveckla validering av en individs
kunskaper och kompetenser utan att det sker i förhållande till kursplanesystem eller dylika kriterier. Validering som görs mot fastställda kriterier tenderar att
begränsa individens möjligheter att påvisa sin samlade
kompetensbild och värdefull kunskap/kompetens kan
går förlorad om den inte inryms i beﬁntliga strukturer.
(Valideringsdelegationen, , sid. )

Kvalitetssäkring och kompetensutveckling
Valideringsverksamheten i kommunerna har skapat
en egen arbetsmarknad och en särskild terminologi
har knutits till den marknaden. Enligt Valideringsdelegationens lägesrapport till regeringen har marknaden vuxit både inom offentlig förvaltning och
privat sektor. En mängd olika offentliga och privata
valideringscentrum eller ﬁrmor har etablerats. Nya
yrkeskategorier har skapats, t.ex. valideringsutförare,
-vägledare, -bedömare, -pedagoger m.m. Valideringsdelegationen slår i lägesrapporten larm om att det
validering av kompetens...
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ﬁnns vaga signaler om oseriösa aktörer som måste
stoppas, annars ﬁnns risk för att validering kommer
att ses som »en icke tillförlitig åtgärd för individen«.
Därför är det angeläget att ett system för kvalitetssäkring av valideringsutförare införs snarast.
Än så länge ﬁnns det inte något sådant system. I
vissa kommuner erbjuds de som jobbar med validering en eller ibland ﬂera dagars utbildningar, men vad
dessa utbildningar innehåller vet vi än så länge inte så
mycket om. Frågan är vad bedömarna och medbedömarna har för kunskaper om hur man bedömer
kunskap som inte ﬁnns reglerad i ett svenskt styrdokument. Hur mycket vet de om andra länders utbildningssystem och arbetsmarknader?
Flera undersökningar påpekar bristen på kunskap
om utländska utbildningar och därför kan valideringsutförarnas egna uppfattningar om andra länders
utbildningar och arbetsmarknader ta överhanden.
Tjänstemän som högutbildade utrikes födda kommer
i kontakt med har en tendens att överdriva skillnaderna mellan yrken i Sverige och yrken i andra länder.
Dessutom har de ofta en uppfattning om att kompetens förvärvad utomlands aldrig duger som den är
och sällan passar in på den svenska arbetsmarknaden
(De los Reyes och Wingborg, ).
Kvalitetsäkringssystemet måste klargöra vilka kunskaper som krävs för att man ska kunna utföra validering. Annars ﬁnns det en risk att valideringsresultat inte får legitimitet hos utbildningssystemet och
arbetsgivarna. Parallellt med detta borde ett program
för kompetensutveckling tas fram för alla som arbetar
med validering, inte minst när det gäller valideringar
av kompetens förvärvad utomlands. Utöver den tekniska utbildningen om hur valideringen ska gå till
borde alla få utbildning i bemötandefrågor, förhållningssätt och andra länders utbildningssystem och
arbetsmarknader.

Rättssäkerheten i valideringsverksamhet
Eftersom validering är ett nytt instrument som identiﬁerar och utvecklar individers kompetenser, bör
anpassad information tas fram för individen om olika
syften med validering, vilka möjligheter som ﬁnns att
bli validerad, om metoder och modeller men även
om vilka som har rätt till vägledande insatser i samband med validering.
I Kanada t.ex. har man upprättat ett system som
ger den enskilde rätt att överklaga ett valideringsbeslut om han eller hon är inte nöjd med resultatet
(Ramböll, ). Så långt har vi ännu inte kommit i
Sverige. Det är en sak som Valideringsdelegationen
bör ta ställning till och förslå hur individens rättssäkerhet ska säkerställas.
176

  

Hur ser arbetsgivarna på valideringsresultatet?
Innan validering ﬁck genomslag kunde yrkeskunniga
personer bland nyanlända med ett annat yrke än ett
legitimationsyrke tänkas vara färdiga för arbetsmarknaden direkt efter avslutad svenskundervisning. Det
effektivaste sättet enligt ﬂera utvärderingar har hittills
varit att ge utrikes födda yrkesmän och -kvinnor möjlighet till en praktikplats där de direkt får tillfälle att
visa arbetsgivaren vad de går för (se avsnittet »Fungerar arbetsmarknadspolitiken för utrikes födda?«). Det
råder för närvarande en allmän uppfattning om att
all kompetens förvärvad utomlands måste valideras.
Oavsett resultatet av en validering ser myndigheterna
och omgivningen valideringen som en indikator på
att man har kommit närmare arbetsmarknaden.
I vissa kommuner kan validering kosta upp till
  kr (Valideringsdelegationen, ). Därför kan
inträdet på arbetsmarknaden för utrikes födda dröja
i väntan på en ﬁnansiär för valideringen. I dag anser
valideringsyrkesmän att t.ex. en murare som har jobbat i Irak inte per automatik kan jobba som murare
i Sverige. Författarna av rapporten Validering som
sortering konstaterar att den valideringspraktik som
de beskrivit när det gäller yrkeskompetens förvärvad
utomlands präglas av bristtänkande, både när det gäller fokus på bristyrken och på att individernas kompetens uppfattas ha brister som behöver kompenseras
(Andersson m.ﬂ. ).
Man utgår från att alla med kompetens förvärvad
utomlands behöver valideras. Varför inte låta muraren visa vad han kan med en gång utan att han ska
behöva vänta på att bli validerad, i synnerhet om
individen själv helst vill få ett arbete. AMS åtgärd
»prova på-platser« infördes hösten  och är avsedd
för arbetssökande utan erfarenhet av svenskt arbetsliv
eller med begränsad sådan erfarenhet. Åtgärden kan
ingå i introduktionen av nyanlända ﬂyktingar och
invandrare. Det återstår att se om åtgärden kommer
att ge önskat resultat.
Diskrimineringsombudsmannen varnade i sitt
remissyttrande över Validering m.m. (Ds :) för
just detta:
Risken är stor att arbetsgivare kommer att kräva validering först. Därmed skulle de i ännu större utsträckning än vad som redan sker inte bemöda sig att själva
bedöma den kompetens som en invandrare kan visa
upp. Validering i denna form riskerar därmed att bli
stjälpande i stället för hjälpande genom att indirekt
främja diskriminering. Därigenom skulle man cementera skillnaderna mellan dem som inte behöver visa att
de är likvärdiga och dem som måste skaffa sig ett bevis
på det. (DO, , sid. .)

I rapporten Validering av invandrade akademikers
yrkeskompetens – Erfarenheter av Nätverk Sörmland
skriver Per Andersson m.ﬂ. så här om misstänksamheten mot utländsk yrkeskompetens.
En aspekt som kommer fram i våra intervjuer är den
misstänksamhet som ﬁnns på vissa håll gentemot
invandrare och deras yrkeskompetens. (Andersson
m.ﬂ., , sid. )

Intervjuade projektledare betonar vikten att utesluta
bedömare av validering av kompetens förvärvad
utomlands som man vet har denna misstänksamhet.
En anledning som lyfts fram när det gäller varför vissa
arbetsplatser är skeptiska mot att ta emot invandrare är
att man är misstänksamt mot den utländska yrkeskompetensen. (Andersson m.ﬂ., , sid. ).

Resultatet, dvs. dokumentationen av en validering,
varierar i kvalitet och legitimitet beroende på vilka
som är utförare och vilka mätinstrument de använder. Ofta avslutas valideringen med ett betyg eller
intyg efter prövning gentemot gymnasieskolans kursmål. Frågan är vilket värde en arbetsgivare sätter på
ett valideringsintyg. En alternativ förklaring till att en
del validerade fortfarande är arbetslösa kan ligga i hur
arbetsgivarna ser på det valideringsintyg eller yrkesbevis som utfärdas genom valideringsutförarens försorg. Det är en angelägen fråga att undersöka i nästa
Rapport Integration.
Redan nu kan vi konstatera behovet av att valideringsutförare först bedömer om valideringen av individens yrkeskompetens verkligen är nödvändig för att
han eller hon ska kunna få ett arbete och om en eventuell validering överensstämmer med individens egna
mål och förutsättningar. Valideringen borde också
kunna ske på själva arbetsplatsen så att en individ
som saknar dokument kan få sin kompetens dokumenterad. Två AMS-åtgärder med den inriktning
pågår just nu: »Arbetsplatsförlagd yrkesbedömning«
och »prova på-platser«, men de har ännu inte utvärderats.

Validering i tre länder
Drivkraften bakom validering av yrkeskompetens
har stor betydelse för hur system och förhållningssätt
utvecklas. Det visar en jämförande studie som Integrationsverket tillsammans med Valideringsdelegationen gav Ramböll AB i uppdrag att göra och som ska
belysa några aspekter av validering av utländsk yrkes-

kompetens i Kanada, Nederländerna och Frankrike.
Det ingick inte i uppdraget att jämföra dessa länders
valideringsverksamheter med valideringsverksamhet
i Sverige.
Validering av utländsk yrkeskompetens i Kanada
betraktas ur ett starkt tillväxtorienterat perspektiv,
som hela Kanadas migrationspolitik präglas av, där
utbildning och yrkesbakgrund är starka kriterier för
migration till landet. Validering av utländsk yrkeskompetens ses snarare som en del av en övergripande
nationell strategi för att öka landets ekonomiska tillväxt genom att bättre dra nytta av de kunskaper som
befolkningen faktiskt besitter.
Motivet för validering i Nederländerna är att det är
ett sätt att ta till vara individens kompetens, förbättra
kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad
samt stimulera till fortsatt lärande och utbildning. I
likhet med Sverige betonas vikten av validering för
anställningsbarhet just av utrikes födda.
Validering av yrkeskompetens ses i första hand i
Frankrike som ett sätt att öka tillgången till formella
certiﬁkat. Den går till stor del ut på att värdera en
individs kunskap, färdigheter och kompetenser och
bedöma den i förhållande till nationella kvaliﬁkationskrav inom yrkesutbildningssystemet.
I samtliga tre studerade länder och i likhet med
Sverige är de system och metoder som används för
att validera yrkeskompetens relativt nya och det pågår
aktiviteter för att på olika sätt utveckla systemen.
Styrningsinstrumenten är olika i de tre länderna.
I Frankrike ﬁnns en detaljerad styrning genom lagar,
regler, riktlinjer och institutioner som står för infrastrukturen. Kanada däremot saknar en nationell
policy. Där är det i stället provinserna som utvecklar
olika riktlinjer. Nederländerna tillämpar ett decentraliserat förhållningssätt med ett underifrånperspektiv
som vill fånga upp de olika aktörernas intresseinriktningar.
I likhet med Sverige valideras kompetens i de tre
länderna gentemot formella och accepterade kvaliﬁkationskrav. I samtliga länder pågår aktiviteter för att
samordna kvaliﬁkationskraven på ett bättre sätt.
Till skillnad från Sverige är grundtanken i de tre
länderna att individen själv ska stå för ﬁnansiering av
valideringen. Men i Kanada och Nederländerna pågår
en diskussion om hur beﬁntliga sociala stödsystem
skulle kunna anpassas för att stödja individer som vill
validera sin kompetens.
Ett sätt att garantera individens rättssäkerhet i systemet är t.ex. de strikta reglerna i Frankrike för hur en
valideringsjury ska vara sammansatt. I Frankrike och
Nederländerna kan individerna inte överklaga besluten. I Kanada däremot ﬁnns en möjlighet att internt
validering av kompetens...
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överklaga valideringsbeslutet hos den professionella
yrkesorganisationen. För närvarande diskuteras i
Kanada ett ombudsmannasystem för överklagan.

Slutsatser och policydiskussion
Syftet med validering (utbildnings- eller arbetsmarknadssyfte) ska vara klart från början och ske i samråd
med individen. Validering får inte vara en åtgärd som
görs slentrianmässigt. Det ﬁnns personer som kan
vara klara att söka ett jobb direkt efter svenskinlärning.
Validering av kompetens bör ske på ett mycket
tidigt stadium efter individens ankomst till Sverige,
helst redan under asyltiden. På det sättet kan väntetiden utnyttjas till att förbereda asylsökande för den
svenska arbetsmarknaden vid eventuellt uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt ökar en påbörjad validering under asyltiden individens motivation att lära
sig svenska och skaffa sig kunskap om den svenska
arbetsmarknaden.

Behov av förändrad inställning till
synen på kompetens förvärvad utomlands
Den kompetens som utrikes födda har kan av naturliga skäl skilja sig från en kompetens som är förvärvad
i Sverige. Därför ställs speciella krav på validering och
vägledning. Det behövs en ﬂexibilitet och en öppenhet som tillåter en omdeﬁnition och en förändrad
syn på kompetens, som inkluderar även utbildningar
och yrkeserfarenheter som är förvärvade utomlands.
Detta ställer även krav på kompetens och ett annat
förhållningssätt hos tjänstemän och andra som är
inblandande i valideringsprocessen, från studie- och
yrkesvägledare till valideringsutförare.

Säkerställa validering på högskolenivå
De ﬂesta valideringsverksamheter som pågår i landet
arbetar med validering av kompetens på gymnasienivå. Men kompetens förvärvad utomlands kan också
bestå av odokumenterade eller oavslutade akademiska examina, informellt lärande och yrkeserfarenheter från andra länder. Det saknas i dag ett system
för att validera kompetens på högskolenivå gentemot
arbetslivet. Därför är det nödvändigt när det gäller
akademiker och akademiska studier att Högskoleverket tillsammans med högskolor och universitet samarbetar med Arbetsmarknadsverket och branschorganisationerna för att kunna åstadkomma en rättvis
validering av akademisk yrkeskompetens förvärvad
utomlands gentemot arbetslivet. Om inte högskolor
och universitet engagerar sig i ett sådant samarbete
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är risken stor att validering av yrkeskompetens hos
akademiker med utländsk utbildning kommer att
ske med samma instrument som används vid validering på gymnasienivå. Det innebär en devalvering
av den reella utländska gymnasiala och akademiska
yrkeskompetensen och därmed slöseri med resurser
och en personlig tragedi för den berörda utländska
akademikern. En förutsättning är att några utvalda
lärosäten får öronmärkta resurser för att arbeta med
denna fråga.

Effekterna av validering bör utvärderas
Hittills har det inte gjorts någon utvärdering av effekterna av validering av kompetens förvärvad utomland. Därför bör Valideringsdelegationen anlita
utvärderare för att följa upp och utvärdera de valideringsverksamheter som pågår, innan de nationella
ramarna för valideringsverksamheten fastställs. Effekten av valideringen för individens möjligheter att få
arbete eller fortsätta studera i nivån med sin kunskap
bör belysas. Dessutom saknas kunskap om hur validering av kompetens förvärvad utomlands går till i
praktiken. Eftersom validering säkert ser olika i olika
yrken bör uppföljningen delas på olika yrken.

Utbildningsmyndigheterna bör samla in
kunskap om utbildningar
Utbildningsmyndigheterna bör samla, systematisera
och sprida kunskap om utbildningar i de aktuella länderna som ﬂyktingar och invandrare kommer från.
Kunskapen ska vara sedan tillgänglig för alla som är
inblandade i valideringsprocessen.

Utveckla ett rättssäkert system
Valideringsdelegationen bör erbjuda alla involverade
i valideringsverksamhet, inklusive arbetsförmedlare,
kompetensutveckling och fortbildning med speciell
inriktning på frågor kring validering av kompetens
förvärvad utomlands.
Valideringsdelegationen bör utvärdera rättsäkerheten: Är valideringarna rättsäkra ur individens perspektiv? Går det att jämföra olika aktörers valideringar på olika håll i landet?
Valideringsdokumentationen varierar kraftigt i
kvalitet och legitimitet. Det är viktigt att den dokumentation man får är likvärdig den dokumentation
som man får efter genomgången utbildning.
Individen ska inte utsättas för någon form av
diskriminering i samband med validering. Valideringssystemet måste garantera att sådana företeelser
inte förkommer. Individen måste kunna begära en
omprövning om hon/han upplever sig diskriminerad.

Kvalitetssäkringssystem och tillsynsansvar
Valideringsdelegationen bör lämna förslag på ett system för kvalitetsäkring av alla valideringsutförare.
Utbildningsmyndigheterna bör få tillsynsansvar för
valideringsverksamheter på alla nivåer.

Lärdomar
Lärdomarna från den internationella jämförande studien av validering av yrkeskompetens sammanfattar
Ramböll Management AB enligt följande:
• Behov av samordning och styrning: I de undersökta länderna tycks utvecklingen gå mot ett allt
mer centraliserat och strukturerat förhållningssätt
i meningen att behovet av nationell samordning
och styrning uppmärksammas alltmer vid validering. Undantaget är Frankrike, där former för styrningen och strukturer redan existerar. Utvecklingen
av fastare strukturer sker för att öka bland annat
effektivitet, rättssäkerhet, kvalitet, legitimitet samt
för att öka giltigheten på olika platser inom landet. En utmaning framöver blir att balansera denna
utveckling mot nödvändigheten av förankring på
lokal och regional nivå och inom olika sektorer.
• Tydliga värden för aktörer på arbetsmarknaden:
En framgångsfaktor tycks vara en god förståelse för
valideringens betydelse för ekonomisk utveckling
bland arbetsgivare. Erfarenheterna från Kanada
indikerar att denna process kräver stora informationsinsatser och kan ta lång tid men är nödvändig för att valideringen av yrkeskompetens ska få
genomslag.
• Tidig förankring bland berörda aktörer: Erfarenheterna från andra länder vittnar om en strävan
att inkludera berörda aktörer, såsom arbetsgivare
fackföreningar, företag, utbildningsinstitutioner,
och inte minst branscher, lokalt, regionalt såväl
som nationellt. En kanske självklar men ändå viktig erfarenhet är att värdet av valideringen minskar
väsentligt med svag acceptans av valideringsprocessens utformning och kvaliﬁkationskravens utformning.
• Bred målgruppsorientering inom ramen för ett
livslångt lärande: I de tre länderna existerar validering av yrkeskompetens i ett sammanhang av
livslångt lärande. Målgruppsorienteringen tycks
förhållandevis svag. Exempelvis har få exempel på
anpassningar för validering av speciﬁk utländsk
yrkeskompetens identiﬁerats. Att validering uppfattas som tillgänglig för många grupper och erbjuds
av många aktörer tycks vara en framgångsfaktor,
inte minst ur legitimitetssynpunkt.
• Individens kostnader för validering måste minime-

ras: Ländernas erfarenhet visar att en framgångsfaktor är att individens kostnader för validering
måste minimeras för att öka tillgängligheten. Intervjuresultat ger vid handen att alltför höga egenavgifter i samband med validering resulterar i ett
betydande bortfall av individer, till individens och
samhällets nackdel Beﬁntliga stödstrukturer måste
anpassas, vilket för närvarande diskuteras bland
annat i Kanada och Nederländerna.
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inledning
Boendet speglar
de ekonomiska klyftorna

Diskriminering på
bostadsmarknaden

Den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i Sveriges städer är i stor utsträckning en spegel
av de ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper som präglar vårt samhälle. Det segregerade
boendet är följaktligen känsligt för förändringar i den
ekonomiska konjunkturen. Med den ekonomiska kris
som präglade utvecklingen i Sverige under -talet
ökade också de ekonomiska klyftorna i samhället,
mellan inrikes och utrikes födda och mellan boende
i städernas mer välmående och fattigare stadsdelar.
Det sena -talets ekonomiska återhämtning med
stigande sysselsättning har sannolikt bidragit till att
segregationen minskat i vissa avseenden. I det inledande avsnittet i detta kapitel presenterar vi ett par
övergripande mått på segregation som i någon mån
bekräftar detta. En mer närgången undersökning av
faktorerna bakom segregationsprocesserna visar dock
att avståndet växer mellan de välmående och de ekonomiskt utsatta stadsdelarna. Vi har tittat närmare
på utvecklingen i Göteborgs stad. Stadens bostadsstruktur, inﬂyttning och omﬂyttning inom staden
samt bostadsbyggandet under det senaste decenniet
är några faktorer som är avgörande för hur boendesegregationen förändras. En av de mer oroväckande
tendenserna i utvecklingen är att boendesegregationens etniska dimension blir allt tydligare. Inslaget av
utrikes födda bland de boende i ekonomiskt utsatta
områden tycks bara öka, oavsett den ekonomiska
konjunkturen.

Bostadsmarknaden i de ﬂesta svenska städer är inte
bara etniskt segregerad, den är dessutom etniskt segmenterad. Det innebär exempelvis att personer med
utländsk bakgrund i stor utsträckning bor i områden som domineras av hyresrätter, medan villaområden i regel har en överrepresentation av boende med
svensk bakgrund. Denna uppdelning av boendet efter
etniska skiljelinjer är väl känd och dokumenterad i
tidigare studier. Däremot har inte segregationen inom
de olika bostadssegmenten undersökts närmare. Av
kapitlets andra avsnitt framgår det att det ﬁnns en
tydlig etnisk segregation inom exempelvis hyresrättsmarknaden i både Stockholm och Uppsala. Denna
ﬂerdimensionella segregation inom boendet är bara
ett av ﬂera tecken på att det ﬁnns restriktioner eller
diskriminerande strukturer på den svenska bostadsmarknaden som förhindrar eller försvårar för personer med utländsk bakgrund att göra boendekarriär.
Ett sätt att undersöka förekomsten av diskriminering och andra faktorer som kan tänkas missgynna
personer med utländsk bakgrund på bostadsmarknaden är att studera hur fördelningen av bostäder
går till. I det andra avsnittet presenterar vi en studie
där några aspekter av hur bostäder fördelas på Stockholms och Uppsalas bostadsmarknader analyseras.
Studien bygger på intervjuer av representanter för
privata och allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm
och Uppsala. Också representanter för bostadsförmedlingen i Stockholm och för en bank har intervjuats. Här presenteras dessutom en del av resultaten
från en studie av bostadsmäklarnas roll i detta sammanhang.
boendesegregation

183

En slutsats som kan dras av intervjustudien är att
den kommunala bostadsförmedlingen har en svag
position gentemot de fastighetsbolag som väljer att
samarbeta. Det sker exempelvis ingen kontroll över
vilka delar av det privata beståndet som förmedlas via
Stockholms stads bostadsförmedling. Förmedlingen
sker i ﬂertalet fall utan krav på öppen redovisning av
vem som får vilken lägenhet och på vilka grunder. Det
är också relativt ovanligt med internkontroller och
medbedömning av förmedlingsärenden. Dessutom
lider både Uppsala och Stockholm av bostadsbrist.
Det är med andra ord fastighetsbolagens marknad
och det är lätt att få lägenheter uthyrda, vilket innebär
att man kan ställa höga krav på hyresgästerna. Flera
saker tyder på att detta medverkar till etnisk sortering.

Ökad insyn i förmedlingen
av bostäder behövs
Ett sätt att förebygga diskriminering på bostadsmarknaden skulle kunna vara att öka den offentliga insynen i hur bostäder inom de olika bostadssegmenten
fördelas. Bättre statistik över vilka bostadsobjekt som
privata hyresvärdar släpper till bostadsförmedlingen,
och vilka man hanterar på egen hand, skulle exempelvis förbättra möjligheten att analysera sorteringsprocesser på bostadsmarknaden. På kommunal nivå
skulle inﬂytandet över de allmännyttiga bostadsföretagen kunna användas som ett instrument för att
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förebygga diskriminering. Kommunen kan här med
direktiv och mål styra en viktig del av bostadsmarknaden, inklusive segregationen inom allmännyttan.

Ett brett grepp krävs
för att bryta segregationen
Boendekapitlet avslutas med ett avsnitt om möjligheterna att med politiska medel påverka utvecklingen
mot en minskad boendesegregation. För snart ett
decennium sedan formulerades bl.a. målet att »bryta
segregationen« inom ramen för den nya storstadspolitiken. Kort därefter sjösattes det hittills mest ambitiösa utvecklingsprogrammet i syfte att motverka de
negativa konsekvenserna av etnisk och socioekonomisk segregation i våra tre storstadsregioner, den s.k.
Storstadssatsningen. I anslutning till Storstadssatsningen har en lång rad utvärderingar och andra studier genomförts som analyserat storstadspolitikens
mål och resultat.
I detta kapitels sista avsnitt lyfter vi fram några
av de viktigaste slutsatserna om möjligheterna att
uppfylla det övergripande målet att bryta segregationen. Ett sammanfattande intryck av dessa utvärderingar och övriga studier är att storstadspolitiken
måste utvecklas så att målet att bryta segregationen
blir en del av bredare politikområden. Detta mål
måste exempelvis vara vägledande vid satsningar på
bostadsbyggande och andra infrastrukturella aspekter
av stadens planering och utveckling.

boendesegregation –
utvecklingen –
Inledning
Boendesegregationen i Sverige har beskrivits som ett
problem som främst handlar om växande sociala och
ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper.
När personer med låga inkomster och svag förankring
på arbetsmarknaden samlas i vissa bostadsområden
och när medel- och höginkomsttagare söker sig till
helt andra områden växer inte bara avstånden mellan
människor i social och ekonomisk mening, utan även
rent fysiskt. I den s.k. storstadspropositionen målas
en hotfull bild av vad ett samhälle med växande klyftor av detta slag kan leda till.
Samhällsmedborgarnas känsla för ansvar för varandra hotar att undergrävas samtidigt som vissa gruppers utanförskap leder till ökade sociala spänningar,
otrygghet och kriminalitet. (proposition /:)
Uppfattningen att boendesegregation i första hand
grundar sig på samhällets socioekonomiska klyftor
ter sig logisk med tanke på att människors möjligheter att välja bostad i stor utsträckning beror på den
enskildes ekonomiska förutsättningar. Det gäller inte
minst i större städer med snabbt stigande priser på
bostadsrättslägenheter och småhus i attraktiva lägen.
Och med koncentrationer av hyresrätter i den ena
delen av staden och villor och radhus den andra blir
ett uppdelat boende efter socioekonomiska skiljelinjer redan ett resultat av stadens geograﬁska bostadsstruktur.
Integrationsverket har tidigare uppmärksammat
den etniska dimensionen av boendesegregationen.
(Integrationsverket,  och ) Man skulle kunna
argumentera för att Sverige saknar etnisk boendesegregation om man därmed avser en koncentration av
enskilda etniska grupper till vissa bostadsområden,

exempelvis den typ av Chinatowns och andra etniska
distrikt som ﬁnns i ﬂera nordamerikanska storstäder. Men det vi avser med etnisk boendesegregation
i svenska städer är i stället det förhållandet att vissa
av städernas områden i allt större utsträckning får en
etniskt heterogen befolkning med ursprung i många
olika länder. Eftersom dessa stadsdelar i regel hör till
städernas mest utsatta i socioekonomisk mening kan
vi trots allt tala om en boendesegregation med både
socioekonomiska och etniska skiljelinjer. Det må
vara så att den senare dimensionen är underordnad
den förra, men vi kan i detta avsnitt spegla en utveckling där den invandrade befolkningens andel blir allt
större i de stadsdelar som räknas till de resurssvaga.
Under den ekonomiska kris som präglade utvecklingen i Sverige under -talet ökade de ekonomiska klyftorna mellan inrikes och utrikes födda och
mellan boende i städernas mer välmående och fattigare stadsdelar. I kombination med en ökad invandring under denna period skärptes både den etniska
och socioekonomiska boendesegregationen. Det sena
-talets ekonomiska återhämtning med stigande
sysselsättning medförde dock en positiv utveckling
för de boende i städernas s.k. utsatta områden. Under
de senaste åren har denna positiva utveckling av sysselsättningen mattats av (se arbetsmarknadskapitlet).
Syftet med följande avsnitt är att beskriva och
analysera utvecklingen av den etniska och socioekonomiska boendesegregationen i landet som helhet, i
storstadsregionerna samt i ett antal mellanstora städer sedan slutet av -talet. Med Göteborgs stad
som exempel ges en mer detaljerad beskrivning och
analys av segregationsmönster och tendenser till förändring. Detta lokala exempel gör det möjligt att utifrån en mer detaljerad beskrivning av ﬂyttmönster
boendesegregation
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och stadens bostadsstruktur ge en förklarande analys
av hur det segregerade boendet etableras och förändras över tid.

Utvecklingen i storstäder och
mellanstora kommuner
Ett vanligt sätt att mäta boendesegregation är att göra
beräkningar av segregationsindex1. Segregationsindex
är ett mått på skillnaden i bosättningsmönster mellan
en befolkningskategori, i detta fall utrikes födda, och
befolkningen i sin helhet. Indexet kan variera mellan
 och , där indextalet  representerar en situation
med total frånvaro av boendesegregation medan 
representerar maximal boendesegregation. Utvecklingen enligt detta segregationsindex redovisas för
landets tre storstäder i diagram  och för ett antal
mellanstora kommuner i diagram . Detta sätt att
beräkna boendesegregationen lämpar sig bäst för att
beskriva utvecklingen över tid. Däremot ska nivåskillnaderna mellan kommunerna i diagram  och  tolkas med försiktighet eftersom indexet är känsligt för
skillnader i fråga om storleken på delområdena i respektive kommun.
Bilden av utvecklingen under perioden  och
 är inte entydig. I storstadskommunen Malmö
har segregationen minskat under de senare åren
medan Stockholm uppvisar en trend med skärpt
boendesegregation (diagram ). Även bland medelstora kommuner går utvecklingen åt olika håll även
om segregationen i ﬂertalet kommuner tycks öka
(diagram ). En vanlig uppfattning är att en ökad
andel utrikes födda i en kommun också medför en
ökad etnisk boendesegregation. En jämförelse av
exempelvis den minskande segregationen i Malmö
(diagram ) med den ökande andelen utrikes födda
i samma kommun (diagram ) visar dock att så
inte alltid är fallet. I Malmö var en av fyra invånare
född utomlands år , jämfört med lite drygt var
femte år . En förklaring till att segregationen
enligt detta mått minskat under perioden kan vara
att de utrikes födda som ﬂyttat till staden under
senare år bosatt sig med en jämnare fördelning över
olika stadsdelar jämfört med dem som kommit tidigare. En annan förklaring kan vara att spridningen

ökat genom omﬂyttning mellan olika stadsdelar och
bostadsområden. Det ﬁnns dock ingenting som tyder
på några mer omfattande ﬂyttströmmar från stadens
mest »invandrartäta« områden till områden med en
i stort sett »svenskt« homogen befolkning. Tidigare
undersökningar visar att ﬂyttarna i stor utsträckning
rör sig mellan områden av liknande karaktär. Utrikes födda ﬂyttar exempelvis, i större utsträckning
än inrikes födda, mellan områden med i huvudsak
hyresrätter och en förhållandevis hög andel invandrad befolkning (Integrationsverket, ). Motsvarande ﬂyttmönster präglar sannolikt ﬂera av landets
större städer. Ytterligare en förklaring till Malmös
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 Formeln för segregationsindex är ∑ pli - pi
2(1 - p1)

*100

där pi = andelen av befolkningskategori  som bor i område
i,
pi = andelen av hela befolkningen i som bor i område i,
p = andelen av befolkningskategori  i hela kommunen.
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sjunkande segregationsindex ligger förmodligen i den
naturliga befolkningsutvecklingen. Tillskottet av inrikes födda i de mest »svenskglesa« områdena består i
stor utsträckning av barn till utrikes födda. Segregationsindex för befolkningen med utländsk bakgrund
(utrikes födda och inrikes födda med två utrikes
födda föräldrar) har inte heller minskat nämnvärt i
Malmö under den aktuella mätperioden.

Segregation som resultat av
en segmenterad bostadsmarknad
Den etniska boendesegregationen kan delvis förklaras av skillnader i fråga om bondeformer, dvs. i vilken utsträckning inrikes och utrikes födda bor i olika
hustyper och upplåtelseformer. Bostadsområden där
utrikes födda är överrepresenterade är i regel områden som också domineras av bostäder med hyresrätt.
Diagram  och  visar på stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda i fråga om boendeform. Skillnaderna avtar något med lång vistelsetid i Sverige, men
fortfarande efter – år i Sverige är hyresrätten den
dominerande boendeformen för utrikes födda. Sambandet mellan den segmenterade bostadsmarknaden
och etnisk boendesegregation undersöks närmare
i det efterföljande avsnittet om diskriminering och
sortering på bostadsmarknaden.

Utvecklingen av »utsatta bostadsområden«
– områden med låg sysselsättningsgrad
Ett av de grundläggande kriterierna bakom deﬁnitionen av s.k. utsatta bostadsområden har varit andelen
sysselsatta i en stadsdel. Gemensamt för de  stadsboendesegregation
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delar som kom att omfattas av storstadspolitikens
lokala utvecklingsavtal är att de i förhållande till
omgivande stadsdelar har en låg sysselsättningsgrad.
I diagram  redovisas utvecklingen av antalet områden med låg sysselsättning. Redovisningen bygger på
ett datamaterial som omfattar drygt   mindre
bostadsområden i landet (s.k. SAMS-områden).
Åren – omfattar en tidsperiod där utvecklingen på arbetsmarknaden präglades av en viss återhämtning efter -talets djupa sysselsättningskris.
År  utgjorde ett bottenår i detta avseende med en
sysselsättning på , procent bland de utrikes födda
och , procent bland de inrikes födda (se arbetsmarknadskapitlet). Mellan åren  och  ökade
åter sysselsättningen, i synnerhet för utrikes födda, för
att återigen minska något mellan åren  och .
Denna generella utveckling i fråga om sysselsättning
återspeglas i utvecklingen av sysselsättningssvaga
områden. Antalet områden med låg sysselsättning
minskade kraftigt under åren – i samband
med att sysselsättningen generellt sett ökade. Även
under åren efter år  fortsatte antalet områden av
detta slag att minska samtidigt som förändringarna
i sysselsättningsnivån var marginella. Det var först
mellan åren  och  som den vikande generella
sysselsättningen gav utslag i form av ett ökat antal
områden med låg sysselsättning (se diagram ).
Antalet boende i de mest sysselsättningssvaga
områdena (sysselsättning under  procent) minskade under perioden –. Det gäller såväl inrikes som utrikes födda. Även i detta avseende ser vi en
förändring i utvecklingen mellan åren  och .
Då ökade i stället befolkningen i dessa områden. Även
om både inrikes födda och utrikes födda minskade i
antal under åren – så ökade ändå överrepresentationen av de utrikes födda under hela perioden,
oavsett hur konjunkturen utvecklades generellt. Detta
trots att sysselsättningsgraden ökade något snabbare
bland utrikes födda jämfört med inrikes födda under
åren – (se kapitlet om arbetsmarknaden).
Som tabell  visar var de utrikes födda under år 
för första gången i majoritet (drygt  procent) bland
de boende i de mest utsatta områdena (sysselsättning
lägre än  procent). I den ﬂerdimensionella typ av
boendesegregation (socioekonomisk i kombination
med etnisk) som vuxit fram i landets städer under det
senaste decenniet framträder alltså den etniska aspekten av denna utveckling i allt tydligare dager.

Begreppet utsatta bostadsområden har länge förknippats med våra tre storstadsregioner. Integrationsverket har tidigare uppmärksammat utvecklingen även i
ett antal städer utanför storstadsregionerna (Integrationsverket, ). Utvecklingen i dessa städer liknar
i stor utsträckning den som storstäderna genomgått
med en allt tydligare socioekonomisk och etnisk
boendesegregation.
I diagram  redovisas förändringen av antalet
områden där sysselsättningsgraden understiger ,
 respektive  procent mellan åren ,  och
 i  mellanstora städer som alla ligger utanför
storstadsregionerna. Utvecklingen i dessa städer sammantaget är i stort sett densamma som för landet i
sin helhet. Antalet områden med en särskilt utsatt

 SAMS = Small Area Market Statistics. Enbart områden med
en befolkning som överstiger  invånare i arbetsaktiv ålder,
– år, är inkluderade i beräkningarna.

 Uppsala, Linköping, Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås, Karlstad, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Halmstad,
Borås, Gävle, Sundsvall och Umeå.
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Antal boende, – år, i områden där sysselsättning är lägre än  procent, samt andel utrikes
födda (– år) ,  och .
År
1997
2002
2003

Antal
inrikes
födda
156 094
88 403
103 633

Antal
utrikes
födda
133 786
85 952
109 151

Andel
utrikes
födda (%)
46,2
49,3
51,3

: Integrationsverkets databas STATIV

Utvecklingen i mellanstora städer

situation i fråga om sysselsättning minskade kraftigt
mellan åren  och  men ökade något mellan
 och . På samma sätt som i landet i sin helhet ökade andelen utrikes födda i dessa utsatta områden – oavsett utvecklingen av antalet områden inom
denna kategori (se tabell ).
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Antal boende, – år, i områden där sysselsättning är lägre än  procent samt andel utrikes
födda (bef. – år) i  mellanstora städer, ,
 och .
År
1997
2002
2003

Antal
inrikes
födda
62 175
38 390
44 570

Antal
utrikes
födda
33 600
21 980
28 220

Andel
utrikes
födda (%)
35,1
36,4
38,8

: Integrationsverkets databas STATIV.

Befolknings- och segregationsutveckling i Göteborg –
I följande avsnitt kartläggs och analyseras utvecklingen i Göteborgs stad mer i detalj. Vi har valt att
fokusera utvecklingen i sju av de befolkningsmässigt
mest expansiva stadsdelarna under denna period (se
tabell ). Segregationsprocesserna analyseras med utgångspunkt i en beskrivning av olika ﬂyttströmmar
inom staden, mellan staden och övriga Sverige samt
invandringen till de olika stadsdelarna. För att belysa
den etniska dimensionen av detta är materialet indelat i två befolkningsgrupper: . födda i Sverige och
övriga västländer (Norden, EU samt USA, Kanada,
Japan, Australien och Nya Zeeland), . födda i övriga
världen.
Befolkningen ökade med nästan   personer
under perioden – i Göteborg, vilket motsvarar en lite drygt -procentig ökning. Denna förhållandevis kraftiga befolkningstillväxt förklaras till allra
största delen av inﬂyttning av utrikes födda utanför
Västeuropa och övriga västvärlden.
Åsa Bråmå har analyserat hur den etniska boendesegregationen utvecklats under perioden – i
Göteborg (Bråmå, ). Hon utgår från ett datamaterial baserat på betydligt mindre delområden (Samsområden) än stadsdelar och beskriver hur migrationsströmmarna mellan olika typområden ständigt
förändrar segregationsmönstret. I korthet bygger
indelningen i olika typområden på dels den etniska
sammansättningen av befolkningen i olika områden,
dels den inrikes födda befolkningens storlek i förhållande till de utrikes födda. I fallet Göteborg kan
fyra typer av områden identiﬁeras. . områden med
i huvudsak boende med svensk bakgrund, . områden med ett tydligt inslag av invandrad befolkning, .
etniskt blandade områden där de boende med svensk
bakgrund utgör – procent av befolkningen samt

 
Befolkningsutveckling i sju stadsdelar i Göteborg efter födelseland (världsdel), –.

Gunnared
Lärjedalen
Bergsjön
Centrum
Torslanda
Lundby
Kärra-Rödbo

Sverige och
västländer
-247
896
179
1 382
2 605
3 107
660

Övriga
världen
1 754
710
1 189
1 108
61
1 088
186

Totalt
1 507
1 606
1 368
2 490
2 666
4 195
846

Relativ förändring
totalt %
7,7
7,3
10,4
4,9
15,2
13,2
8,5

: Integrationsverkets databas STATIV
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. områden där befolkningen med svensk bakgrund
är i minoritet, mindre än  procent.

Etnisk segregation men inga etniska enklaver
Vid en jämförelse med en studie av etnisk boendesegregation i ett antal engelska städer som utgår från
motsvarande indelning av typområden kan man
konstatera att Göteborgs invandrartäta områden
har karaktären av etnisk mångfald. Områden med
en dominerande invandrad etnisk kategori saknas i
det svenska fallet. Däremot bor befolkningen med
inhemsk bakgrund relativt avskilt från den invandrade befolkningen både i Göteborg och i de engelska
städerna (Bråmå, ).

Betydelsen av selektiv omﬂyttning
Genom att studera ﬂyttströmmar till och från dessa
olika områdestyper kan Bråmå identiﬁera en slags
hierarki där en områdestyp högre upp i hierarkin har
ett positivt ﬂyttnetto i förhållande till områdestyper
längre ner i hierarkin. I fallet Göteborg är det endast
områden av typen  (enligt beskrivningen ovan) som
inte förlorar på omﬂyttningen i förhållande till andra
stadsdelar inom staden. Ju längre ner i hierarkin man
kommer desto större betydelse har inﬂyttning utifrån
– från andra delar av landet eller via invandring – för
befolkningsutvecklingen. Lite förenklat skulle man
kunna säga att de etniskt blandade områdena och
områdena där de boende med svensk bakgrund är i
minoritet tar emot »nya göteborgare« i stor utsträckning samtidigt som man förser Göteborgsområden
högre upp i hierarkin med invånare som bott i staden
ett tag.
Bråmå beskriver en utveckling i Göteborg där stadens befolkning med utomeuropeisk bakgrund ökat
över lag och där andelen av dessa som bor i de s.k.
minoritetsområdena (områden där mindre än hälften av de boende har svensk bakgrund) blivit större
under perioden –. Denna utveckling kan
delvis förklaras av de ﬂyttströmmar som beskrivs
ovan med bl.a. en betydande invandring till dessa
områden. En annan viktig förklaring är ﬂyttmönster
bland befolkningen med svensk bakgrund. I områden
som redan i början av perioden hade en mycket låg
andel boende med svensk bakgrund minskade denna
befolkningskategori både genom omﬂyttning inom
staden och i relation till övriga landet.
Även om underlaget för detta avsnitt är indelat på
stadsdelar kan man identiﬁera motsvarande migrationsmönster som Bråmås studie lyfter fram. Befolkningsökningen i etniskt homogena stadsdelar som
Torslanda med i huvudsak inrikes född befolkning
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härrör i stor utsträckning från inﬂyttning från andra
stadsdelar i Göteborg och från övriga landet i någon
mån. Befolkningstillväxten består i denna stadsdel
nästan uteslutande av personer födda i Sverige eller
övriga västländer (jmf. tabell  och ). Etniskt mer
blandade stadsdelar som Gunnared har ett negativt
ﬂyttnetto i förhållande till den övriga staden och landet som helhet, i fråga om inrikes födda och födda i
övriga västländer. Här bidrar inﬂyttningen av utrikes
födda (västländer undantaget) från övriga Sverige och
framför allt invandringen under perioden efter  i
stor utsträckning till den positiva befolkningsutvecklingen (se tabell  och ).

Ekonomiska klyftor ökar boendesegregationen
Det är tydligt att boendesegregationen i Göteborg
har både en socioekonomisk och etnisk dimension
av det slag som vi redogjorde för inledningsvis. Diagram  sammanfattar utvecklingen – i fråga
om den ekonomiska segregationen. De stadsdelar där
de boende i utgångsläget hade den lägsta ekonomiska
standarden har också haft den sämsta utvecklingen i
detta avseende under den aktuella perioden. Detta
samtidigt som ﬂera av de rikare stadsdelarna utvecklats bättre än genomsnittet för staden som helhet (se
exempelvis Torslanda och Linnéstaden). De ekonomiska klyftorna har alltså vuxit och den ekonomiska
boendesegregationen har skärpts.

Framtida utveckling
– nyanländas förutsättningar avgör
Vad kan man då förvänta sig i fråga om den framtida utvecklingen i fråga om boendesegregation efter
etniska och socioekonomiska skiljelinjer. Med en
bibehållen hierarki mellan bostadsområden av olika
slag kan vi knappast förvänta oss att boende med
svensk bakgrund i områden högre upp i hierarkin i
någon betydande omfattning ﬂyttar till områden där
en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund.
Det är snarare den inﬂyttade (invandrade) befolkningens förutsättningar att göra boendekarriär som
avgör utvecklingen. Nyanlända invandrares ställning
på arbetsmarknaden och ekonomiska förutsättningar
är naturligtvis av stor betydelse i detta sammanhang.

Bostadsstrukturens betydelse
Den första bostaden för unga eller nyinﬂyttade är
inte sällan en hyresrätt. Eftersom bostadskarriären
i många fall går från hyresrätt, ibland via bostads-

rätt, till egna hem (villa eller radhus) är ett områdes
bostadsstruktur avgörande för var i hierarkin som
området ifråga placerar sig. Det är naturligtvis ingen
slump att de områden i Göteborg som i regel kan
erbjuda nykomlingar på bostadsmarknaden en första bostad också har en stor andel hyresrätter i sitt
bostadsbestånd. I Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och
Biskopsgården är i genomsnitt tre av fyra lägenheter
en hyresrätt. Dessa fyra stadsdelar tog också emot
nära  procent av de som invandrat under perioden
–. Det omvända förhållandet råder i stadsdelar som Torslanda där drygt  procent av bostadsbeståndet består av egna hem och bostadsrätter. Hit
ﬂyttade knappt en procent av dem som invandrade
under motsvarande period. (Jämför tabell  och diagram ).

Bostadsbyggande – och
konsekvenser för boendesegregationen
Under perioden – byggdes totalt  
lägenheter, en dryg tredjedel i form av småhus och
knappa två tredjedelar i form av ﬂerbostadshus. I

stadens nordöstra del och mer svenskglesa stadsdelar tillkom en mindre del av denna nyproduktion av
bostäder. En viss utbyggnad av lägenhetsbeståndet i
ﬂerbostadshus har dock genomförts i Gunnared och
Biskopsgården – totalt  lägenheter. Torslanda hör
till stadens mest expansiva stadsdelar under denna
period – även i fråga om bostadsproduktion. Här har
drygt  småhus byggts. Även lägenheter i ﬂerbostadshus har byggts – totalt  lägenheter, ﬂertalet i
form av bostadsrätter.
Småhusbyggandet har generellt sett koncentrerats
till redan villatäta stadsdelar – förutom Torslanda,
även stadsdelar som Askim, Tynnered och KärraRödbo. Lägenheter i ﬂerbostadshus har i första hand
byggts i stadens mer centrala delar (Centrum, Linnéstaden och Majorna) samt i stadsdelen Lundby. I den
senare stadsdelen har bl.a. de mer attraktiva lägena
längs med älvstranden exploaterats. Detta har bidragit till en socioekonomisk uppdelning av stadsdelen,
med å ena sidan de nya, attraktiva stadsdelarna samt
å den andra sidan den gamla delen av Lundby, längre
bort från älvstranden.

 
Flyttströmmar mellan sju stadsdelar och övriga Göteborg samt övriga landet, befolkningen född i
Sverige och övriga västländer, –.

Gunnared
Lärjedalen
Bergsjön
Centrum
Torslanda
Lundby
Kärra-Rödbo

Inﬂyttade
1 245
1 428
827
6 938
2 705
5 745
1 501

Övriga Göteborg
Utﬂyttade
1 764
1 625
1 412
7 463
1 505
4 581
951

Flyttnetto
-519
-197
-585
-525
1 200
1 164
550

Inﬂyttade
1 145
1 091
1 404
10 929
1 030
5 485
664

Övriga Sverige
Utﬂyttade
1 685
1 354
1194
8 500
891
3 337
923

Flyttnetto
-540
-263
210
2 429
139
2 148
-259

: Integrationsverkets databas STATIV.

 
Flyttströmmar mellan sju stadsdelar och övriga Göteborg samt övriga landet, befolkningen utrikes
födda övriga världen, –.

Gunnared
Lärjedalen
Bergsjön
Centrum
Torslanda
Lundby
Kärra-Rödbo

Inﬂyttade
971
775
722
778
87
1 366
192

Övriga Göteborg
Utﬂyttade
905
1 241
1 057
643
66
961
69

Flyttnetto
66
-466
-335
135
21
405
123

Inﬂyttade
789
560
713
599
36
491
62

Övriga Sverige
Utﬂyttade
392
597
514
434
23
314
40

Flyttnetto
397
-37
199
165
13
177
22

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Avslutande diskussion

 
Invandring – per stadsdel efter
födelseland (världsdel).
Gunnared
Lärjedalen
Bergsjön
Centrum
Torslanda
Lundby
Kärra-Rödbo

Västländer
181
113
158
980
99
299
40

Övriga världen
1 751
1 811
1 756
1 326
57
891
64

Totalt
1 932
1 924
1 914
2 306
156
1 190
104

: Integrationsverkets databas STATIV.

Bostadsproduktionen under – har ur
segregationssynpunkt två intressanta drag. Dels har
produktionen av småhus koncentrerats till redan villatäta stadsdelar, dels har bostadsbeståndet i de stadsdelar som domineras av hyresrätter byggda under
miljonprogrammets årtionde (–) endast förnyats marginellt. En fortsatt nyproduktion av bostäder enligt detta mönster kommer knappast att bidra
till att den etniska och socioekonomiska boendesegregationen som idag präglar Göteborg kommer att
minska.

Boendesegregation präglar i varierande utsträckning
samtliga städer i landet, men mekanismerna bakom
utvecklingen och de möjliga förklaringarna blir först
synliga om man studerar städerna, dess stadsdelar
och bostadsområden mer i detalj. De övergripande
mått på utvecklingen som presenterades inledningsvis i detta avsnitt ska därför tolkas med stor försiktighet. I vissa avseenden ser utvecklingen ut att gå åt
rätt håll. Vi har kunnat redovisa en utveckling som
tyder på en minskad etnisk boendesegregation i vissa
städer. Jämfört med situationen , då sysselsättningskrisen var som djupast, ser situationen i ﬂera
avseenden bättre ut för många av de bostadsområden
som drabbades hårdast av -talets lågkonjunktur.
En mer detaljerad karläggning av faktorer som skapar
och återskapar segregationen – selektiva ﬂyttmönster, bostadsstruktur och byggande – visar dock på
en fortsatt process med växande avstånd, geograﬁskt
och ekonomiskt, mellan olika befolkningskategorier.
I detta avsnitt har en mer närgången beskrivning av
denna segregationsprocess presenterats i exemplet
Göteborg. Staden Göteborg har naturligtvis sina speciﬁka strukturella särdrag som på olika sätt är avgörande för utvecklingen på bostadsmarknaden. De

 
Ekonomisk standard (index*) per stadsdel i Göteborg  och .
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* Detta index beräknas på disponibel familjeinkomst i förhållande till skälig levnadsnivå. Index  betyder exempelvis att familjen har en disponibel inkomst som är  procent högre än den skäliga levnadsnivå som gäller för den
familjens storlek och sammansättning.
: Integrationsverkets databas STATIV.
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faktorer som påverkar segregationen i Göteborg är
dock inte på något sätt unika. De påverkar sannolikt
utvecklingen i ﬂertalet av våra större städer och kommuner.
För tio år sedan beskrevs boendesegregationen
som ett problem som i första hand är orsakat av växande socioekonomiska klyftor mellan mer välmående
bostadsområden och fattigare områden. I dag är problemet delvis detsamma, men vilken del av världen
man är född i tycks avgöra var och hur man bor i allt

större utsträckning. Vad förklarar då denna utveckling? Att andelen utrikes födda i de mest utsatta
bostadsområdena tycks öka kontinuerligt, oavsett den
generella utvecklingen på arbetsmarknaden, understryker bara behovet av en förklarande analys av det
uppdelade boendet efter etniska skiljelinjer. En del i
denna analys bör omfatta en kartläggning av vilken
roll diskriminering på bostadsmarknaden spelar i
detta sammanhang. Följande avsnitt är ett försök att
närma sig denna fråga.

 
Antal lägenheter efter upplåtelseform samt andel hyresrätter av det totala
bostadsbeståndet per stadsdel i Göteborg .
Hyresrätter
i ﬂerbostadshus
Gunnared
Lärjedalen
Bergsjön
Centrum
Torslanda
Biskopsgården
Lundby
Kärra-Rödbo
Göteborg totalt

7 492
5 671
5 398
22 447
435
9 189
12 144
131
140 210

Bostadsrätter

Småhus

Övrigt

814
323
889
9 621
895
2 319
4 435
2 409
55 670

833
2 724
409
537
5 635
1 061
3 535
1 686
47 118

165
77
0
177
37
191
115
20
1 683

Totalt
9 304
8 795
6 696
32 782
7 002
12 760
20 229
4 246
244 681

Andel
hyresrätter i
procent
80,5
64,5
80,6
68,5
6,2
72,0
60,0
3,1
57,3

: Göteborg stad.

 
Procentuella andelar av befolkningen totalt och utrikes födda*  samt invandring*
– i sju stadsdelar i Göteborg.
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Kärra-Rödbo

Andel av invandring*

* Ej västländer
: Integrationsverkets databas STATIV.
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diskriminering och sortering
på bostadsmarknaden
Inledning
Frågan om hur och varför etnisk boendesegregation
utvecklas har behandlats utifrån ett antal olika förklaringsmodeller. Under en längre tid var det som
betraktades som invandrares egna val, dvs. att utrikes
födda i stor utsträckning sökte sig till landsmän vid
valet av bostad, en av de dominerande uppfattningarna om vad som skapade s.k. invandrartäta bostadsområden. En annan framträdande förklaringsmodell
har varit att den etniskt segregerade staden är en spegel av ett samhälle med också i övrigt ojämnt fördelade resurser. I denna modell är det inte individens
val utan grundläggande samhällsstrukturer i fråga
om klass och inkomster som förklarar det uppdelade
boendet. En etniskt sorterad arbetsmarknad med
genomsnittligt lägre löner för utrikes födda skapar i
sig ojämlika förutsättningar på en bostadsmarknad
där de ekonomiska förutsättningarna sätter ramarna
för valet av bostadstyp och område.
Senare tids forskning har dock uppmärksammat
brister i dessa förklaringsmodeller. Varken de utrikes
föddas preferenser i fråga om boendet eller skillnader
i inkomster och utbildning kan fullt ut förklara att
majoritets- och minoritetsbefolkningen koncentreras
till olika typer av bostadsområden i städerna. I stället har den infödda befolkningens attityder och val på
bostadsmarknaden och institutionella aktörers roll i
skapandet av det segregerade boendet lyfts fram som
en viktig alternativ eller kompletterande förklaringsmodell (Molina, ).
Frågan om diskriminering på bostadsmarknaden
har också hamnat i debattens fokus. Den har bl.a.
uppmärksammats i TV :s reportage om kommunala bostadsbolags och privata hyresvärdars agerande
194

  

gentemot personer med varierande etnisk bakgrund.
I den undersökning av drygt  bostadsbolag som
ligger till grund för reportaget framträder ett tydligt
mönster där presumtiva hyresgäster med svenskklingande namn behandlas betydligt vänligare än de
med utländska namn.

Underlag och syfte
Det är i rådande forskningsläge, kartlagt bl.a. i en ny
statlig utredning (SOU :) samt delvis av Boverket (Boverket, ), inte möjligt att bedöma i vilken
utsträckning den etniska segregationen är orsakad av
diskriminering, men att diskriminering faktiskt äger
rum på bostadsmarknaden betvivlas i dag av få.
Syftet med följande avsnitt är att bättre försöka
precisera de kunskapsluckor som ﬁnns härvidlag. Vi
vill också identiﬁera kritiska aspekter av de system
som ligger bakom fördelningen av bostäder och peka
ut den färdriktning som både fortsatt forskning och
politik bör orientera sig mot.
Avsnittet bygger i första hand på underlagsrapporten
Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den
etniskt segmenterade staden – exemplen Stockholm och
Uppsala författad av Roger Andersson, Åsa Bråmå
och Dennis Solid. Denna rapport behandlar bl.a. vilken roll regelsystem och institutionell praxis spelar i
fråga om diskriminering och missgynnande av utrikes födda på bostadsmarknaden. De institutionella
aktörerna representeras här i första hand av företrädare för privata och allmännyttiga bostadsföretag i
Stockholm och Uppsala. Problemområdets betydelse
understryks bl.a. av den pågående utredningen om
makt, integration och strukturell diskriminering. En
av slutsatserna av ett antal intervjuer med fokusgrup-

 
En illustration av tänkbara faktorer till etnisk diskriminering och sortering på bostadsmarknaden

Institutionell diskriminering
1. Institutionella system

2. Institutionella aktörer

3.Boende/bostadskonsumenter

(Finansieringsprinciper,
förmedlingsprinciper)

(Handläggare, »gate-keepers«)

(Befolkningens attityder och
preferenser)

Preferensdiskriminering
per bestående av boende i s.k. utsatta bostadsområden
i Stockholm, Göteborg och Malmö var att »politiker
och myndigheter måste öka insynen i bostadsbolagens hantering av hyresrätter« (SOU :).

Institutionell- och preferensdiskriminering
På bostadsmarknaden riskerar utrikes födda personer
att utsättas för olika typer av diskriminering. I stort
kan den indelas i två huvudtyper: institutionell diskriminering och preferensdiskriminering.
Institutionell diskriminering kan ha sitt ursprung
dels i regelsystemen (regler för bolån, för att accepteras som bostadsrättsinnehavare, för kösystem),
dels hos de institutionella systemens aktörer (handläggare). Detta framgår av ﬁgur . Handläggarna är
förvisso en del av den institutionella strukturen men
deras agerande påverkas också av deras egna värderingar och kan därmed studeras som ett fall också av
preferensdiskriminering.
Preferensdiskriminering har i litteraturen om
etnisk sortering på bostadsmarknaden studerats just
med inriktning på s.k. grindvakter (t.ex. mäklare, kreditgivare, bostadsförmedlare, handläggare i bostadsföretag [Palmer , Pahl ]) men också med
utgångspunkt i olika befolkningsgruppers attityder
till skilda befolkningskategorier (Galster  a, b, c,
Yinger ; för en god översikt, se Massey och Denton , kap. ). Man har t.ex. visat att såväl vita som
svarta i USA gärna vill bo blandat men att respektive
kategori har mycket olika syn på hur denna blandning ska se ut. Vita accepterar t.ex. en betydligt mindre andel svarta än vad de svarta gör. Som Schelling
visat kan relativt små skillnader i preferenser leda till
omfattande etnisk segregation (Schelling , ).
För närvarande vet man mycket lite om hur den
svenska majoritetsbefolkningen respektive de invandrade svenskarnas preferenser ser ut. En ny holländsk
studie visar att nästan  procent av holländarna

ogärna vill bo granne med en invandrare och att
denna andel ökat från redan höga  procent under
de senaste – åren (Social and Cultural Planning
Ofﬁce , s. ). Skulle nivån i svenska städer ligga
ens i närheten av detta kan preferensdiskriminering
genom undvikande av vissa områden, ﬂykt från vissa
områden och handlande som syftar till att förhindra inﬂyttning av minoriteter till majoritetsområden
(blockering) förmodas vara omfattande.

Segregerat boende och
segmenterad bostadsmarknad
De ﬂesta städer i Sverige präglas inte bara av etnisk
boendesegregation utan också av en bostadsmarknad
som är etniskt segmenterad. En etniskt segmenterad
bostadsmarknad innebär att personer med utländsk
bakgrund är överrepresenterade inom vissa bostadssegment, exempelvis i områden som domineras av
hyresrätter som ägs av allmännyttan, medan en stor
del av de med svensk bakgrund bor i villaområden.
Det betyder att det förutom en geograﬁsk uppdelning
också ﬁnns en uppdelning på bostädernas upplåtelseform, ägarkategori och hustyp. Infödda svenskar
äger i större utsträckning sin bostad, medan personer
med utländsk bakgrund hyr. Detta påverkar inte bara
möjligheten till inﬂytande över bostaden och närmiljön, hushållens sparande och ﬂyttningsbenägenhet.
Segmenteringen i de svenska städerna tar sig också
uttryck i en rumslig segregation.
Det råder ett starkt samband mellan segregation
och segmentation som har att göra med hur våra
städer planerats och utformats. De ﬂesta bostadsområden är mycket homogena vad gäller hustyper
och upplåtelseformer, vilket medför att en över- eller
underrepresentation av en viss befolkningskategori i
ett visst bostadssegment också visar sig geograﬁskt.
boendesegregation
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Personer med utländsk bakgrund bor betydligt oftare
än infödda svenskar i hyreslägenheter. Detta gäller
i synnerhet allmännyttans bostäder. Som ägare till
bostadsrätter och småhus är de klart underrepresenterade. Samma mönster återﬁnns i både Uppsala och
Stockholm.
Andersson, Bråmå och Solid beskriver i sin rapport
hur segementationen ser ut i på bostadsmarknaderna
i Stockholm och Uppsala. Dels jämför författarna
segementationsmönstren i de båda städerna, dels
belyser de frågan om relationen mellan segmentation
och segregation.
Diagram  och  beskriver segmentationen totalt
sett, alltså fördelningen mellan olika bostadssegment, för personer med svensk respektive utländsk
bakgrund i Stockholm och Uppsala. Uppgifterna
omfattar respektive kommun i sin helhet. Det första
som kan konstateras är att det ﬁnns stora skillnader
mellan segmentens relativa storlek i respektive kom-

mun. Stockholms bostadsmarknad domineras av
hyresrätter och bostadsrätter, och bara  procent av
invånarna bodde år  i egnahem. I Uppsala är de
två ägandeformerna helt dominerande, totalt sett. År
 bodde  procent av Uppsalaborna i egnahem
och  procent i bostadsrätt. Skillnaderna städerna
emellan beror förstås delvis på att Stockholms stad är
en helt urbaniserad kommun, medan Uppsala kommun rymmer orter av varierande storlek och omgivande landsbygd. Stockholmsregionens mer betydande egnahemsbebyggelse ﬁnns i huvudstadens
grannkommuner.
Trots dessa skillnader återﬁnns samma segmentationsmönster i båda städerna. Personer med utländsk
bakgrund är generellt sett underrepresenterade i
de båda ägarformerna, egnahem och bostadsrätter.
Störst är skillnaderna för egnahem. År  var det
mer än dubbelt så vanligt bland infödda svenskar
som bland personer med utländsk bakgrund att bo i
eget småhus. I Stockholm var skillnaden tydlig också
inom bostadsrättssegmentet. Där var det ungefär en
och en halv gång vanligare bland infödda svenskar att
bo i bostadsrätt än bland personer med utländsk bakgrund. I Uppsala var skillnaden mindre.
Följaktligen är personer med utländsk bakgrund
överrepresenterade i hyressektorn i båda städerna,
och störst är överrepresentationen i den kommunala
hyressektorn (allmännyttan). I Uppsala, där denna
sektor står för en förhållandevis liten del av bostadsmarknaden, är detta extra tydligt. Där är det mer
än tre gånger så vanligt att bo i allmännyttan bland
personer med utländsk bakgrund. I Stockholm är

 

 

Segmentationen i Stockholm år ,
uppdelat på svensk och utländsk bakgrund.

Segmentationen i Uppsala år ,
uppdelat på svensk och utländsk bakgrund.

En betydande del av den etniska boendesegregationen
går alltså sannolikt att hänföra till segmentationen.
Men segmentationen är inte bara intressant som
förklaringsfaktor till segregationen och betydelsefull
vid planering för målet »allsidig hushållssammansättning«. Den etniska segmentationen är i sig ett
problem, eftersom den indikerar att det ﬁnns restriktioner på den svenska bostadsmarknaden som på
olika sätt förhindrar och försvårar för personer med
utländsk bakgrund att göra bostadskarriär.

Segmenteringen på bostadsmarknaderna i
Uppsala och Stockholm

: Geosweden, institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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det ungefär dubbelt så vanligt. Och i båda städerna
hade mer än en tredjedel av de boende i allmännyttan
utländsk bakgrund. I Uppsala var skillnaderna stora
också i den privata hyressektorn, medan andelen
bland infödda svenskar bara var något lägre i Stockholm.
Segregation inom olika bostadssegment
Förutom en underrepresentation av personer med
utländsk bakgrund i ägandesegmenten ﬁnns också en
tydlig segregation inom varje enskilt segment. I båda
städerna ﬁnns bostadsområden där andelen personer
med utländsk bakgrund inom respektive segment är
betydligt högre än i övriga områden. Likaså ﬁnns det
områden med märkbart låg andel. De geograﬁska
mönstren är också påfallande lika oavsett segment.
Områdena med höga andelar boende med utländsk
bakgrund är koncentrerade till vissa stadsdelar. I
Stockholm är Järvafältet, och Skärholmen/Vårberg
exempel på sådana stadsdelar. I Uppsala är mönstret
kanske inte lika tydligt, men Gottsunda, Sävja och
Stenhagen går att urskilja som områden med motsvarande koncentrationer (se karta – i tabellbilaga).

Slutsater
Personer med utländsk bakgrund är underrepresenterade i egnahems- och bostadsrättssegmenten, och
denna underrepresentation är tydligast för personer
med utomeuropeisk bakgrund. Den bild av segmentationen som framträder här stämmer förhållandevis
väl med hur förhållandena beskrivits i tidigare studier. Det som dock inte undersökts i tidigare studier,
men som framgår av detta avsnitt, är den tydliga segregationen inom respektive segment. Även om det
råder ett starkt samband mellan segregation och segmentation, så kan alltså inte segmenteringen ensamt
förklara de segregationsmönster som framträder.

Sambandet mellan bostadssegment och etnisk bakgrund
Ett sätt att försöka närma sig frågan om möjliga
orsaker till segmenteringen är att på kvantitativ väg
pröva olika variablers förklaringskraft. Hur mycket
av skillnaden i boendemönster mellan personer med
svensk och utländsk bakgrund beror på demograﬁska skillnader, skillnader i socioekonomiska resurser, osv.? Om det fortfarande återstår skillnader som
har att göra med etnisk bakgrund, trots att socioekonomiska och demograﬁska skillnader kontrollerats,
kan det vara ett tecken på att det ﬁnns andra typer

av restriktioner på den svenska bostadsmarknaden
som på olika sätt försvårar för personer med utländsk
bakgrund att ﬂytta från hyresrätt till bostadsrätt och
egnahem.
Andersson, Bråmå och Solid gör ett försök att
pröva detta med hjälp av logistisk regression. Den
grundläggande frågeställningen är: Vilka bor i vilket
segment? Eller egentligen: Vilka egenskaper har de
boende i egnahem respektive bostadsrätt, i jämförelse
med de boende i hyresrätt?

Resultat
Sammanfattningsvis visar analysen att överrepresentationen av personer med utländsk bakgrund i
hyresrättsbeståndet delvis kan förklaras med socioekonomiska och demograﬁska skillnader. Men även
då dessa skillnader beaktats, framstår särskilt personer med bakgrund i västra Asien och Nordafrika som
underrepresenterade i bostadsrätter och villor. Jämför
man en person med svensk bakgrund och en person
med ursprung i denna region med i övrigt lika förutsättningar är alltså sannolikheten att ﬁnna den senare
i en hyresrätt betydligt större. Det kvarstår alltså skillnader kopplade till etnisk bakgrund som inte täcks in
av modellen. Frågan är vad det är för typ av skillnader?
För det första kan det givetvis röra sig om socioekonomiska och demograﬁska variabler som inte
ingår i modellen. Att konstruera en modell av detta
slag innebär alltid en balansgång mellan att få med så
många relevanta variabler som möjligt och att hålla
nere antalet unika alternativ totalt sett, vilket krävs för
att resultaten ska vara pålitliga. Förutom detta ﬁnns
alltid risken för stark samvariation mellan ingående
variabler. Man får alltså nöja sig med ett mindre urval
variabler än vad som egentligen ﬁnns tillgängligt.
Dessutom saknas i detta fall helt enkelt uppgift om
vissa förhållanden som kan vara betydelsefulla, t.ex.
tillgången på kapital eller möjligheter för föräldrar att
stödja vuxna barns boendekarriärer.
Det kan givetvis också röra sig om skillnader i preferenser, alltså att personer med utländsk bakgrund i
större utsträckning väljer att bo kvar i hyresrätt i stället för att göra en för svenska förhållanden sedvanlig
bostadskarriär. Det har gjorts studier som visar att
boendekonsumtion i Sverige är mindre prioriterad
bland vissa etniska grupper än andra sätt att använda
pengarna. Personerna kan föredra att i stället skaffa
sig ett hus i ursprungslandet eller att satsa besparingarna på ett eget företag i Sverige (Pripp, ). Andra
 Resultaten av regressionsanalyserna redovisas i tabell – i
tabellbilaga.
boendesegregation
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forskare hävdar dock att betydelsen av denna typ av
skillnader har överdrivits och att även om det ﬁnns
sådana exempel så utgör de undantag snarare än regel
(Molina, ; Andersson, ).
Den förklaring som återstår är alltså att det ﬁnns
restriktioner på bostadsmarknaden för personer med
utländsk bakgrund. Det kan röra sig om att regelsystem eller institutionell praxis på olika sätt missgynnar invandrade personer, liksom det kan handla om
direkt diskriminering i lagens mening.

Bostadsmarknadens
institutioner och grindvakter
Anmälningar av bostadsmarknadens aktörer
Irene Molina har för Integrationsverkets räkning
sammanställt de inkomna ärenden, införda med diarienummer hos DO, som kan hänföras till diskriminering i boendet under perioden – (Molina,
). Totalt har  ärenden registrerats. En preliminär sortering av dessa med avsikt att identiﬁera aktörer och typer av diskriminerande handlingar ger följande utfall (tabell ).
Molina konstaterar att etnisk diskriminering på
bostadsmarknaden utgör ett svårt fält att ta itu med.
Förloppen kan vara långvariga och svåra att urskönja.
En misstanke om diskriminering räcker inte för att
väcka åtal. Ibland dröjer till och med själva insikten
om att man har blivit diskriminerad, eftersom den
diskriminerande handlingen sällan sker på ett uttalat sätt. Få om ens någon säger »jag hyr inte ut till dig

 
Inkomna ärenden till DO – sorterade
efter »diskriminerande aktörer«
Diskriminerande aktör
Hyresvärdar (kommunala
och privata)
Bostadsrättsföreningar
Kommunen
(bostadsförmedlingar m.m.;
ej kommunala bostadsbolag)
Bostadsföretag
Grannar
Mäklare
Privata bostadsförmedlare
Okänt
Totalt inkomna ärenden
1992–2003

Antal
ärenden

%

172
42

52,0
12,7

24
23
15
10
9
36

7,3
6,9
4,5
3,0
2,7
10,9

331
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: DO:s register; författarens bearbetning.
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för att jag inte gillar invandrare«. Oftast är det svårt
att ens förstå att man blivit diskriminerad och man
kan fråga sig hur mycket av detta som sker utan att
själva offret för diskrimineringen ens kan sätta ord på
det som hänt. Antalet inkomna ärenden till DO som
redovisas i tabell  ger bara en bild av omfattningen
av anmälda ärenden. Man kan utan tvivel utgå ifrån
att det ﬁnns ett stort mörkertal med fall av diskriminering som aldrig anmäls eller på annat sätt kommer
upp till ytan.
De ﬂesta anmälningarna gäller hyresvärdar, nämligen hela  procent. En djupare analys av ärendena
än den översikt som här presenteras behövs för att
kunna veta mer om förhållandena bakom denna
eventuella diskriminering. Av DO-anmälningarnas
rubricering framgår att problemen gäller ett brett
spektrum av situationer. De fall som anmäls rör sig
om allt från diskriminering i urvalet av hyresgästerna
till situationer av trakasserier och vräkning. En viktig
aspekt bör också vara om hyresvärden är ett kommunalt bolag, ett privat företag eller en enskild person.
Detta framgår inte av rubriceringarna men är fullkomligt möjligt att granska vid en närmare genomgång av ärendena hos DO.
Flera studier som fokuserar dessa förhållanden
behövs deﬁnitivt, konstaterar Molina avslutningsvis.

Privata och allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm och Uppsala
Följande avsnitt sammanfattar resultat och slutsatser av de intervjuer som Andersson, Bråmå och Solid
genomförde med representanter för privata och allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm och Uppsala.
Temat för intervjuerna har varit hur en bostadssökande får en bostad, hur regler om köer, villkor för
betalningsförmåga m.m. ser ut. Liknande frågor har
ställts i intervjuer vid bostadsförmedlingen i Stockholm och till en bank (om ﬁnansiering av lån för
bostads- och äganderätter). De intervjuade har också
konfronterats med de kartor som redovisats ovan och
ombetts att ge synpunkter på och förklaringar till
rådande segregationsmönster.

Hyresmarknaderna skiljer sig åt
Förmedlingen av lägenheter skiljer sig mellan Stockholm och Uppsala, där Stockholm tillhör den lilla
minoritet kommuner som ännu har en kommunal bostadsförmedling. Nu förmedlar Stockholms
bostadsförmedling ett hyggligt antal lägenheter (ca
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 enligt förmedlingen själv). Under senare år har
inte bara volymen ökat, utan det geograﬁska området har också utvidgats till att omfatta kranskommunerna. Emellertid är det viktigt att ha perspektiv
på volymerna. Det ﬁnns ca   bostäder bara
i Stockholms stad. Med en genomsnittlig »öppen«
ﬂyttningsfrekvens på ca  procent skulle således
kanske en tiondel av alla bostadsbyten ske genom
stadens bostadsförmedling (förutsatt att allt som förmedlades låg inom Stockholms stad, vilket det inte
gör). En väl grundad gissning är att denna begränsade andel består dels av mindre attraktiva delar
av de privata fastighetsägarnas bestånd, dels av allmännyttans lägenheter (två av tre lediga lägenheter
inom allmännyttan lämnas till förmedlingen), dels
av de svåruthyrda lägenheterna med hög hyra i t.ex.
nyproduktionen. De senare kan omfatta både privata
bostadsbolags och allmännyttans nyproduktion.
Stockholms stads bostadsförmedling:
Det enda krav vi kan ställa på en privat fastighetsägare
är att dina krav för att ta emot en hyresgäst får inte vara
diskriminerande.
Jag skulle vilja påstå att det är ingen hyresvärd av
betydelse i Stockholm som inte lämnar sina lägenheter till oss. Sen skulle man ju kunna tänka sig, och det
är ju baksidan av det här, att om jag vore fastighetsägare och var lite smart och ville ha goda relationer med
samhället så skulle jag ge bostadsförmedlingen ett antal
lägenheter. Så när pressen ringer och frågar hur den här
fastighetsägaren sköter sig så lämnar ju vi ut de uppgifterna, det är ett offentligt register. Man skulle ju kunna
lämna lägenheter till oss för syns skull och sen kan man
ju göra vad som helst med resten.
Men fortfarande vad gäller de privata så är det inget
avtal utan en rekommendation. Och den innehåller
mängder med undantag som jag kan använda för att
låta bli att lämna en lägenhet. Så avtalet i sig är ganska
meningslöst. (Stockholms stads bostadsförmedling,
--)

Det sker ingen kontroll av vare sig hur stor andel som
de privata hyresvärdarna lämnar till förmedlingen
(avtalen säger oftast  procent) eller vilken del av
utbudet som kanaliseras den vägen. Än mindre ﬁnns
 I Stockholmsregionen gällde att den genomsnittliga årliga
utﬂyttningsfrekvensen från regionens SAMS-områden låg
på , procent under -talet (, procent i s.k. utsatta
områden) (Databasen GeoSweden, Institutet för bostadsoch urbanforskning). Taget i beaktande att siffran inte
inkluderar bostadsbyten inom bostadsområden är uppskattningen att  procent av bostäderna årligen omsätts
inte exakt men väl rimlig.

information om etnisk bakgrund på dem som får en
lägenhet genom förmedlingen. Att i den situationen
ha en klar mening om vilken roll förmedlingen spelar är minst sagt besvärligt. Man kan förvisso också
komma till slutsatsen att förmedlingen spelar en stor
roll på marknaden, en synpunkt som framfördes i en
intervju med en representant för det allmännyttiga
bolaget Svenska Bostäder i Stockholm:
Om vi tar bostadsförmedlingens kö så tror jag att det
står drygt   i den kön och det var   förra
året som någon gång var inne och tittade på en lägenhet. Och bostadsförmedlingen har gjort en grov uppskattning att ungefär   av dom är rejält intresserade av en lägenhet. Och dom ﬁck ju ändå drygt 
lägenheter att förmedla förra året så att i stort sett var
tredje som verkligen behöver får en lägenhet i den kön.

I Uppsala saknas en kommunal bostadsförmedling
och respektive hyresvärd administrerar sin egen kö
eller arbetar på »spotmarknadspremisser« (anmälan om intresse för varje ledig lägenhet). Så fungerar
också privata hyresvärdar i Stockholm, utom för den
del av de lediga lägenheterna som lämnas till Stockholms stads bostadsförmedling AB.
Uppsalahem tillämpar ett mer klassiskt kösystem
utöver de på marknaden normala förtursreglerna för
interna byten:
Tillvägagångssättet för en person som inte redan
beﬁnner sig i Uppsala Hems kösystem är helt enkelt
att ställa sig i kön. Det är bara kötid som räknas. Om
du bor i Uppsala eller i Haparanda spelar ingen roll.
Internbyten är vanliga och Svenska Bostäders system representerar ganska väl det normala på hyresmarknaden.
Vill man ha en lägenhet hos oss så kan man ju bara
göra på två sätt egentligen. Antingen får man stå i
bostadsförmedlingens kö och få en lägenhet genom sin
kötid där. Och alla lägenheter som vi får in och skickar
till bostadsförmedlingen syns på vår hemsida. Så man
ser det där. Eller om man då är hyresgäst hos oss vilket ändå många är eftersom vi har   lägenheter.
Då kan man ju söka genom internkön. Och då ska man
ha bott i tre år i sin senaste lägenhet för att kunna stå i
den interna kön. Och det gäller för interna byten. Byter
man på egen hand kan man ju göra det tidigare.

Som framgår av en hel del av ovanstående citat gäller
det att vara på hugget. Att vara alert, välinformerad
och Internetkunnig blir allt viktigare förutsättningar
att få en bostad.
boendesegregation
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En lägenhet som blir ledig lägger vi ut i vårat talsvar
och det syns också på internet. Och sen är det upp till
hyresgästerna att under den vecka, eller tre till sju dagar,
som den ligger uppe anmäla intresse. Och det är bara
dom som anmält intresse som turordningen står emellan. (Svenska bostäder, Stockholm)

Krav på hyresgästerna
Som Boverket påpekar i en aktuell rapport om
bostadsmarknaden ﬁnns en lång rad krav på vem eller
vilka som kan accepteras som hyresgäst. Intervjuerna
bekräftar Boverkets lista, som omfattar följande kriterier (Boverket , s. )
• Inga hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar accepteras
• Fast eller varaktig anställning krävs (arbetsgivarintyg kan krävas)
• Socialbidragstagare accepteras inte
• Inkomsten ska vara  gånger årshyran
• Inkomsten ska vara  gånger årshyran
• Krav på hushållsstorleken
• Krav på maximalt antal barn i hushållet
• Tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran
(intyg krävs)
• Tidigare skötsamhet
• Vid betalningsanmärkningar krävs borgenär
• Hyresgästen måste vara minst  år
• Hyggligt regelbunden inkomst i form av förvärvsarbete eller a-kassa.
Med godkännande menar jag, det är tre stora saker vi
tittar på: vi tar en kreditupplysning, och det står också
när man anmäler sig att vi kommer göra detta. Sen
tittar vi på var dom bor nu – har dom skött sig. Så vi
ringer hemskt mycket. Jag pratar med hela Sverige. Och
det tredje är att man ska ha en fast inkomst av något
slag sex månader ifrån inﬂyttningsdagen. (forts.)
(forts.) Har man betalningsanmärkningar eller
skuldsaldo hos kronofogden då får man inget eget
avtal om man inte kan ordna med en borgenär. En del
ordnar en privat borgenär men då är det ju regler där
också. Den ska tjäna minst   kr/år, inte själv ha
några betalningsanmärkningar och heller inte vara borgenär åt någon annan. Sen har vi ju vår snälla kommun
som ofta går i kommunal borgen. Det kan vara att kunderna har både betalningsanmärkningar och lever på
socialbidrag. Socialbidrag räknas inte som fast inkomst
eftersom det kan ändras från månad till månad. Så där
kräver vi då en kommunal borgen.
Det ﬁnns inga krav på inkomstnivå utan det handlar
mer om en fast inkomst. Men det är klart att jag tittar
lite närmare på det om det är någon som tackar ja till
en lägenhet med hyra på   och som har en pen200

  

sion på  . Då ringer jag upp och undrar hur dom
hade tänkt att lösa det. Det ska i alla fall vara så att
pengarna dom får in täcker hyran tycker jag. Vad dom
äter och lever på är ju egentligen deras problem och sen
kanske det är så att dom får bostadsbidrag men det tar
vi aldrig hänsyn till för det vet vi aldrig när vi godkänner personen som hyresgäst. (Uppsalahem)

En i sammanhanget känslig fråga handlar om det
vanligt förekommande referenssystemet. Att ta referenser är som bekant standardprocedur inte bara på
bostadsmarknaden utan också när man söker arbete.
Den information som lagras och förmedlas på detta
sätt kan av många upplevas som godtyckligt insamlad och selektiv. Den balanseras till skillnad från i
arbetsmarknadssammanhang sällan av att individen
själv ber om skriftliga referenser. Bristen på öppenhet
skapar utan tvekan rättsosäkerhet, något som nyligen
belysts genom MKB:s (det kommunala bostadsbolaget i Malmö) i medierna uppmärksammade och nu
av rättsprocessen granskade interna informationssystem.
Andersson, Bråmå och Solid gör bedömningen att
allmännyttan vanligen har haft en mer liberal syn
på vilka hyresgäster som kan godkännas. Detta har
dock förvisso varierat från tid till annan och med
skillnader mellan kommunerna till följd av de lokala
politiska direktiv de verkar under, Den tiden förefaller emellertid vara förbi på många håll (se t.ex. Uppsalahem ovan), även om Svenska Bostäder kan få
representera ett bolag som åtminstone ofﬁciellt ställer mindre hårda krav, främst vad avser socialbidraget
som inkomstkälla.

Den etniska dimensionen
Det ﬁnns inget speciﬁkt i de ofﬁciella kraven som
skulle antyda att de explicit riktar in sig på etnicitet.
Dock behöver det knappast påpekas att i en situation
där socialbidraget är en relativt vanlig försörjning,
särskilt för nyanlända ﬂyktingar, så kommer kraven
i praktiken att verka sorterande och medverka till att
många utrikes födda får svårt att få en hyreslägenhet.

Hyresmarknaden – sammanfattande slutsatser
Sammanfattningsvis konstaterar Andersson, Bråmå
och Solid att frågan om huruvida hyresmarknadens
grindvakter medverkar till etnisk sortering inte går
att belysa genom att fråga dem själva men att ett
antal faktorer tyder på att så kan vara fallet.
För det första tycks förmedlingen i ﬂertalet fall
ske utan att det öppet redovisas vem som får vilken
lägenhet och på vilka grunder.

För det andra tycks huvuddelen av all förmedling
handläggas objekt för objekt och med få inblandade.
Internkontroller eller medbedömning av ärenden hör
t.ex. inte till standardrutinerna.
För det tredje gäller i båda de studerade städerna
att bostadsmarknaden är trång. Det är fastighetsbolagens marknad och det är lätt att få lägenheter uthyrda.
Det senare är ju också ett av skälen till att kraven på
hyresgästerna kan ställas högt, uthyrt får man ändå.
Som representanten för ett av de privata fastighetsbolagen uttryckte det:
Vi söker en hyresgäst till en tom lägenhet. Får vi det så
har ju vi fått det vi vill ha till vår produkt. Så ett kösystem behövs inte, vi får ju en kund ändå.

Man kan konstatera att handläggares utrymme att
påverka urvalet är stort och risken därmed betydande
att deras preferenser kan styra en hel del inom ramen
för de krav som existerar och som i sig verkar etniskt
sorterande. Andersson, Bråmå och Solid lyfter särskilt
fram socialbidragets betydelse men påpekar också att
krav på antal hushållsmedlemmar, antal barn etc. i
praktiken har en liknande effekt för personer med en
utländsk bakgrund från vissa delar av världen.

Bostadsrätter och egna hem
Under en intervju med en högt uppsatt bankman
i Uppsala påpekade han det för banken långsiktigt
och marknadsmässigt orimliga i att undvika en betydande kundkategori: invandrare. Banken vill ju ha så
många kunder som möjligt och bostadsﬁnansiering
är både volymmässigt och förtroendemässigt den
viktigaste uppgiften för ﬂertalet banker. Volymmässigt därför att kanske  procent av all utlåning består
av bostadslån, förtroendemässigt genom att lånet för
många kunder innebär den första reella bankkontakten och att man där skapar generationsvisa och t.o.m.
generationsövergripande förbindelser mellan bank
och hushåll. Tankarna gick till arbetsmarknaden, där
liknande argument ibland kan höras: varför skulle
vi inte vilja ha den mest kompetenta och produktiva
arbetskraften?
Som bankmannen mycket riktigt klargjorde kan
ingen i ledande ställning ändå garantera att alla i
organisationen ser saken på samma sätt.
Jag menar att det inte ﬁnns något i systemet som egentligen skulle möjliggöra olika behandling av en person
bara för att den är invandrare. Men då måste jag ju förtydliga att jag pratar utifrån min personliga syn som

jag representerar och bedriver i det ansvarsområde jag
har. Men vi är ändå människor som gör bedömningar,
det är ju många som är med och fattar kreditbeslut.
Och det ﬁnns säkert människor som har förutfattade
meningar.

Andersson, Bråmå och Solid konstaterar att det ﬁnns
skillnader mellan bankernas mer kliniska och opersonliga roll som långivare och arbetsgivarnas roll och
personalansvar, men de bedömer ändå att det är mer
troligt att en eventuell diskriminering i ﬁnansieringsledet av en bostadsaffär beror på existerande regelsystem för kreditgivning och på tolkningen av vem eller
vilka som är betrodda än på att banken är ovillig att
utöka kundkretsen med personer som invandrat till
Sverige.

Mäklarnas roll
Erfarenheterna av och åsikterna om huruvida det förkommer etnisk diskriminering i bostadsaffärer går
isär. Mäklare kan dock ibland ha svårt att förhålla sig
så neutrala mellan säljare och köpare.
Andersson, Bråmå och Solid refererar till en studie
av Tony Walter (Walter, ) som har studerat mäklare i Uppsala. Denne har även intervjuat representanter för branschorganisationen, Mäklarsamfundet,
en jurist vid Fastighetsmäklarnämnden (den statliga
myndighet som registrerar och utövar tillsyn över
fastighetsmäklare) och en jurist vid DO med ansvar
för individärenden.
Både DO och representanten för Fastighetsmäklarnämnden uttrycker förvåning över den lilla mängden
ärenden om diskriminering på bostadsmarknaden.
Bägge tror att mörkertalen är höga och menar att de
utredningstekniska problemen är omfattande (bland
annat till följd av bristen på skriftlig dokumentation
i budgivningen). Också branschorganisationens företrädare tror att diskriminering förekommer:
Det kan även vara svårt att veta att man verkligen blivit diskriminerad, man blir bara bortdribblad, man har
en känsla av att man blev diskriminerad men man kan
inte konkret bevisa eller ta på det….

Han säger att mycket handlar om transparens, »det är
väldigt svårt att förstå vad som händer i och med att
det är så högt tempo i en bostadsaffär.« (Walter, ,
s. ).
DO ger uttryck för en uppfattning som återgavs i
ﬂera intervjuer, nämligen att det kan vara vanligt att
säljaren, som alltid i sista hand själv kan avgöra till
vem man säljer, med hänsyn till förväntningar från
grannar kan välja bort t.ex. en invandrare, även om
boendesegregation
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budet från denne skulle vara högre. Säljaren kan
också signalera sådana uppfattningar till mäklaren.
Ett problem som särskilt diskuteras i Walters
intervjuer med DO och de två övriga organisationerna är det faktum att den nya diskrimineringslagen (:) dels inte ställer krav på förebyggande
arbete hos dem som yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet, dels, och väl så viktigt, inte alls reglerar
privatpersoners göranden och låtanden.
En annan aspekt som försvårar arbetet mot diskriminering är att privatpersoner inte omfattas av lagen och att
det skulle underlätta om de gjorde det i vissa fall. Detta
gäller exempelvis när man annonserar ut en bostad till
uthyrning eller försäljning. Det ﬁnns dock ett förslag
och en utredning där man tittar på om man ska utvidga
lagen till att omfatta privatpersoner. Även Lars (Mäklarsamfundet) anser det vara ett problem att privatpersoner inte omfattas av den nuvarande diskrimineringslagstiftningen. Det riskerar även att fastighetsmäklaren
används som ett verktyg på så sätt att säljarna urskuldar
sig själva och intalar sig själva att de inte har någon del i
diskrimineringen trots att de i grunden utgör motorn i
det hela. (Walter, , s. )

Intervjuerna med mäklarna visade att det i normalfallet var högstbjudande som ﬁck köpa det aktuella
objektet men att det också fanns undantag från denna
regel:
Dock ﬁnns det undantag från detta. Det som de ﬂesta
ger som den vanligaste förklaringen till att man inte
väljer den som lagt det högsta budet är rent praktiska
angelägenheter. En mäklare menar att det rent krasst är
oerhört betydelsefullt för de ﬂesta att ha en affär som
ﬂyter på smidigt. Ett ﬂertal som medverkar i intervjuerna gör även gällande att det kan bero på motsättningar mellan säljare och köpare. En mäklare påtalar
det faktum att det ﬁnns spekulanter som har väldigt
mycket synpunkter som blir besvärande och då väljer
man istället person nummer två. (ibid. s. )

Ytterligare en mäklare beskriver detta på ett annat
sätt:
Det kan vara så att personkemin inte fungerar… man
vill absolut inte sälja till dom här… eller tycker att den
här familjen den gillar vi, den får köpa.
En annan mäklare beskriver hur det kan förekomma
köpare som har en översittarattityd, kliver på säljaren
och lever om och när de väl har skrämt bort de andra
spekulanterna och vunnit budgivningen börjar de pruta
202

  

på nytt. En mäklare menar att han har full förståelse för
att man inte vill sälja till vissa personer. Kommer det
någon som klankar ner på ditt hem och det du har, vill
man kanske hitta en annan köpare. (ibid.)

Walters intervjuer ger vid handen att erfarenheterna
av och åsikterna om förekomsten av etnisk diskriminering i bostadsaffärer går isär. Särskilt en mäklare,
som också refererar en undersökning som gjordes
av en tidning för några år sedan, har en mycket klar
uppfattning:
Det ﬁnns mer mörker än vad du tror, det låter så ﬁnt
alltihopa när de vet vad som gäller, men om man verkligen får höra en synpunkt så ﬁnns det mycket konstiga
åsikter, segregation och helt enkelt rasism.(Citat i Walter, , s. )

Walter refererar också en mäklare som nämner ett
exempel på vad säljare har haft för önskemål. Denne
menar att det var något år sedan han hörde att en säljare ringde in till dem och sa att »jag ska sälja men du
får inte sälja till en zigenare eller en invandrare«, men
det var inte han själv som var med om det. Denne
mäklare funderar på om det kan vara skillnad mellan bostadsrättssidan och villasidan, »bor man i villa
så kanske man inte vill ha in vem som helst i sitt ﬁna
kvarter.« (ibid. s. –)
En mäklare menar att den diskriminering som förekommer främst kommer från bankernas sida som ska
bevilja lån, för »har du klart med lån så visst sjutton
får du köpa av mig«. Bankerna kanske ser lite strängare
och kan vara lite hårdare, för kommer de från ett annat
land så är de väl rädda att de ska sticka tillbaka. »Som
invandrare måste du vara lite bättre och lite duktigare
för att få samma villkor som en svensk va, det är inget
som bara har med fastighetsmarknaden att gör…« Värt
att nämna är dock att alla som har den uppfattningen
att det visst kan förekomma diskriminering alla är av
den uppfattningen att det är frågan om undantag och
att det inte är något som inträffar särskilt ofta. (ibid. s.
).

Andersson, Bråmå och Solid gör den sammanfattande bedömningen att kombinationen av underläge
för köparen och mäklares behov av att ha gott rykte
på en konkurrensutsatt marknad gör att risken för att
minoritetskategorier inte likabehandlas av mäklare
blir påtaglig om det i säljarnas grannskap ﬁnns en
utbredd misstro mot minoriteter. Mäklarens position
som neutral mellan säljare och köpare kan då knappast upprätthållas. Men även om så skulle vara fallet
har säljaren sista ordet.

Avslutande diskussion
Både diskriminering och missgynnande
Forskningsmässigt är frågan om etnisk diskriminering på bostadsmarknaden besvärlig och Andersson, Bråmå och Solid argumenterar i sin studie för
vikten av att analysen inte omedelbart fokuseras på,
eller begränsas till, diskriminering i lagens mening.
Väl så viktigt är att ställa frågan vilka regelsystem,
vilka institutioner och vilken praxis som tenderar att
missgynna utrikes födda på bostadsmarknaden. En
del av detta missgynnande är säkert möjligt att klassa
som t.ex. institutionell diskriminering. Att de utrikes
födda uppfattar det så styrks av bl.a. Langes studier
(Lange, ).
Men det ﬁnns åtminstone hypotetiskt en stor möjlighet att missgynnandet bottnar i relativt allmänna
och allmänt accepterade system för hur bostäder
ska fördelas. Regeringens utredare av strukturell diskriminering, juristen Paul Lappalainen, väljer att i
enlighet med utredningens direktiv benämna sådant
missgynnande för just strukturell diskriminering
(SOU : , s. ). För att nämna endast ett exempel så innebär alla kösystem (»först till kvarn får först
mala«) att nykomlingar får vänta på sin tur och att de
har mindre att välja på. Etniskt sorterande fungerar
också principen sist in – först ut på arbetsmarknaden
(nyanlända invandrare har i genomsnitt arbetat kortare tid på arbetsplatserna) och så fungerar en kommunalt administrerad bostadskö. Det kan diskuteras
huruvida detta exempel faller under beteckningen
strukturell diskriminering, men enligt Andersson,
Bråmå och Solid är det relevant att närma sig frågan
om fördelningen av bostäder med ett vidare missgynnandebegrepp.

Hyresmarknad utan insyn
I en sammanfattande genomgång av bostadsmarknadens olika institutioner och aktörer konstaterar
Andersson, Bråmå och Solid till att börja med att
en kommunal bostadsförmedling tycks underlätta
minoriteternas tillträde till hyresrättsboende. Förmedlingen har dock en svag position gentemot de
fastighetsbolag som väljer att samarbeta. Ingen kontroll sker av vilka delar av det privata beståndet som
förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling
och något inﬂytande över vilka krav som ställs på blivande hyresgäster ﬁnns inte.
Huruvida hyresmarknadens grindvakter medverkar till etnisk sortering går inte att belysa genom att
fråga dem.. Flera saker tyder dock på att så kan vara
fallet. För det första tycks förmedlingen i ﬂertalet fall
ske utan krav på öppen redovisning av vem som får

vilken lägenhet och på vilka grunder. För det andra
tycks huvuddelen av all förmedling handläggas objekt
för objekt och med få inblandade. Internkontroller
eller medbedömning av ärenden tillhör inte standardrutinerna. För det tredje gäller i både Uppsala
och Stockholm att bostadsmarknaden är trång. Det
är fastighetsbolagens marknad och det är lätt att få
lägenheter uthyrda. Det senare är ju också ett av skälen till att kraven på hyresgästerna kan ställas högt,
uthyrt får man ändå.

Marknaden för bostadsrätter och
äganderätter – öppen eller blockerad?
När det gäller de två marknadsformerna (bostadsrätter och äganderätter) bedömer Andersson, Bråmå och
Solid att kombinationen av underläge för köparen
och mäklares behov av att ha gott rykte på en konkurrensutsatt marknad gör att risken för att minoritetskategorier inte likabehandlas av mäklare blir påtaglig
om det i säljarnas grannskap ﬁnns en utbredd misstro mot minoriteter. Mäklarens position som neutral
mellan säljare och köpare kan då knappast upprätthållas. Men även om så skulle vara fallet har säljaren
sista ordet.
Bankerna fungerar i ett avseende på samma sätt
som privata fastighetsägare: de ställer ekonomiska
krav på låntagarna. Huruvida kreditprövningen därutöver i praktiken särskilt missgynnar utrikes födda
är svårt att ha en uppfattning om. Kreditprövningen
förefaller möjligen vara mer standardiserad, baserad
på nyckeltal etc., medan uthyrningspolicyn upprätthålls av enskilda tjänstemän och med färre personer
inblandade. Det innebär emellertid inte att inte kraven ibland kan ställas högre på en blivande låntagare med utländsk bakgrund, men den mer kliniska
relationen mellan bank och låntagare bör innebära
mindre risk för diskriminering. En bankkund vet
inte vilka de övriga bankkunderna är och träffar dem
knappast heller. Skillnaden gentemot boende och
grannskap är i detta avseende betydande.

Kunskapsutveckling och åtgärdsförslag
Det är fortsättningsvis angeläget att aktivt söka kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden såväl
genom långsiktigt upplagd forskning som granskande undersökningar. Det bör ske både genom
olika typer av praktikprövningar och genom ﬂer
studier av majoritetsrelaterat beteende. Andersson,
Bråmå och Solid lyfter särskilt fram hur viktigt det
är att mer systematiskt studera förekomsten av ﬂykt-,
undvikande och blockerande beteende. Blockerande
strategier är i detta sammanhang de som ligger närboendesegregation
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mast diskriminering, eftersom de handlar om hur
majoritetsbefolkning och olika institutioner kan styra
bort minoriteter från majoritetsdominerade arenor,
som svensktäta villaområden och bostads- och hyresrättsområden i innerstäderna.
Vi måste också ställa större krav på utbildningen
inom de många områden där bostadsmarknadens
grindvakter är verksamma, exempelvis banksektorn
och mäklare. Skyldigheterna att arbeta förebyggande
mot diskriminering på bostadsmarknaden skulle
kunna poängteras tydligare i lagen.
I fråga om bostadsrätter och egna hem är det förvisso svårt att tänka sig ett system där säljaren tvingas
sälja till högstbjudande eller själv inte får avgöra vem
den slutgiltige köparen blir, men en mer offentlig
budgivning skulle åtminstone bättre tydliggöra de val
och bortval som sker. På motsvarande sätt skulle en
bättre statistik över vilka objekt som privata hyresvärdar släpper till bostadsförmedlingen och vilka de
hanterar på egen hand förbättra möjligheten att analysera pågående sorteringsprocesser.
Eftersom förmedlingen av bostäder ofta sker med
få inblandade ställer detta höga krav på den enskilde
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handläggaren. I syfte att minska risken för att man
gör sig skyldig till missgynnande eller diskriminerande behandling av bostadssökande bör fastighetsbolagen ha tydliga antidiskrimineringsrutiner för
sina anställda.
På kommunal nivå ﬁnns ﬂera instrument som kan
övervägas. Det gäller inte bara frågan om kommunen
ska ha en bostadsförmedling, vilket enligt Andersson, Bråmå och Solid i normalfallet stärker minoriteters och andra svaga gruppers möjlighet att få en
bostad och på ett sätt som är mer öppet. Det gäller
också kommunernas inﬂytande över de allmännyttiga bostadsföretagen. Kommunen kan här med
direktiv och mål styra en viktig del av bostadsmarknaden, inklusive segregationsutvecklingen inom allmännyttan. Självfallet kan kommunen också med sitt
stadsplanearbete och i fysisk planering, i översiktsoch detaljplaner, kräva integrationskonsekvensanalyser. Man kan därmed påverka stadens långsiktiga
utveckling och olika områdens attraktivitet och service. Sådana frågor har en direkt koppling både till
de bostadspolitiska målen om ett gott boende för alla
och goda levnadsvillkor och med frågan om strukturell diskriminering (SOU :).

storstadspolitik antisegregationspolitik
Inledning
Under de senaste decennierna har en rad program
för att komma till rätta med de negativa konsekvenserna av den sociala och etniska boendesegregationen avlöst varandra, på både statligt och kommunalt
initiativ. Sedan mitten av -talet har tre nationella
program sjösatts. Den så kallade Blommansatsningen
avlöstes av Nationella exempel, som i sin tur följdes av
de lokala utvecklingsavtalen, eller Storstadssatsningen
som den allmänt kallas för. Dessa program växte fram
i kölvattnet på -talets djupa sysselsättningskris
– en kris som medförde växande sociala och ekonomiska klyftor i samhället.
I Storstadskommitténs slutbetänkande (SOU
och
storstadspropositionen
(prop.
:)
/:) beskrivs dessa växande klyftor som särskilt allvarliga när de resulterar i boendesegregation.
Segregationen lyfts fram som en ödesfråga för Sverige med ett framväxande klassamhälle med en etnisk
dimension, där klyftorna växer inte bara mellan rika
och fattiga utan också mellan den inrikes och den
utrikes födda befolkningen. Propositionen uttrycker
också en oro för att segregationen leder till alltmer
ojämna levnadsvillkor med framtida negativa konsekvenser för de barn och ungdomar som växer upp i
städernas fattigare stadsdelar. (prop. /: s. )
Det är mot bakgrund av denna utveckling och
problembeskrivning som storstadspolitikens övergripande mål formuleras. Vid sidan av ett tillväxtmål
för de svenska storstäderna lyfter propositionen fram
ett antisegregationsmål som tar sikte på att bryta den
sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare.

Det senaste i raden av utvecklingsprogram, den
s.k. Storstadssatsningen, är nu avslutat i sin första fas,
den med statlig medﬁnansiering av det lokala utvecklingsarbetet. Få insatser har utvärderats så noggrant
som Storstadssatsningen. Helene Lahti Edmark hade
som särskild utredare uppdraget att utvärdera de
utvärderingsrapporter som producerats inom ramen
för Storstadssatsningen. Som utgångspunkt för detta
uppdrag hade hon inte mindre än  utvärderingsrapporter. Vilka lösningar på segregationsproblemen i
våra storstäder har då storstadspolitiken hittills bidragit till?
Integrationsverket lämnade redan  sin slutrapport som en del av den nationella utvärderingen av de
lokala utvecklingsavtalen. På många sätt var det vid
denna tidpunkt för tidigt att uttala sig om insatsens
resultat och eventuella måluppfyllelse. En slutsats var
ändå att satsningens övergripande mål att bryta den
sociala och etniska segregationen inte är realistisk i
förhållande till de planerade insatserna på lokal nivå.
I dag, nästan fyra år senare, har frågan om storstadssatsningens mål och resultat utretts och analyserats
inom både utvärderingsuppdrag och forskningsprojekt. Jämfört med tidigare utvecklingsprogram har
det inom Storstadssatsningen genomförts en mycket
ambitiös utvärderingsinsats.
Kunskapsläget i fråga om insatser för att utveckla
s.k. utsatta bostadsområden i syfte att bryta segregationen har nog aldrig varit bättre.
Syftet med detta avsnitt är att lyfta fram de viktigaste slutsatserna av några av de helhetsutvärderingar
och övriga studier som genomförts i anslutning till
Storstadssatsningen. Efter en kort beskrivning av
Storstadssatsningen följer ett avsnitt om hur utvärderingen av insatserna organiserades och något om
boendesegregation
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dess resultat med exempel från Göteborg. Denna del
baseras på ett underlag författat av Evert Vedung för
Integrationsverkets räkning. (Vedung, ) Avsnittet avslutas med några framåtsyftande slutsatser
med förslag på hur en utvecklad och mer verksam
storstadspolitik med sikte på att bryta segregationen
skulle kunna utformas.

Storstadssatsningen
Storstadssatsningen skulle kunna beskrivas som en
av de mest ambitiösa och resursmässigt omfattande
insatserna för att råda bot på den etniska och socioekonomiska boendesegregationen. Men syftet att
vända utvecklingen framgår i första hand av politikens övergripande mål, medan dess konkreta utformning och genomförande ger en bild av en betydligt
mer mångfasetterad ambition. Satsningen har träffande kallats för ett multiprojekt.
Den är områdesorienterad och är riktad mot landets tre storstadsregioner, Stockholmsregionen, Göteborgsregionen och Malmöregionen, och mer speciﬁkt
mot  stadsdelar i Stockholm, Botkyrka, Haninge,
Huddinge och Södertälje samt i Göteborgs stad och
Malmö stad. Den utspelar sig på sex vertikala nivåer:
) riket, ) kommunen centralt, ) stadsdelen centralt,
) organisationen för det utsatta bostadsområdet, )
projekt i det utsatta bostadsområdet samt ) intressenter och boende i det utsatta området.
Storstadssatsningen är sammantaget ett mycket
omfattande projekt med sammanlagt omkring  
samtidigt pågående mindre projekt på områdesnivå.
(Bak m.ﬂ. :). Styrsystemet kännetecknas av
mål- och resultatstyrning med åtföljande utvärdering.
Men samtidigt ﬁnns betydande inslag av nätverksstyrning genom samverkansperspektivet och brukarstyrning genom underifrånperspektivet.
Karaktären av multiprojekt understryks även av
storstadspolitikens två övergripande mål och åtta delmål, som tillsammans spänner över en rad olika samhälls- och politikområden.

Storstadspolitikens övergripande nationella mål
och delmål
A)ge storstadsregionerna goda förutsättningar för
långsiktigt hållbar tillväxt och därmed kunna bidra
till att nya arbetstillfällen skapas såväl inom storstadsregionerna som i övriga delar av landet
B)bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstädernas
invånare.
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Det övergripande målet om att bryta segregationen är
i sin tur nedbrutet i följande delmål:
) Sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena bör höjas för både män och kvinnor.
) Socialbidragsberoendet bör minskas.
) Svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland
barn och ungdomar som i den vuxna befolkningen.
) Alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i
grundskolan. Det är särskilt viktigt att ingen elev
lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper i
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik.
) Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör
höjas. De som saknar utbildning motsvarande
svensk gymnasiekompetens bör erbjudas detta.
) Alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som
attraktiva och trygga av dess invånare och utgöra
goda och hälsosamma livsmiljöer.
) Folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd hälsa, bör förbättras.
) Det demokratiska deltagandet och delaktigheten
bör öka i de utsatta bostadsområdena. (Proposition
/:, bet./: AU)

Utvärderingar –
deras roll och resultat
Storstadssatsningens karaktär av multiprojekt märks
också på de många utvärderingar som genomförts
av insatserna. Flertalet av utvärderingarna gjordes
på uppdrag av de sju kommuner som omfattades
de lokala utvecklingsavtalen. I ﬂertalet fall anlitade
kommunerna universitet och högskolor för de lokala
utvärderingarna av insatserna i de olika stadsdelarna.
Den lokala utvärderingen i Göteborg genomfördes som ett samarbete mellan Göteborgs stad, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
I det ramavtal som slöts mellan parterna ﬁnns en
överenskommelse som omfattar betydligt mer är
utvärderingar av de enskilda projekt som kom att
genomföras med stöd av Storstadssatsningens pengar.
Överenskommelsen syftar bl.a. till ett mer långsiktigt
och fördjupat samarbete kring storstadsfrågor – särskilt frågor som rör tillväxt och segregation och sambanden dem emellan. Ett syfte med det fördjupade
samarbetet är att få forskarvärlden att medverka i
analyser av underliggande förklaringar till segregationens orsaker. Överenskommelsen omfattar dessutom
ambitioner som går utöver själva utvärderingen i bred
mening och som tangerar storstadspolitikens delmål
om höjd utbildningsnivå. Ett delsyfte är nämligen att

skapa jämlika förutsättningar för stadens invånare att
studera på universitet och högskolor och bredda den
sociala och etniska rekryteringen.

fyra områdena i Göteborg drar Törnquist slutsatsen
att allt har blivit bättre men att de nationella målen
inte har uppnåtts. Så här lyder hans resonemang:

Storstadssatsningens övergripande resultat – vad
säger utvärderingarna?

Under storstadssatsningens år har det skett påtagliga
förändringar i de fyra områden som omfattas i Göteborg[;] det har på många sätt blivit bättre, vackrare,
mer praktiskt, mera arbete, högre inkomster, mer inﬂytande, bättre organiserat, bättre skolor, bättre undervisning osv. Däremot har de övergripande målen om
minskad segregation och tillväxt inte uppnåtts. (Törnquist, , s. )

Allt har blivit bättre men de nationella målen har
inte uppnåtts. Detta kan sägas vara utvärderingarnas
huvudsakliga slutsats vad gäller utvecklingen i de fyra
bostadsområdena i Göteborg. Så här formulerar Kihlström och Simonson denna iakttagelse i Samverkan
för sysselsättning och egenförsörjning (Kihlström och
Simonson, , s. ):
Storstadssatsningen i Göteborg har inte kunnat uppfylla den mycket högt ställda förväntningen i regeringens förslag, att de samlade åtgärderna under programmet skulle leda till att segregationen skulle brytas i de
bostadsområden, som omfattades av satsningen. Sysselsättningen är fortsatt lägre, arbetslösheten och bidragsberoendet är större i dessa områden än i ett genomsnitt
för Göteborg och för Sverige … Det är ingen överdrift
att påstå att målsättningen från statens sida om att
bryta segregationen var orealistisk.

I vissa avseenden har ändå Storstadssatsningen givit
resultat som ligger i linje med målsättningen.
I vissa av projekten ser vi påtagligt positiva resultat
beträffande jobbanskaffning åt personer som kunnat lämna sitt bidragsberoende eller minska detta och
övergå till att få en ordnad inkomst. Utan tvekan har
satsningen inom målområdet också gynnat många
av de personer som deltagit i projekten utan att få ett
arbete. De har stärkts i sin övertygelse om att det är
möjligt för dem att få ett jobb och de har utvecklats i
sina färdigheter vad gäller att skriva ansökningar och
att bli föremål för anställningsintervjuer.

Enligt Kihlström och Simonsson har Storstadssatsningen också lett till ﬂera andra positiva resultat.
Samverkan mellan verksamheter inom den kommunala sektorn och andra myndigheter har stärkts,
kontakterna mellan kommunala verksamheter och
näringslivet samt den offentliga sektorns arbetsgivare
har ökat. Dessutom har Storstadssatsningen bidragit till en omfattande metodutveckling och befrämjat försök av mera icke-traditionellt slag att bryta de
dåliga trenderna i områdena.
Samma slutsats formuleras i rapporten Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv av Anders Törnquist (Törnqvist, ). Vad gäller utvecklingen i de

Samma slutsats dras i slutrapporten från utvärderingen av Storstadssatningen i Stockholm. Där
uttrycks det tvetydiga resultatet redan i titeln: »Det
går bra, men det ser fortsatt dåligt ut« (Bunar, )
En av rapportens slutsatser känns igen från en rad
andra utvärderingar: Det utvecklingsarbete som
bedrivits inom ramen för Storstadssatsningen har
förmått lindra delar av segregationens negativa konsekvenser, men det övergripande målet att bryta segregationen har inte uppnåtts. Det områdesbaserade
perspektivet var för detta syfte allt för snävt.
Förutom påtagliga förändringar pekar Törnquist
på två ytterligare övergripande resultat. Storstadssatsningen handlar i bästa fall om en metodutveckling som det förhoppningsvis ﬁnns möjlighet att ta
till vara i stadsdelarna och i kommunen i sin helhet.
Storstadssatsningen handlar också om en kunskapsutveckling, där satsningen och de slutsatser man kunnat
dra av den påtagligt har ökat insikterna om t.ex. segregationens ansikte i Sverige och vilka möjligheter det
ﬁnns att göra förändringar. »Kanske är just en mer
spridd insikt om problemens storlek och komplexitet det viktigaste resultatet,« sammanfattar Törnquist
(, s. ).
Svårt att utvärdera storstadssatsningens effekter
En kärnfråga är om Storstadssatsningen varit tillräcklig för att vända utvecklingen i de  utpekade stadsbygderna. Annorlunda uttryckt: är det satsningarna
som producerat de konsekvenser som kan konstateras ute i stadsbygderna eller är de orsakade av något
annat?
För Göteborgs del har många faktorer verkat åt
samma positiva håll som Storstadssatsningen under
några av de år som satsningen pågick, menar Törnquist. Satsningen, inklusive de medföljande kommunala satsningarna på ombyggnader, renoveringar, torg
och yttre miljö, har alltså större delen av tiden verkat
under relativt goda yttre betingelser, i varje fall om
man jämför med utgångsläget på -talet. Det verboendesegregation
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kar likaledes tryggt att påstå att det gjorts mycket bra
arbete i stadsdelarna, även om en del självklart varit
mindre bra. Det är emellertid i praktiken omöjligt att
reda ut precis vilken faktor som betytt vad, påpekar
Törnquist vidare. Han drar slutsatsen att konjunkturerna, förändringarna på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden troligen varit mest utslagsgivande.
(Törnquist, )

Den områdesbaserad
strategins möjligheter
Camilla Palander har i sin avhandling om den svenska
storstadspolitiken sammanställt sådant som kan identiﬁeras som möjligheter respektive begränsningar
med en urban områdesbaserad politik. Dessa möjligheter och begränsningar har kunnat identiﬁeras
genom dels en genomgång av forskning inom området, dels intervjuer med tjänstemän som på olika sätt
varit engagerade i Storstadssatsningen.
Med en områdesbaserad politik blir det till att
börja med lättare att anlägga en helhetssyn på situationen i ett bostadsområde. Detta underlättar i sin tur
förståelsen av hur olika faktorer i ett lokalsamhälle
och sambanden dem emellan påverkar ett områdes
och de boendes utveckling. Insatser som fokuserar ett
avgränsat område kan också ge invånarna något att
samlas kring som berör deras närmiljö. Därmed ökar
förutsättningarna för sociala kontakter i ett område
och stärkt social sammanhållning.
Det områdesbaserade arbetet kan också bidra till
en utvecklad samverkan mellan tjänstemän, lokalt
förankrade föreningar och boende och därmed ökad
delaktighet i arbetet. Om detta i sin tur kan leda till
förbättringar av den lokala situationen, som exempelvis gör området mer attraktivt och tryggt, så skulle
det i slutändan kunna leda till att ett områdes attraktivitet ökar, vilket i sig kan förbättra situationen i
relation till andra områden. (Palander, )
Flera utvärderingar betonar nödvändigheten av
att vissa bostadsområden och stadsdelar på olika sätt
kompenseras för en utsatt situation. Områdesbaserade insatser kan exempelvis leda till förbättringar av
boendemiljön i enskilda bostadsområden och av de
boendes levnadsförhållanden. Palander lyfter fram
fysisk upprustning, trygghet i boendet, folkhälsa,
utbildning och deltagande som områden som av
ﬂera bedömare anses passa för det områdesbaserade
arbetssättet. Samtidigt betonar man i regel mycket
tydligt att dessa områdesinriktade insatser måste
kompletteras med strukturella insatser som tar sikte
på staden i sin helhet samt dess bostadsområden eller
stadsdelar och deras inbördes relationer.
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Satsning på den fysiska miljön
En kritik som riktats mot Storstadssatsningens områdesbaserade strategi har att göra med att insatserna
i regel inte bidrar till någon utveckling av områdena
som sådana, dvs. i fysisk mening. Insatserna är i första
hand individinriktade, dvs. de är i första hand inriktade på att förbättra levnadsförhållandena för de individer som för tillfället är bosatta i de aktuella områdena. Ett undantag är de omfattande resurser som
satsats på att utveckla den fysiska miljön i de stadsdelar som ingick i storstadssatsningen i Göteborg.
Vilken betydelse den fysiska miljön haft för storstadssatsningens genomförande har utvärderats av
en forskargrupp på arkitektursektionen vid Chalmers
tekniska högskola i Göteborg Huvuddelen av insatserna för att utveckla den fysiska miljön genomfördes
inte i projektform med de statliga pengar som kom
de fyra stadsdelarna i Göteborg till del genom Storstadssatsningen. Genom det kommunala bostadsbolaget AB Framtiden satsades drygt  miljoner
på den fysiska miljön under perioden –. I
detta belopp är inte det som betraktas som normalt
underhåll i de fyra områdena inräknat. Förutom inre
och yttre upprustning av fastigheter har man satsat pengar på förändringar av miljön i övrigt i dessa
bostadsområden, i synnerhet torgen. (Schulz, m.ﬂ.,
)
Utvärderarna lyfter fram förtätning av stadsdelarna
som en viktig fråga. Förbättring av bebyggelsemiljöer
är ett sätt att möjliggöra boendekarriär i stadsdelen,
samtidigt som tryggheten kan öka då mellanrum som
upplevs som otrygga bebyggs.
När utvärderarna i sitt slutord ser framåt och diskuterar vilka de stora frågorna för integration kan
vara, pekar de på vikten av att de studerade stadsdelarna integreras i den omgivande staden i fysisk
mening. Det är brister i det avseendet som de lyfter fram. Förtätning genom ny bebyggelse i form av
bostäder, service, arbetsplatser samt i synnerhet förbättrade kommunikationer mellan stadsdelarna och
resten av staden betraktas som grundläggande för den
fortsatta förnyelsen av stadsdelarna. (Schulz, m.ﬂ.,
, s. )

Områdesstrategins begränsningar
Den mest grundläggande begränsningen med en
områdesbaserad politik när den ställs inför målet att
bryta segregationen är att denna strategi sätter boendesegregationens relationella karaktär i bakgrunden.
Detta har både tjänstemän, utvärderare och forskare
framfört i olika sammanhang. Och det är viktigt,
eftersom boendesegregationen uppstår i relationen

mellan exempelvis fattigare och rikare stadsdelar
eller bostadsområden eller områden med hög andel
utrikes födda och områden med i huvudsak inrikes
född befolkning. Varje enskilt område är inte segregerat i sig utan det är staden som helhet som kan
vara segregerad, beroende på hur dess olika områden
kan relateras till varandra. Segregationen är därmed
inte bara en angelägenhet för de områden som pekas
ut av en områdesbaserad strategi. Inte heller utgår
politiken från segregationen som en process där det
segregerade boendet ständigt förändras och förnyas.
Hur denna segregationsprocess i praktiken går till har
vi redovisat med exempel från Göteborg i det inledande avsnittet om boendesegregationens utveckling.
I såväl de nationella som de lokala utvärderingarna av
Storstadssatsningen har detta faktum lyfts fram som
en orsak till att enskilda insatser kan vara framgångsrika samtidigt som segregationsutvecklingen går åt fel
håll.
Med en bibehållen ambition att bryta segregationen och vända utvecklingen mot en mer blandad
befolkning i storstadsregionernas kommuner och
städernas olika bostadsområden måste insatserna
för att åstadkomma detta involvera samtliga delar i
denna helhet. De lokala utvecklingsavtalen pekar ut
 områden i sju kommuner. För storstadsregionernas del beror boendesegregationen inte bara på relationen mellan fattiga och rika stads- eller kommundelar utan även på relationen mellan kommunerna i
respektive region.
Ett annat sätt att uttrycka bristen i fråga om förhållandet till segregationens relationella karaktär ligger i
den kritik som handlar om att den områdesbaserade
strategin inte angriper orsakerna bakom de identiﬁerade problemen. Nihad Bunar konstaterar att de
positiva effekter som man uppnått genom Storstadssatsningen inte är tillräckliga för att uppväga segregationsdrivande krafter på andra arenor än de utpekade
områdena. Diskriminering inom arbetsmarknaden
ges som exempel. (Bunar, , s. , se även Integrationsverket, , SOU : s.  och Törnqvist s.
)
När relationerna mellan stadens samtliga stadsdelar hamnar i bakgrunden och segregationens problem i första hand hanteras genom att peka ut en
handfull områden med särskilda problem, ökar också
risken för stigmatisering av dessa områden. Eftersom
åtgärderna mot segregation enbart riktas till vissa
bostadsområden, riskerar dessa också att uppfattas
som hela problemet, något som bara befäster områdenas underordning och som på sikt kan underblåsa
de negativa segregationsprocesserna. (Palander, 
s. )

Sammanfattande slutsatser - mot en mer
verksam antisegregationspolitik?
Vilka är då de mer framåtsyftande slutsatserna i
utvärderingar och andra studier som på olika sätt
berört storstadspolitiken och hur ser man på möjligheterna att forma en mer verksam antisegregationspolitik? En fortsatt strategi där socioekonomiskt
svaga områden kompenseras för sin utsatta situation
är i många avseende bräcklig. Ett samhälle med socioekonomisk och geograﬁsk segregation är mer känsligt
för förändringar. Påfrestningar i samband med lågkonjunktur och fallande sysselsättning, förändringar
i offentliga trygghetssystem och ﬂyktingpolitik får ett
särskilt genomslag i s.k. utsatta områden. Sådana förändringar drabbar visserligen människor i en utsatt
situation generellt sett, men får med ett uppdelat
boende en tydligare geograﬁsk dimension. (se t.ex.
SOU :, s. –)
Roger Andersson föreslår en fortsatt politik som är
förankrad inom en bred uppsättning politikområden:
bostads-, social-, utbildnings- och arbetsmarknadsområdena där den gemensamma stävan är att minska
klassresursernas effekter på boendet. (Andersson,
, s.) På det lokala planet skulle detta innebära
att kommunernas samtliga förvaltningar arbetar utifrån ett »integrationstänkande«, där exempelvis konsekvenserna ur segregationssynpunkt övervägs i planeringsarbete och viktigare beslut.
Andersson lyfter fram en tanke om hur staten
skulle kunna utveckla starkare incitament för att
förmå storstadsregionerna och kommunerna att
höja ambitionsnivån i fråga om hur man bygger med
syfte att öka blandningen och minska segregationen.
Han menar att incitamenten bör vara av ekonomisk
natur för att de ska vara långsiktigt hållbara. Återigen
lyfts argumentet fram att segregationen inte kan vara
en angelägenhet för de enskilda stadsdelarna eller
bostadsområdena som i detta sammanhang utpekas
som problematiska.
Till skillnad från de gångna årens storstadssatsning
borde avtalen mindre handla om vad olika stadsdelar
vill åstadkomma och mer handla om vad regionerna
och kommunerna kan uträtta för att länka in utvecklingen på en väg som minskar barriärerna mellan
stadsdelar, förbättrar ﬂöden, tillgänglighet och attraktiviteten i både närförort och ytterstaden. Självfallet
måste översiktsplaner, planer på ny infrastruktur och
bostadsplanering ingå i en sådan långsiktig planering.
(Andersson, , s. )

Nihad Bunar är inne på motsvarande tankegångar. I
sin slutrapport om utvärderingen av storstadssatsboendesegregation
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ningen i Stockholms stad framför han ståndpunkten
att den nya storstadspolitiken står inför ett vägskäl.
Han ser en fara i en fortsatt allt för snävt inriktad
politik som enbart fokuseras på att hantera förorternas speciﬁka problem. En sådan politik kan endast
hållas vid liv så länge staten bidrar med extraordinära
resurser i form av pengar till kommunerna. Liksom
ﬂera andra utvärderare och forskare ser han nödvändigheten av en brett upplagd ansats som inkluderar
stadsplanering och bostads-, utbildnings- och kulturpolitik. (Bunar, , s. )
Bunar föreslår en tvådelad strategi som går ut på
att dels stödja antisegregerande åtgärder riktade till
vissa bostadsområden men utan bostadsområdets
administrativa gränser, dels skapa »integrationsfrämjande« aktiviteter i hela staden (Bunar, , s. ).
Lahti Edmark lyfter fram vikten av övergripande
planering för att motverka ett segregerat boendemönster. Det hon kallar »lågtröskelboende« kommer alltid att behövas, men koncentrationen av dessa
boendeformer måste motverkas för att undvika isolering och innestängning av det slag vi kan se i dag
(SOU :, s. ). Vid sidan av omﬂyttningen
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inom kommunen är inﬂödet av nya kommuninvånare från övriga landet och världen avgörande för hur
segregationen utvecklas.
Storstadspolitikens vägval
En genomgång av de ovan refererade utvärderingarna
och studierna ger det sammanfattande intrycket att
storstadspolitiken står inför ett vägskäl: Antingen en
fortsatt kompensatorisk politik, där åtgärderna i första hand ska mildra segregationens negativa effekter
och därför är riktade till de områden där merparten
av stadens ekonomiskt och socialt resurssvaga befolkning bor. Eller en utvidgad politik, där målet om att
bryta segregationen blir en del av bredare politikområden som omfattar exempelvis satsningar på
bostadsbyggande och andra infrastrukturella aspekter
av stadens planering och utveckling. Om ambitionen
fortfarande är att bryta segregationen, i meningen
angripa de processer som upprätthåller och fördjupar
den etniska och socioekonomiska boendesegregationen, är den utvidgade politiken en grundläggande
förutsättning för att vi ska närma oss detta viktiga
mål.
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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 viktiga 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 kapitel 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 belysning visar vi, ur ett integrationsperspektiv, hur hälsotillståndet 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 statistik 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 kvalitativa 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 underlagsrapport av Fredrik Lindencrona, Karin Blight Johansson
och Solvig Ekblad (Karolinska Institutet). Den teoretiska 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 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 »kärnverksamhet«.

folkhälsa
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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
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på åtgärder för att nå det övergripande folhälsopolitiska målet om att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

   
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 hälsosamt liv. Det innebär att målgruppen för arbetet
inte är enskilda individer eller ens grupper av individer, utan hela befolkningen. Folkhälsoarbete bedrivs
därför på samhällsnivå snarare än på grupp- och
individnivå.
Folkhälsoarbete består av systematiska och målinriktade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa
för hela befolkningen. Folkhälsa handlar om befolkningens hälsotillstånd och tar hänsyn till såväl nivå
som fördelning av hälsan. 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 ).
Folkhälsopolitik får inte sammanblandas med
hälso- och sjukvårdspolitik, som handlar om formella
deklarationer och uttalanden om mål och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Den innefattar
framförallt åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. Hälsooch sjukvården har dock en nyckelroll inom folkhälsoarbetet 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 folkhälsopolitik 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 fördelningen 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 folkhälsopolitik skedde  då regeringen tillsatte den s.k.
Folkhälsogruppen som ﬁck till uppgift att bl.a. följa
hälsoutvecklingen i landet och då med särskild tonvikt på hälsans ojämna fördelning samt att överväga
behov av olika hälsopolitiska initiativ. Folkhälsogruppen skrev ﬂera bakgrundsrapporter och lade 
fram sin slutrapport i form av en nationell folkhälsostrategi. 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

introduktion till området ...

217

hälsans bestämningsfaktorer – dvs. de faktorer i samhällsorganisationen och människors levnadsförhållanden som bidrar till hälsa respektive ohälsa.
I december  lade regeringen fram propositionen (/:) Mål för folkhälsan utifrån den nationella 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 utgångspunkt, jämfört med att utgå ifrån sjukdomar eller hälsoproblem, 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 människor 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 utvecklingen av hälsan något som är en samhällelig angelägenhet. 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. Dessutom bör man ha ett klassperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv 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 hälsoperspektiv. 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./:).
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Det ﬁnns för lite kunskap om hälsan hos grupper
av utrikes födda som kommit under -talet
Få nationella studier har genomförts om levnadsförhållanden 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 utrikes 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 institutioner 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 politikområden. De har dessutom många bestämningsfaktorer 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 Integrationsverkets 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 integrationsarbete, insatser av ﬂera samhällsaktörer.

HKB – ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten
Inom folkhälsoområdet utgör hälsokonsekvensbedömningar (HKB) ett viktigt verktyg. HKB är
en kombination av metoder genom vilka politiska
beslut, ett program eller ett projekt bedöms utifrån

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 beslutsunderlag och som därmed kan leda till att beslut blir
bättre underbyggda ur folkhälsosynpunkt.
HKB kan jämföras med bedömning av miljökonsekvenser (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 folkhälsoperspektivet ﬁck ﬂera myndigheter, däribland Integrationsverket, 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 folkhälsosynpunkt 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 egenförsörjning. 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 arbetsplats kan man delta i fackliga och politiska aktiviteter,
vidga sitt kontaktnät, få information med mera.
Ett problem med en ensidig fokusering på egenförsörjning är att de människor som av olika skäl inte
står nära arbetsmarknaden eller till arbetsmarknadens förfogande riskerar att hamna utanför integrationsfrämjande insatser och därmed riskerar att permanent marginaliseras. Vi vet i dag att många av de
personer som avbryter eller inte ens påbörjar introduktionen gör det på grund av ohälsa (Riksrevisionsverket ). Ohälsa är också ett vanligt skäl att tidigt
bli bortsorterad av viktiga aktörer inom introduktionsverksamheten. Detta är inte acceptabelt, varken
ur ett integrationsperspektiv eller ur ett hälsoperspektiv. Om man istället utgår från alla människor delaktighet 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 förutsättningar.
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 integreras 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 aspekter av hälsa och ohälsa, dels utifrån Integrationsverkets databas STATIV och dels utifrån den nationella
folkhälsoenkäten (www.fhi.se).

Ohälsotal
Ett sätt att studera skillnader i hälsoutfall i befolkningen är att undersöka sjukfrånvaron från arbete
genom det s.k. ohälsotalet, dvs. utbetalda dagar med
sjukpenning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadesjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning från
socialförsäkringen, relaterat till antalet registrerade
försäkrade – år. Ersatta dagar med sjuklön från
arbetsgivare ingår inte i ohälsotalet (Försäkringskassan a).
Här är det viktigt att komma ihåg att detta mått
inte speglar befolkningens generella hälsotillstånd,
eftersom ohälsotalet endast tar upp dagar med ersättning från Försäkringskassan, vilket innebär att de
som står utanför de inkomstbaserade socialförsäkringssystemen inte syns i denna statistik Under ett
separat avsnitt kommer vi att studera denna grupp
lite närmare.
Ohälsotalet är därmed starkt kopplat till arbetsmarknaden, som t.ex. sysselsättningsgrad, arbetsmarknadssituation och arbetsförmåga. Sjukpenning
betalas ut när individens arbetsförmåga är nedsatt på
grund av sjukdom. Sjuk- och aktivitetsersättning, som
ersatt förtidspension, kan beviljas då arbetsförmågan
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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 integrationsperspektiv 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 Sverige? Kan skillnader förklaras av om, och i så fall vilken bransch man arbetar?
Det statistiska materialet är hämtat från vår databas STATIV där inget annat anges. Observera att vi
studerar den sysselsatta befolkningen, medan exempelvis Försäkringskassans undersökningar omfattar
hela den försäkrade befolkningen.

 Till skillnad från sjukpenning kan aktivitetsersättning (för
personer mellan  och  år) och sjukersättning (för personer mellan  och  år) beviljas även om individen inte
haft någon arbetsinkomst eller då inkomsten varit låg. Då
utgår en garantiersättning som motsvarar , x prisbasbeloppet 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. föräldrapenning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning. )
Generella bidrag som ges med fast summa oavsett inkomst.
Dit hör barnbidrag inklusive ﬂerbarnstillägg och adoptionskostnadsbidrag. ) Inkomstprövade bidrag ges i förhållande
till individens (bristande) inkomst, t.ex. bostadsbidrag.

 
Andel (procent) sjukfall bland den sysselsatta befolkningen i åldrarna – år efter
bakgrund och kön, år – (åldersstandardiserad med inrikes födda som referens)
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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 sjukskrivna 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. Långtidssjukskrivna har snabbare än tidigare förts över till sjukersättning (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 diagnos (t.ex. diabetes) utan att arbetsförmågan är nedsatt. 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 ekonomiska 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
 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

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 grupper, men allra mest bland kvinnor – både de inrikes
och de utrikes födda. Andelen sjukfall är allra högst
år , varefter en minskning sker i samtliga grupper, 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 inrikes 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 . Diagrammet visar också att det ﬁnns ett tydligt samband mellan stigande ålder och andel sjukfall, allra tydligast för
utrikes födda män. I alla åldersgrupper har sjukfallen
men uppträder alltså bara en gång i denna statistik. Andelen 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 sjukfall 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 utbildningsnivå och andel sjukfall i den sysselsatta befolkningen.

Generellt är högutbildade, dvs. personer med eftergymnasial utbildning, sjukskrivna i lägre grad än de
med gymnasial utbildning, medan personer med
enbart förgymnasial utbildning har den högsta andelen 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 helhet har högst sjuktal bland de lågutbildade beror på
att de har höga sjuktal i de övre åldrarna.
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Av diagram  kan vi se att för personer med eftergymnasial 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 »tillverkning och återvinning«, som tillhör industrisektorn.
Av diagram  framgår att den största skillnaden
mellan olika grupper återﬁnns inom industrisektorn, där vi också ser den allra högsta andelen sjukfall 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 
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Däremot är skillnaderna stora mellan män och kvinnor, 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 kvinnor, 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 troligen en del högutbildade, t.ex. läkare.
Kvinnor och män arbetar i högre grad i olika yrken,
positioner och sektorer. Därmed har de olika arbetsförhållanden, 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 variabler 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 kvinnor över  år »kommit ikapp« i den negativa utvecklingen.
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 konstatera att kvinnors andel av sjukfallen ökat mest. Därav
följer att antalet sammanlagda sjukdagar ökat markant för kvinnor och därmed utgör en mycket stor
andel av det totala antalet sjukdagar.
Tidigare studier visar att långtidssjukskrivna utrikes födda i lägre grad får yrkesinriktad rehabilitering än inrikes födda. Det kan inte uteslutas att det
rör sig om omotiverad särbehandling på grund av
deras utländska bakgrund. En svår arbetsmarknadssituation 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 myndigheter 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 individer 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 (Försäkringskassan 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 arbetsmarknaden, 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 medicinskt 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 levnadsvanor (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 jämförelser 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 studera fyra olika grupper av utrikes födda Tilläggsurvalet bestod av personer födda i Chile, Polen, Iran och
Turkiet. Utifrån den undersökningen har sedan ett
antal rapporter skrivits om dessa gruppers levnadsvillkor 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 undersökning man refererar till när man i olika sammanhang
vill beskriva utrikes föddas levnadssituation och villkor 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 grupper 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 resultat från ULF. I våra slutsatser att föreslår vi att det
antingen görs en ny undersökning med ett tilläggsurval av nya grupper eller att man i den vanliga ULF
utökar urvalet av gruppen utrikes födda.
Här redovisar vi istället några resultat från en relativt ny nationell undersökning som också mäter den
lika hälsa för alla? ...

225

självskattade hälsan, den s.k. Nationella folkhälsoenkäten, 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 landsting/regioner och kommer att genomföras en gång
per år. Undersökningen genomförs med hjälp av Statistiska centralbyrån. Den nationella folkhälsoenkäten innehåller ett -tal frågor om psykisk och fysisk
hälsa, vårdutnyttjande, levnadsvanor, arbetsmiljö,
ekonomiska förhållanden samt trygghet och sociala
relationer.

det allmänna hälsotillståndet hos den svarande. Vi
presenterar i diagram  andelen av dem som har svarat dåligt eller mycket dåligt på den frågan.
I diagram  kan vi se att bland kvinnor födda utanför 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 skillnader 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
Vad säger den Nationella
folkhälsoenkäten om utrikes födda?
Utifrån den undersökning som genomfördes år 
presenterar vi här några resultat med fokus på skillnader mellan utrikes och inrikes födda personer. År
 skickades enkäten ut till sammanlagt   personer i åldrarna – år. Av dessa svarade   personer, 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 svarsfrekvensen 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 enkäter oftast är personer som mår sämre än genomsnittet, 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 underskattning av verkliga siffror än tvärtom.
Vid sin redovisning av resultaten utifrån födelseland 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.

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 frågeinstrument (GHQ) använts som avser att visa på psykiskt välbeﬁnnande alternativt nedsatt psykiskt välbeﬁnnande 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, värdelös etc. För att få fram ett mått på psykiskt välbeﬁnnande 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 Norden 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.

 
Andel som rapporterat att de har dålig eller mycket
dålig hälsa efter födelseregion, – år, .
Åldersstandardiserat.
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Allmänna hälsosituationen
För att få en bild av personens hälsosituation ställs en
fråga i enkäten som lyder: Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? På frågan ges sedan fem svarsalternativ: Mycket bra, Bra, Någorlunda bra, Dåligt
och Mycket dåligt.
Denna fråga har visat sig vara en bra indikator på
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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 sjukdomar 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 skuldror, nacke eller axlar, huvudvärk och migrän och förekomsten 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 vidareanalyseras för att vi säkrare ska kunna uttala oss om
vad dessa stora hälsoskillnader beror på. I tidigare
undersökningar (Socialstyrelsen , Statens folkhälsoinstitut ) 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 arbetsmarknadslika hälsa för alla? ...
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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 arbetsmiljön, förändringar i befolkningens ålderssammansättning, samt det alltmer hektiska privatlivet som de
vanligast förekommande förklaringarna.
Utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (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 grupper (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 kvinnor och män, oavsett om man är inrikes eller utrikes 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 segregerade svenska arbetsmarknaden, både när det gäller etnisk bakgrund och kön. Kvinnor som kom som
arbetskraftsinvandrare under - och -talen arbetade 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 kvinnor kännetecknas arbetsvillkoren av små utvecklingsmöjligheter och fysiskt krävande arbetsuppgifter. För
228

  

kvinnor med utomnordiskt ursprung kännetecknas
arbetsvillkoren av tidsbegränsade anställningar, svårighet att få arbete som motsvarar kompetensen samt
sämre psykosocial arbetsmiljö och löneutveckling
jämfört med svenska kvinnor (Akhavan ).
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 hälsosituation.

Arbetsvillkorens betydelse för ohälsan
Vilka är de bakomliggande orsakerna till de redovisade olikheterna mellan utrikes och inrikes födda,
kvinnor och män?
Arbetets villkor och organisering har stor betydelse
för sjukfrånvaron. Nedskärningar inom offentlig sektor under -talet har i ﬂera studier angetts som
en av de viktigaste orsakerna till det stigande ohälsotalet inom främst vård, skola och omsorg. »Slimmade« organisationsformer inom arbetslivet innebär
också svårigheter att införliva arbetskraft som behöver 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 tidsbegränsad anställning.
I Sverige är sjukfrånvaron starkt konjunkturberoende. När arbetslösheten är hög är sjukfrånvaron låg
och vice versa. Detta kan dels bero på att det ﬁnns en
selektionseffekt bland arbetsgivarna, dels en incitamentseffekt hos arbetstagarna. En arbetsgivare som
behöver varsla personal vid en lågkonjunktur antas
hellre avskeda en individ med hög sjukfrånvaro snarare än en med låg. Personer med tillfälliga anställningar 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. Arbetsplatser inom sektorer som »skola, vård och omsorg«
har en särskilt tydlig sjukfrånvaro, arbetsplatser där
framförallt kvinnor är sysselsatta. Små arbetsplatser har lägre sjukfrånvaro än stora, inte för att de

skulle ha rekryterat »friskare« personal, utan för att
anställda på små arbetsplatser sannolikt upplever en
känsla av egen kontroll, vilket visat sig ha stor betydelse 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 (Försäkringskassan 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 sektor 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 arbetare 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 utveckling 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-Bunkeﬂo, erbjudits att under betald arbetstid ägna sig åt
friskvård tre timmar per vecka. Målet med projektet har framförallt varit att öka hälsan och välbeﬁnnandet 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 förändringar i sjukfrånvaron hos deltagarna, vilket av
utvärderaren förklaras med att sådana effekter kan
ta tid. Det har heller inte skett några större förändringar av deltagarnas rapporterade symtom/besvär,
förutom att de muskeloskeletala besvären ökat och de
mentala/psykosociala besvären minskat något. Deltagarna upplever dock att deras hälsa har förbättrats
och de känner att de är mer medvetna om hälsofrågor 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 sjukfrånvarostatistiken. 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 befolkningen 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 kvinnliga 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. Nedskärningarna har även inneburit att anhöriga (kvinnor) fått
ta allt större del av omsorgen av äldre, vilket drabbat
även kvinnor utanför offentlig sektor.
lika hälsa för alla? ...
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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 hälsosituation.

… 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 välbeﬁnnande mot var femte inrikes född kvinna. Bakom
skillnaderna i självskattad hälsa ﬁnns en rad olika faktorer på olika nivåer. I folkhälsoenkäten ﬁnns exempelvis 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 självskattad hälsa säkert ﬁnns.

Ger lika villkor lika hälsa?
I detta avsnitt har vi visat på stora skillnader i hälsotillståndet 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 uppfattar sin hälsosituation.
Mycket tyder på att det är de ojämlika och ojämställda 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 levnadsförhållandena hos hela den svenska befolkningen. Vid urvalsundersökningar, t.ex. ULF och nationella folkhälsoenkäten, bör man försäkra sig om att det ﬁnns ett
tillräckligt stort antal utrikes födda individer i urvalet 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 folkhälsoenkäten - procent i vissa grupper.
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Alltför många människor står idag utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom, arbetslöshet och/
eller arbetshandikapp. De människor som saknar
sjukpenninggrundande inkomst hamnar dessutom
utanför de inkomstbaserade socialförsäkringssystemen om de blir sjuka eller arbetslösa. Dessa personer 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 försörjningsstöd 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 sammanställd 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 personer i arbetsför ålder som står utanför socialförsäkringssystemen 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
 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 förfogande (SFS :).

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 utrikes födda.

Klassiﬁcering av »vuxna utanför«
I undersökningsgruppen ingår personer i åldrarna
– år som under kalenderåret  haft försörjningsstöd i minst  månader, som varken haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning och vars sammanlagda förvärvsinkomst,
inklusive ersättning från arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, varit mindre än gränsen för sjukpenninggrundande inkomst dvs.   kronor. I kartläggningen 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.
 Källa: Integrationsverket databas STATIV.
 Förordningen om statlig ersättning för ﬂyktingmottagande
m.m. (:) reglerar vilka individer kommuner är
vuxna utanför de inkomstbaserade ...
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Drygt   personer av de utrikes födda i materialet omfattades år – av ersättningsförordningen, vilket innebär att kommunen får ersättning
från staten för deras uppehåll och för att tillhandahålla 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 Arbetsmarknadskapitlet. Man skulle därför kunna förvänta att en större
andel av de utrikes födda i gruppen »vuxna utanför« 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 ersättningsförordningen 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 hänvisas 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 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
(:).
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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 sannolikt 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 ) framträder tydliga skillnader mellan de utrikes och de inrikes födda. Bland de inrikes födda med långvarigt försörjningsstöd har  procent förgymnasial utbildning,
 procent har gymnasial utbildning och fem procent
har eftergymnasial utbildning, medan utbildningsbakgrunden är okänd för drygt en procent. Motsvarande 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.

 
Utrikes födda bland »vuxna utanför«
uppdelat på födelseregion
Födelseregion
Norden utom Sverige
EU15 utom Norden
Europa utom EU15*
och Norden
Afrika
USA, Kanada, NZ,
Australien
Asien
Latinamerika
Okänt
Total

Man
6,8
1,8

Kvinna
3,5
0,8

Total
5,0
1,3

27,5
8,5

32,9
8,5

30,5
8,5

0,4
51,3
3,5
0,1
100,0

0,1
50,8
3,2
0,0
100,0

0,3
51,0
3,4
0,0
100,0

* Under , det år vi undersökt, bestod EU av 

medlemsstater. Den  maj  tillkom ytterligare tio
medlemsstater.
: Integrationsverkets databas STATIV.

 
Utrikes födda »vuxna utanför« år , uppdelat på vistelsetid.
50
40
30
20
10
0

Bott 0–2 år
Man

Bott 3–4 år
Kvinna

Bott 5–9 år

Bott 10–19 år

Bott 20– år

Total

: Integrationsverkets databas STATIV.

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 utanför« med stigande ålder, medan förhållandet är i det
närmaste motsatt för inrikes födda. I de yngre åldersgrupperna står inrikes födda kvinnor för den största
andelen, följt av inrikes födda män. I de övre åldersgrupperna dominerar de utrikes födda.
Till skillnad från utrikes födda, minskar alltså antalet »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 underrepresenterad, eftersom föräldrar anses ha försörjningsansvar 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 studier (bl.a. SOU : Unga utanför och Sandberg
) visar nämligen att utrikes födda är överrepresenterade även i de yngre åldrarna. I Socialstyrelsens

 
»Vuxna utanför«, andel utifrån skäl för uppehållstillstånd. (I kategorierna Övrigt och Okänd ﬁnns utrikes födda
personer som inte behövt uppehållstillstånd vid bosättning i Sverige, exempelvis nordiska medborgare.)
50
40
30
20
10
0

Humanitär
Man

Skyddsbehov Familjeband
Kvinna

Arbete

Studier

Övrigt

Okänd

Total

: Integrationsverkets databas STATIV.
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Stora variationer mellan olika kommuner

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 (Socialstyrelsen ). Kan det vara så att de i högre grad än
inrikes födda i samma situation räknas in i föräldrarnas hushåll?

Över  procent av de ca   utrikes födda i vårt
material bodde i någon av storstadskommunerna
Stockholm, Göteborg eller Malmö, vilket inte är förvånande med tanke på att en mycket stor andel av det
totala antalet ﬂyktingar eller andra invandrare har
bosatt sig där.

 
Utrikes födda bland »vuxna utanför« uppdelat på utbildningsbakgrund
60
50
40
30
20
10
0

Förgymnasial
Man inrikes född
Man utrikes född

Gymnasial

Eftergymnasial

Kvinna inrikes född

Total inrikes född

Kvinna utrikes född

Total utrikes född

Okänd

: Integrationsverkets databas STATIV.

 
Antal »vuxna utanför« efter kön, bakgrund och åldersgrupp. År .
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
20–24 år

35–44 år

Utrikes född man

Inrikes född man

Utrikes född kvinna

Inrikes född kvinna

: Integrationsverkets databas STATIV.
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25–34 år

  

45–54 år

55–64 år

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 vardera.
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 samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och fyra stadsdelar
kring personer som lever helt på socialbidrag därför
att de anses för sjuka att stå till arbetsmarknadens förfogande och som inte har någon sjukpenning, a-kassa
eller annan socialförsäkringsförmån. Vid projekttidens 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 mellan andelen utrikes födda i kommunen och andelen
vuxna utanför bland de utrikes födda utan det varierar 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 annanstans?
Den kvantitativa kartläggning vi gjort ger inga svar
– däremot får vi indikationer – på varför så många
utrikes födda fastnar i det utanförskap det innebär 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
Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Linköping
Västerås
Örebro
Norrköping
Helsingborg
Jönköping
Borås
Sundsvall
Gävle
Huddinge
Eskilstuna
Halmstad
Karlstad
Södertälje
Botkyrka
Motala
Landskrona
Västervik
Rikssnitt

Man
3,2
4,3
6,9
2,4
4,3
3,9
4,7
4,2
4,2
3,1
2,8
2,6
3,2
1,8
3,6
2,8
4,9
3,0
1,3
3,1
7,4
4,5
2,9

Utrikes födda
Kvinna
3,7
5,8
7,7
3,2
5,5
4,4
6,0
5,8
5,3
5,2
3,0
2,6
2,0
2,3
3,9
4,2
5,1
3,6
1,6
5,8
8,3
4,2
3,4

Total
3,5
5,0
7,3
2,8
4,9
4,2
2,7
5,0
4,8
4,2
3,0
2,6
2,6
2,1
3,8
3,6
5,0
3,3
1,5
4,5
7,8
4,3
3,1

Man
0,6
0,8
1,2
0,2
0,6
0,8
0,6
0,7
0,8
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,6
0,2
0,6
0,7
0,2
0,7
0,7
1,0
0,4

Inrikes födda
Kvinna
0,4
0,6
0,7
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
1,4
0,2
0,4
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
0,2

Total
0,5
0,7
0,9
0,2
0,4
0,6
0,5
0,6
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,1
0,2
0,5
0,6
0,2
0,6
0,6
0,8
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/kartläggningar belyst problematiken. Bilden är samstämmig.
I dessa kommuner utgör utrikes födda – procent
av gruppen personer som lever på försörjningsstöd
utan vare sig sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 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 genomfördes en kartläggning av gruppen långvariga socialbidragstagare 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 arbetsmarknaden. Däremot har hälften, mest män, haft arbete i
sina respektive hemländer.
För nära  procent saknas uppgifter om åtgärder
i form av praktik eller arbetsrehabiliterande insatser. Drygt  procent har erhållit insatser inom det
arbetsrehabiliterande området. Detta gäller i högre
grad personer med svensk bakgrund. Bland bidragstagarna 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 godtagbar inkomst för att få förstahandskontrakt hos något
av bostadsbolagen i Uppsala.
Drygt hälften av bidragshushållen bedöms lida
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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. Uppgifterna i detta stycke är hämtade från projektets slutrapport. FK-projektet riktade sig till personer som var
sjuka (bedömts inte kunna stå till arbetsmarknadens
förfogande) men inte hade haft sjukpenninggrundande inkomst och därmed beroende av socialbidrag
och som var i behov av t.ex. utredning av bl.a. arbetsförmåga 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 problem, närmare  procent hade ortopediska diagnoser 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 projekttidens slut bedömdes närmare  procent av deltagarna 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 samordningsansvar för en grupp som tidigare varit negligerad (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

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 omfattas av sjukförsäkringssystemet och därmed har möjlighet att få sin arbetsförmåga bedömd. En person
som ingår i arbetslöshetsförsäkringen har vid arbetsoförmåga på grund av ohälsa möjlighet till arbetslivsinriktad 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 långtidssjukskrivningar 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 ansvarsområden. För att de ska få sina behov av stöd och rehabilitering tillgodosedda krävs att de olika parterna
samarbetar. Dels handlar det om respektive sakmyndighets förmåga att i enlighet med de integrationspolitiska 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 handlingsplan skulle kunna motverka att personer hamnar
utanför möjligheter till egenförsörjning. Om individens 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, psykosociala problem eller andra hälsomässiga problem riskerar att hamna i en gråzon mellan myndigheter och
de olika ersättnings- och vårdsystemen eftersom deras
problem inte självklart faller inom någon viss myndighets ansvarsområde. Det ﬁnns därmed risk att människor skickas runt mellan socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstingets primärvård,
vilket ofta resulterar i att insatserna blir både kortsiktiga 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 sjukskrivning och förtidspensioneringar gör att ansvariga sak-

myndigheter inte anser sig kunna ta sig an nya grupper av arbetslösa eller sjuka av rädsla för att då inte
kunna nå de uppsatta målen (se Arbetsmarknadskapitlets diskussion kring kvantitativa mål). Att socialtjänsten 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 gruppen »vuxna utanför« är uppenbart. Av vår kartläggning 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 arbetsförmedlingen är ingen garanti för att få del av insatser
som kan leda till egen försörjning. I arbetsmarknadskapitlets 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 insatser. Däremot är utrikes födda underrepresenterade i
arbetsförmedlingens sökandekategorier » Lönebidrag« 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 tjänar på att övriga myndigheters insatser för målgruppen 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 samhällsperspektiv. Ur integrationsperspektiv är dock det viktigaste
att strukturerna säkerställer människors lika rättigheter, 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, nämligen personer som under lång tid har sin hela försörjning i form av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
vuxna utanför de inkomstbaserade ...
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Ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag) är tänkt att vara samhällets yttersta skyddsnät
som ska träda in tillfälligtvis vid kortare perioder av
försörjningsproblem. Socialtjänstlagen (SoL) förutsätter 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, försäkringskassan 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 avyttringsbara 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 utanförskap i åratal? Vilka hamnar där och varför? Varför
är en så stor andel utrikes födda? Hur kan man förklara de stora skillnader som ﬁnns mellan olika kommuner?
Vi ser ett stort behov av fortsatta studier kring
gruppen »vuxna utanför« för att få en fördjupad kunskap om de bakomliggande faktorer och strukturer
som leder till denna marginalisering av en stor grupp
utrikes födda. Det behövs både kvantitativa och kvalitativa kartläggningar som visar på ﬂöde in och ut i
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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 metodutveckling inom socialtjänsten, bör få i uppdrag att i samråd
med Arbetsmarknadsstyrelsen och Försäkringskassan 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 utanför« 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 oavsett 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 hamnat i en situation där de i åratal får försörjningsstöd
som enda åtgärd och där andra insatser är i det närmaste obeﬁntliga.
Den som aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden 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 ﬂyktingar (annars  procent).
• De allra ﬂesta av denna grupp har kommit till
Sverige som ﬂyktingar eller som anhöriga till ﬂyktingar.
• Många kommuner gör ingen skillnad på introduktionsersättning 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.

• Utbildningsbakgrund spelar mindre roll för utrikes
födda än för inrikes födda. En större andel högutbildade 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 Vuxenutbildningskapitlets avsnitt om akademiker i grundläggande
vuxenutbildning). Denna typ av åtgärder, utan kvalitativa 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 gruppen »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 förlängningen blir det en stor besparing.

Vi bör inte göra om samma misstag
Antalet utrikes födda personer som år  var
»vuxna utanför« motsvarar ﬂera »normala« årskontingenter 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 prövning av sina ärenden. Integrationsverket, kommuner
och andra aktörer står återigen inför en stor utmaning att skapa förutsättningar 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 i det svenska samhället.

vuxna utanför de inkomstbaserade ...

239

  
‒   
För att i någon mån beskriva mötet mellan de båda
politikområdena integration och folkhälsa presenterar 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 hälsobegrepp. Sedan följer en redogörelse för den internationella policyutvecklingen, med FN:s världshälsoorganisation (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 sammanställts av Fredrik Lindencrona (huvudförfattare), Solvig 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 Integrationsverket.

Integration är både ett mål och en – eller ﬂera – processer. För individen är integrationen ett livsprojekt som är
beroende av hans eller hennes egna mål, syften och förutsättningar. 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 gemenskap 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 politik som underlättar för honom eller henne att förverkliga 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 humanistiska inriktningen.

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:

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 sjukdom har man inte hälsa. En mer utvecklad uppfattning 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, ).

 Underlagsrapporten Integration och folkhälsa – en kunskapsöversikt ﬁnns att läsa i sin helhet som pdf-ﬁl på www.integrationsverket.se.

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

Hälsobegrepp
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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 orsakar 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 hälsan. 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 hälsofrämjande policyer. Hälsa ses som ett samspel mellan individ 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 utnyttjande 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 den svenska hälso- och sjukvården alltmer anammat
den humanistiska synen bekräftas av Socialstyrelsen (medicinalråd Claes Tollin, telefonkontakt --).

•
•
•
•

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 (individcentrerade), 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 personliga förutsättningar och risker för hälsa/ohälsa.
• Interpersonell nivå – relationer mellan människor.
• Organisatorisk nivå – hur olika organisationer kan
påverka individen.
• Närsamhällsnivå – kvalitéer i närsamhället/kommunen.
• Policynivå – nationella lagar, förordningar, riktlinjer, lokala överenskommelser och dylikt.
Folkhälsa är ett brett fält, med många olika förutsättningar, 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 utmärkande 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 perspektiv.
• Social rättvisa betonas.
• Inter-sektoriella insatser utgör en viktig metod.
Vid en genomgång av policyutveckling och program/projekt i kunskapsöversikten (Lindencrona,
Ekblad och Johansson Blight ) som utvecklats
under de senaste åren kan man göra ett antal iakttagelser som är relevanta för hur folkhälsan hos alla i
befolkningen kan förbättras.
Det krävs ett långsiktigt och samlat arbete som verkar både uppifrån och ned och nedifrån och upp i
hela samhället. Så som det svenska samhället är organiserat 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 specialistförvaltningar. Både folkhälsa och integration är frågor
som inte stämmer överens med dessa strukturella
förutsättningar. Enskilda och samordnade insatser
integration och folkhälsa ...
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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 migration, i kraft av rollförändringar och längre separationer, har på familjen är troligen betydande. Vid migration 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 ).

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 mellan 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 studier 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.

Familjerelationer och relationer i den närmaste kretsen
Olika studier visar att skilsmässofrekvensen är högre
bland utrikes födda än bland inrikes födda (bl.a. Socialstyrelsen , Darvishpour ). Darvishpour,
som har studerat nio grupper födda utanför Sverige,
visar i sin avhandling att samtliga dessa grupper skiljer sig oftare än personer födda i Sverige. Några av de
skäl som redovisas är påfrestningar i form av socioekonomisk utsatthet, statusförändring och maktförskjutning 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-

Anknytning
Anknytning handlar om relationer och om emotionella bindningar till t.ex. en eller ﬂera individer, miljöer eller länder. Det kan gälla mellan barn och föräldrar eller andra vårdnadshavare, men också mellan
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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 grupper utvecklas umgänget med grannar över tid, men
betydande skillnader jämfört med inrikes födda kvarstår 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 ekonomisk stress och otrygghet i bostadsområdet och närsamhället.
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 utlandsfödda att leva i ett område där våld och skadegörelse
har förekommit än det är bland personer födda i Sverige (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.

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 socialbidragsnorm är generellt betydligt högre i grupper som levt
i Sverige i mindre än  år. Trots att situationen förbättras 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 position på den svenska arbetsmarknaden. Bland de sysselsatta 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 framhåller vikten av den påverkan som relativ fattigdom
har på barns hälsa. Den primära faktorn för ojämlikhet 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 & Svensson ).

Identitet och roller
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 samband med hur långvarig och djupgående en depression 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 Woolcock (). Flera olika studier, bl.a. vid samhällsmedicinska institutionen vid Lunds Universitet, har försökt belysa hur ekonomisk segregation i sig och via
olika aspekter som hänger ihop med den enskildes
levnadssituation, kan hänga samman med ojämlik
hälsa.

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. tortyr vars primära syfte är att förstöra individens tillit
till andra, underminerar ofta identiteten, tilliten till
andra och den egna kontrollen hos individen. I värdlandet handlar detta ofta om bristande kontroll över
sin egen situation, något som troligen kan förstärkas av strukturella hinder som försvårar och ibland
omöjliggör tillgång till betydelsefulla roller i samhället och hemmet.
Människor lever sina liv i olika sfärer där de ofta
upprätthåller olika roller. Roller kan både vara krävande och ansträngande och fungera stödjande i relation till livskvalitet, välbeﬁnnande och hälsa (Lee och
Powers ; Janzen och Muhajarine ). Både rollförlust och omöjligheten att leva upp till den roll som
man fortfarande har kvar, t.ex. rollen som familjeförintegration och folkhälsa ...
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sörjare, är troligen starkt stresskapande och påverkar
hälsan negativt.
Identitet är ett mer djupgående begrepp som handlar om vem en person är. En viktig aspekt av identitet
är att den hänger ihop med personens egen uppfattning 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 migration kan innebära avsevärda påfrestningar genom att
värderingen av en person från denne själv och dennes
omgivning i ett tidigare sammanhang kan omkullkastas i en situation där andra värderingar gäller. Roller 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 fokuserar 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 relationer 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 möjligheter att genom kontakter som etablerats med
samhället påverka högre hierarkiska nivåer och
därigenom få inﬂytande över väsentliga samhällsfrågor.
Dessa olika relationsinnehåll hänger samman. När
människor bor länge på en plats utvecklas ett gemensamt 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, förföljelse och tortyr. Erfarenheter av sådana brott är
vanligt förekommande hos asylsökande, gömda och
nyanlända ﬂyktingar. Överträdelser kan också ske i
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värdlandet där det till exempel förekommer diskriminering 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 rättigheter. 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, utbildning, bostad, föda och nutrition, och frihet från diskriminering) kan minska sårbarheten för ohälsa.
Kopplingen mellan folkhälsa och mänskliga rättigheter ﬁnns inom ﬂera olika forskningsfält. Några
relevanta forskningsområden inom folkhälsovetenskapen är de som studerar sociala determinanter av
hälsa, ojämlikheter i hälsa, inkomstfördelning och
hälsa samt studier om socialt utanförskap och marginalisering (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. Buchanan menar att det ﬁnns fyra områden av social orättvisa: fattigdom, rasdiskriminering, bristen på tillgång
till hälso- och sjukvård och tendensen att lägga skulden 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 diskriminering på arbetsmarknaden, i hälso- och sjukvården 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

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 förändrats. 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 migranter« från »äkta ﬂyktingar« (Fekete ; Silove
).
Det ﬁnns stöd för påståendet att gränskontroller 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 socialt stöd, restriktioner i tillträde till arbete, restriktioner i tillgång till hälso- och sjukvård och i famljeåterförening (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« dehumaniserar och förstärker tendenser till främlingsﬁentlighet
(Fekete ).
Att asylsökandes psykiska ohälsa kan påverka dennes trovärdighet i asylprocessen och att det är betydelsefullt att identiﬁera trauma och andra stressfaktorer 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 Sverige och sådana exponeringar hade ett samband med
självmordstankar. En internationell kunskapssammanställning visar att snabb tillgång till samma rättigheter som bofasta gynnar ﬂyktingars hälsa – även
på lång sikt (Ekblad & Söndergaard, ).
Tillgång till hälso- och sjukvård – en mänsklig rättighet
Världshälsoorganisationen menar att mänskliga rättigheter 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 sjukvård 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 begränsas 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. Värdlandet kan bidra till en förlust av känsla av sammanhang
genom att stigmatisera och markera gränser mellan
»vi–och–dom«, till exempel genom att försvåra utövande 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 forskningsområdet 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 kulturens betydelse vara av intresse.
• Ackulturativ (anpassnings-) stress som orsakas av
de ansträngningar som migranter vill eller upplever 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 existentiella 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. beroende på i hur hög grad det område där man bosätter 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 mellan  maj  och  december  från födseln till
, års ålder har genomförts på  BVC-mottagningar
integration och folkhälsa ...
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i södra Sverige. Studien visar att barn med höga värden på ackulturationsindex skiljde sig väldigt mycket
från andra barn på en allsidig genomgång av beteendeproblem 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 strategier som personer som bosätter sig i ett nytt land
kan använda sig av. Omständigheterna i den mottagande miljön påverkar vilka strategier som uppstår
(Birman, Trickett m.ﬂ. ). Fyra olika strategier
presenteras av Berry och hans kollegor: integration,
separation, assimilering och marginalisering. Integrationsstrategin 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 identitet 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 avståndstagande från den egna kulturella identiteten samtidigt 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 migranter inom och mellan länder (Bhugra ; Bhugra
a; b). Migration innebär ett uppbrott med
det etablerade nätverket och ofta en brist på överensstämmelse mellan de personliga egenskaperna, som
utvecklats i ett visst sammanhang och förväntningarna 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.
 På basis av data konstruerades ett ackulturations-index
med poäng från  till : om en av föräldrarna var utrikesfödd; 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.
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Förmåga att hantera olika situationer
Hanteringsförmåga, som rönt stor uppmärksamhet 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 erfarenheter utan svårare psykiska problem hade en grundkänsla 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 socialisationsprocesser 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 frågor kan få konsekvenser för det framtida arbetet
eftersom vårdpersonal behöver kunskaper i att möta
den mångkulturella patientgrupp de har i dagens Sverige.
Offentliga verksamheter ska klara av att ge rätt
insats till varje person oavsett bakgrund. Särskilt viktigt är det att professionella inom vård och omsorg
förstår att de kommer att möta många personer med
 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 stressupplevelsen 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 maktperspektiv och därefter använder denna förståelse i den ömsesidiga kontakten med andra (Ekblad och Lindencrona, ).

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 grundvärderingar 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 hälsooch 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 värdegrundens värde måste föras överallt i samhället inklusive i sjukvården. Liknande resonemang kan föras
kring patient- och anhörigutbildningar. Dessa utbildningar behöver förutom sakkunskaper kring psykiatriska 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 policynivå. 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 rättigheter, 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 verksamheter 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 staten för att tillhandahålla introduktion för de nyanlända 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 »Samhällets 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 samhällslivet.«. Integrationsverket rekommenderar att introduktionen ska omfatta alla nyanlända oavsett om de
omfattas av den styrande förordningen eller inte.

Det är viktigt att det ﬁnns riktlinjer för hur verksamheten inom och utanför introduktionen ska organiseras och drivas. Därför är det av intresse att lite
närmare studera på vilka nivåer olika introduktionsinsatser görs.
Överenskommelser på policynivå
»Samhällets insatser för ﬂyktingar och andra invandrare under deras första tid i Sverige, ska ge möjligheter för var och en att försörja sig och bli delaktig i
samhällslivet.« Så deﬁnierar Integrationsverket syftet med introduktionen. Det övergripande målet
beskrivs som: »Efter avslutad introduktion kan individen 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 Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Myndigheten för
skolutveckling, Statens skolverk och Svenska Kommunförbundet. Överenskommelsen utgör en plattform för ett samordnat förändringsarbete och syftar
till att stärka samverkan mellan berörda myndigheter.
Allt för att asylsökande, ﬂyktingar och andra invandrare 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, Migrationsverket, Riksförsäkringsverket, Statens folkhälsoinstitut, Institutet för Psykosocial Medicin,
Myndigheten för skolutveckling, Socialstyrelsen och
Sveriges kommuner och landsting tecknat en »Nationell samsyn kring hälsa och den första tiden i Sverige«
(Integrationsverket a). Syftet är att öka samsynen kring hälsa och vikten av hälsofrämjande insatser 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.
integration och folkhälsa ...
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Strukturinriktade insatser
I kunskapsöversikten har författarna gått igenom de
projekt som i juni  fanns beskrivna i »Introduktionsbanken« 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 samverkansformer har ett större utbud och en större ﬂexibilitet 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 planering och genomförande av introduktionen.
De ﬂesta introduktionsinsatser är individcentrerade
De ﬂesta projekt med en hälsoinriktning är individcentrerade och syftar till att påverka situationen för
en grupp deltagare. Oftast handlar det om att kompensera de brister (t.ex. ohälsa eller låg utbildningsnivå) som ﬁnns hos deltagarna snarare än att förändra 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-
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tisk hälsa är mer sällsynta, och är då främst inriktade
på egenvård och gymnastik. Den vanligaste målgruppen 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 policyer.
• 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.

 
   

Integrationsverket har ett särskilt ansvar att följa
upp integrationspolitikens genomförande, men alla
myndigheter har skyldighet att beakta integrationsaspekter i sin verksamhet, vilket slås fast i förordning
(:) om de statliga myndigheternas ansvar för
genomförandet av integrationspolitiken.

Genom olika typer av samverkan och överenskommelser kan de olika myndigheternas ansvar klargöras
och förtydligas. Ett sådant exempel är Överenskommelse 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 kärnverksamheten, 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 klargjorts, vilket lett till tydligare uppdrag i myndigheternas regleringsbrev när det gäller introduktion kopplat
till arbetsmarknad.
Fokuseringen på arbetslivsinriktad introduktion
har dock lett till att de ﬂyktingar och andra invandrare som inte anses stå nära arbetsmarknaden – barn,

 Statliga myndigheters ansvar –  § Myndigheterna skall fortlöpande 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 diskriminering, vilket betyder: Serviceskyldighet –  § Myndigheterna 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 verksamheten.

Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan
kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare; Samråd
-  § För att främja en effektiv samordning skall myndigheterna, när anledning ﬁnns till det, samråda med Integrationsverket om hur insatser enligt denna förordning skall
utformas.
 Den  april  slöt Arbetsmarknadsverket, Integrationsverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet en central 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.

Vi har tidigare konstaterat stora ojämlikheter i hälsosituationen mellan utrikes födda och inrikes födda
personer. Vad görs då för att minska denna ojämlikhet och skapa förutsättningar för lika hälsa på
lika villkor i hela befolkningen? För att belysa några
utvecklingsområden kopplade till folkhälsa och integration 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 pågående forskningsprojekt samt ett par lokala projekt
som inlemmats i ordinarie verksamhet.

Insatser på nationell nivå
för integration och folkhälsa
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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, Institutet för Psykosocial Medicin, Karolinska institutet,
Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och
Riksförsäkringsverket. Denna samverkan resulterade
under våren  i ett undertecknande av ett gemensamt dokument, Nationell samsyn kring hälsa och den
första tiden i Sverige (Integrationsverket a).
Många områden i behov av förändring
Dokumentet lyfter fram följande angelägna förändringsområden: Förbättrad samverkan; förbättrad
information; förbättrat utnyttjande av hälsoundersökning för asylsökande och andra nyanlända; förbättrad hantering av frånvaro från planerade aktiviteter; 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 myndigheterna 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 uppdrag och verksamhet. Arbetsgruppens diskussioner
har också pekat på behov av ökad samverkan och att
tydliggöra olika aktörers ansvar för att förändra nuvarande 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 ).
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Storstadssatsningen och folkhälsa
En av de större satsningarna som har genomförts för
att främja integrationen och förbättra hälsosituationen 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 genomförts under åren, både vad gäller folkhälsoarbete och
integrationsarbete. I detta avsnitt om Storstadssatsningen kommer fokus att ligga på de delar som berör
folkhälsa/folkhälsoinsatser. För beskrivning av andra
delar av Storstadssatsningen hänvisas till boendekapitlet 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 tydligare 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 jämställda levnadsvillkor, ett mål som omfattar åtta målområden. 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 folkhälsoperspektiv 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 (Integrationsverket ). 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, socialbidragsberoende, 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 ungdomsmottagning. Exempel på andra vanligt förekommande insatser är: tobaksförebyggande arbete, simundervisning,
folkhälsoplaner, skapande av mötesplaster för olika
utsatta grupper, förbättrad tandhälsa samt olika sam-

verkansprojekt för att folkhälsoarbetet ska bli mer
effektiv. De högst prioriterade målgrupperna i folkhälsoinsatserna 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 språkgrupper i samarbete med bland annat hälso- och sjukvården. 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 karaktär. Utredaren skriver:
…när folkhälsa väl tas upp analyseras det i mycket liten
utsträckning….målområdet inom satsningen är otydligt 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 folkhälsa har tagits upp i avtalen samt vilka folkhälsoinsatser som bedrivits i satsningen.
I jämförelserna mellan de olika kommunernas folkhälsoarbete visar rapporten att det ﬁnns stora skillnader 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 utgångspunkt 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 exempelvis folkhälsoinsatser inom Storstadssatsningen är
att ansatser och mål för insatserna ligger på en policynivå, exempelvis att minska segregationen, medan
insatser och resultat ligger på en individnivå, exempelvis att få människor att sluta röka. Detta resulterar 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 uppmärksamhet 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 storstadskommunerna ingått med staten. Detta uppdrag resulterade
i en rad delrapporter samt slutrapporten På rätt väg
(Integrationsverket ). Inom ramen för detta uppdrag 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 frågan om de boendes allmänna hälsotillstånd var den
fråga som gav mest signiﬁkanta samband med bakgrundsvariabler 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 (Integrationsverket, ).
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 tidigare 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 (Statens 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 vilken omfattning det sker, vilka grupper som utsätts
och vilka effekter diskrimineringen har på dem som
utsätts
Bland annat har Integrationsverket fått ett regeringsuppdrag att pröva möjligheterna att med hjälp
av s.k. praktikprövning eller »situation testing«
undersöka förekomst och omfattning av etnisk, religiös 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 diskriminering som har fokus på hälsan.
Projektet Diskriminering och hälsa
Med anledning av att det i dag saknas mycket kunskap 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 Handikappombudsmannen (HO) för att i samråd få mer kunskap inom
detta område. Gemensamt beslutades att man tillsammans 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 diskrimineringens 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 – ﬁnansieras av EU-kommissionen. Fas – genomfördes
under – och utgör ett underlag för projektets avslutande faser. Under denna period ingick även
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) i projektet.
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I fas  genomförs tre kvalitativa undersökningar
där olika frågor kring diskriminering prövas för att de
på sikt ska kunna användas i befolkningsenkäter. Förhoppningen är att man med hjälp av ett antal bra frågor 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 underlagsrapport Särbehandlad och kränkt – en rapport om
sambanden mellan diskriminering och hälsa (Statens
folkhälsoinstitut, ). I rapporten redovisas bland
annat nya resultat från den Nationella folkhälsoenkäten, utifrån ett antal frågor som handlar om kränkande 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 personer 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 utsträckning än personer födda i Sverige.
De personer som uppgav diskrimineringsgrund
som orsak till kränkningen visade på starkare samband 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 säråtgärder för att nyanlända ﬂyktingar och andra invandrare
så snabbt som möjligt ska kunna försörja sig och bli

delaktiga i samhällslivet. I enlighet med integrationspolitiken (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 introduktion ska individen kunna ta del av och bidra till
svenskt samhälls- och arbetsliv. Innehållet i introduktionen, som bl.a. kan vara undervisning i svenska,
orientering om svenskt samhälls- och arbetsliv samt
yrkespraktik, ska utgå från individens behov och förutsättningar. 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 Integrationsverket utvecklat mål för introduktionen, där två
av delmålen rör hälsa:
• Både vuxna och barns hälsa och välbeﬁnnande är
uppmärksammade. Sjukvård och/eller rehabiliterande/habiliterande insatser har, vid behov, erbjudits.
• Funktionshindrades särskilda behov är beaktade så
att de kan tillgodogöra sig samhällets service utifrån sina förutsättningar.
Ohälsa gör att många inte genomför introduktionen…
Trots att rehabiliterande insatser alltså ska ingå som
en del av introduktionen, visar ﬂera olika uppföljningar och utvärderingar att många ﬂyktingar avbryter 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 ). Riksrevisionens 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
 Förordningen (:) om statlig ersättning för ﬂyktingmottagande m.m. omfattar dem som beviljats uppehållstillstånd efter att ha sökt asyl i Sverige och s.k. kvotﬂyktingar, samt nära anhöriga till dessa som kommit till
Sverige inom två år från det att uppehållstillstånd beviljades.
 Målen för introduktion för nyanlända invandrare är framtagna i samverkan med Arbetsmarknadsverket, Landstingsförbundet, Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen
och Svenska Kommunförbundet. (Integrationsverket )

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 funktionshindrade i vissa kommuner inte anses höra
hemma i introduktionsverksamheten utan automatiskt hänvisas till socialtjänsten (Andersson & Berglund ). 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. Istället bör den utformas så att olika rehabiliteringsinsatser utgör en del av det individuella introduktionsprogrammet.

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 Integrationsverket medﬁnansierar och som kommer att
resultera i två doktorsavhandlingar med olika ansatser. Den ena omfattar en kartläggning av introduktionen ur ett hälsofrämjande- och samverkansperspektiv samt ett inslag av implementerande forskning.
Den andra avhandlingen innehåller en mer traditionell studie kring psykisk hälsa som förutsättning för
arbete/arbete som förutsättning för psykisk hälsa hos
vuxna från Bosnien Herzegovina. Här kommer i första hand delprojektet »Strategier för en hälsofrämjande
introduktion« och dess delstudier att presenteras utifrån en opublicerad rapport till Integrationsverket
(Lindencrona, Ekblad & Johansson Blight ). Projektet syftar till att utveckla förståelsen för hur en hälsofrämjande introduktion bör utformas utifrån frågeställningarna: Vilka är de viktigaste aspekterna av
en hälsofrämjande introduktion och hur kan sådana
insatser/verksamheter utvecklas?
Den implementerande delen i projektet har genomförts i fyra interventionskommuner och tre kontrollkommuner. 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 utvecklingsgrupper, därefter har de fyra utvecklingsgrupperna
gjort ett heldagsbesök per kommun för att utbyta
erfarenheter och lära av varandra.
utvecklingsinsatser för ...
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Målforum låter deltagaren vara aktiv och stå i fokus
Inom ramen för projektet har en metod, kallad målforum, tagits fram och prövats i interventionskommunerna för att förbättra planeringen av introduktionen. 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 introduktionsdeltagaren 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 tidpunkter i introduktionsprocessen.
Preliminära resultat av den fjärde delstudien pekar
på att de som deltagit i insatsen målforum rapporterar 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 introduktionsdeltagarnas utgångsläge.
Viktiga komponenter för en bra introduktion
Som nämnts inledningsvis utgör projektet en del av
ett pågående avhandlingsarbete, varför inga slutgiltiga 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 måluppfyllelse, 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 tjänstemanna- 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 delaktighet i beslut kring introduktionen.
En annan delstudie gjordes för att identiﬁera hur
personal inom introduktionen ser på hälsa hos del254

  

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 betydelsefulla i den mottagande miljön är hur personal
uppfattar och interagerar med deltagarna. Andra viktiga faktorer är introduktionsprogrammens förmåga
att ge meningsfulla och individanpassade åtgärder,
programmens tydlighet samt programmens förmåga
att fokusera på deltagarnas resurser, stödja deras delaktighet 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. depression 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  procent av dem som besvarat enkäten. Personer som har
utsatts för tortyr har en klar överrisk för posttraumatisk 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 dokumenterats 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 möjligheter att komma in på svensk arbetsmarknad. Projekten 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 Rehabilitering (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

verksamhet. Risken för långvarigt socialbidragsberoende och/eller förtidspensionering var därmed
uppenbar.
Ett av EU-projekten var »New Start« som drevs i
samarbete med Centrum för tortyr- och traumaskadade, numera Kris- och traumacentrum, KTC. I projektet 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 traumatisering, 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 språkutbildning.
Deltagarna rekryterades i huvudsak via KTC. De
 projektdeltagarna ( män och  kvinnor) kommer alla från Irak,  har arabisk kulturbakgrund och
 är kurder. Många av deltagarna var relativt nyanlända 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 psykosomatiska 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, vilket 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 psykosocialt 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 innebar projektet att de kunde tillgodogöra sig undervisning i ordinär SFI-klass (åtta personer) eller att
studera vidare, varav två har klarat högskolestudier
och åtminstone den ene fått arbete inom sitt utbildningsområde. Fyra personer har fått sjukbidrag, vilket
enligt projektledaren är ett sätt att stabilisera och normalisera tillvaron, medan fem personer hade fortsatt
försörjningsstöd (socialbidrag).
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten visar
att det är möjligt att hjälpa mycket svårt traumatiserade ﬂyktingar in i arbete, till vidare studier etc. då de
erbjuds individuella och ﬂexibla insatser, anpassade
till deras särskilda behov. I en arbetslivsinriktad rehabilitering av traumatiserade ﬂyktingar behövs tidiga
introduktions- och arbetsmarknadspolitiska insatser
i kombination med psykologisk/medicinsk rehabilitering. (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 projekttiden gått ut och värdefulla erfarenheter har därmed 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 ojämlikhet i anknytning till arbetsmarknaden, har en tydlig 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 invandrare, så att de hjälper individen att utveckla sina
kompetenser och sin förmåga att själv styra sitt liv.
Utvecklingspartnerskapet har bedrivit ﬂera delprojekt i Malmö och Uppsala. Nedan presenterar vi ett
par exempel där några av dessa framgångsfulla projekt kunnat inlemmas in i ordinarie verksamhet.
utvecklingsinsatser för ...
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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 reguljärt 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 helhetspaket innefattande psykologbehandling parallellt
med olika introduktionsinsatser. Den övergripande
målsättningen är att förbättra och individanpassa
introduktionen och rehabiliteringen för att öka målgruppens integration i samhället. Ambitionen är att
på ett bättre sätt än tidigare utnyttja beﬁntliga resurser i respektive organisation samt att ﬁnna nya samverkansformer 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 Malmös 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 hälsoinformation till i första hand till människor med
samma etniska bakgrund som de själva har, i huvud Samverkansprojektet startade i september 2001 under
namnet Internationella Hälsoinformatörer men sedan den
1 januari 2005 har benämningen ändrats till Internationella Hälsokommunikatörer för att bättre anpassa namnet
till den verksamhet som bedrivs.
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sak på det egna modersmålet. Målen är att:
• underlätta för utbildad hälso- och sjukvårdspersonal av utomnordisk härkomst att anställas på den
reguljära arbetsmarknaden
• genom informationsinsatser förebygga ohälsa inom
utvalda grupper språkgrupper
• utveckla nya metoder för förebyggande folkhälsoarbete.
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. Hälsokommunikatörerna 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 arbetsmarknadsprojekt där det främsta målet var att skapa
en ingång på arbetsmarknaden för sjukvårdsutbildade
i syfte att utnyttja de resurser som fanns i den invandrade befolkningen. Efterhand som projektet utvecklades 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 barriärer ibland har svårt att förstå och ta till sig den information som ges av den ordinarie sjukvårdspersonalen
(Sandstedt och Ström, ).
Målgrupperna för informationen har förändrats
över tid. Till att börja med var det framför allt barnfamiljer och blivande barnfamiljer som stod i fokus
för informationen. Under år  utökades målgruppen 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 samverkan under asyltiden«.
Hälsokommunikatörerna har under åren prövat
olika arenor för sitt arbete men kommer i fortsättningen att prioritera barnhälsovården och introduktionen av nyanlända.

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 exempelvis: att ﬂera av hälsokommunikatörerna tack vare
projektet har fått anställning i hälso- och sjukvården,
att bland de berörda målgrupperna har hälsokunskaperna 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 efterfrågan på hälsokommunikatörerna. En av orsakerna
till framgången i projektet, menar man, är att hälsokommunikatörerna 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 kommunen och nationellt. Integrationsverket har bidragit
med medel till arbetet att få en mer permanent struktur 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 »Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle«,
där Uppsala kommun är ansvarig utbildningsanordnare.

Sammanfattande slutsatser
• Den viktigaste aktören i introduktionen är deltagaren själv. 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. 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 underlättar 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 funktionshinder. Istället bör introduktionsinsatserna
innefatta rehabiliterande och funktionshöjande
åtgärder. Även svåra fall kan lyckas med rätt insatser, t.ex. arbetslivsinriktad rehabilitering av traumatiserade 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 »kärnverksamhet«. Och vem tar ansvar?
• Det är svårt att utvärdera folkhälsoinsatser i relation till det övergripande målet dvs. att förbättra
hälsan hos målgruppen, bland annat därför att det
är svårt att på kort tid hitta några direkta hälsoeffekter 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.

utvecklingsinsatser för ...

257

 
Integration och folkhälsa är två sidor av samma
mynt, med många gemensamma nämnare. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken om »att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen« (prop. /:) ligger mycket nära det integrationspolitiska målet om
»lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell tillhörighet« (prop.
/:). Det handlar om en inkluderande politik 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 utmaningar 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 personer samt personer med funktionshinder.
Inom det integrationspolitiska fältet ligger fokus
av naturliga skäl på utrikes födda och deras förutsättningar 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 svårigheter att få sina rättigheter tillgodosedda och därmed löper större risk att hamna i ett utanförskap. På
samma sätt ser vi att den som står långt ifrån arbetsmarknaden inte har självklar rätt att få sin arbetsförmåga bedömd eller har rätt till arbetslivsinriktad
rehabilitering.

Lika hälsa för alla?
Vi har studerat ohälsotalet i den sysselsatta befolkningen för utrikes och inrikes födda, kvinnor och
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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 orsakerna 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 socioekonomiska frågor. Vi bör fortsätta att kritiskt granska varför så många utrikes födda personer efter lång
tid i Sverige har en fortsatt låg social position i samhället.
Vi kan också konstatera att det behövs ett jämställdhetsperspektiv på både folkhälso- och integrationsarbetet. 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 generellt 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 påverkan och egen kontroll har minskat. Allra värst drabbade är kvinnliga arbetare inom både offentlig sektor
och industri (LO ).

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. Nedskärningarna 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 välbeﬁnnande mot var femte inrikes född kvinna. Bakom
skillnaderna i självskattad hälsa ﬁnns en rad olika
faktorer på olika nivåer. Några förklaringar till skillnaderna kan vi ﬁnna i resultaten från den Nationella
folkhälsoenkäten på frågor om t.ex. sjukvårdsutnyttjande, tillgång till sjukvård, tillit och kränkande särbehandling. Resultaten visar på stora skillnader mellan utrikes födda personer jämfört med inrikes födda.
Ger lika villkor lika hälsa?
När vi studerat sjukfall bland den sysselsatta befolkningen har vi kunnat se stora skillnader i hälsotillståndet 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 statistiken 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 skillnader mellan könen.
Det är angeläget att fortsätta att följa utvecklingen
kring ohälsotal och självskattad hälsa, inte bara ur ett
integrationsperspektiv utan även ur ett jämställdhetsperspektiv. För att kunna följa levnadsförhållanden
hos hela den svenska befolkningen genom urvalsundersökningar, t.ex. ULF och den Nationella folk Undersökning av levnadsförhållanden som årligen genomförs av SCB

hälsoenkäten, bör man försäkra sig om att det ﬁnns
ett tillräckligt stort antal utrikes födda individer i
urvalet för att kunna göra statistiskt säkrade jämförelser. 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 utanför« 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 oavsett 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 personer hamnat i en situation där de i åratal får försörjningsstöd som enda åtgärd och där andra insatser är i
det närmaste obeﬁntliga.
Den som aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden står utanför arbetslöshetsförsäkringen
och sjukförsäkringen och därmed rätten till arbetslivsinriktad 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 gruppen »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 svårigheter 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 tydliga 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 folkhälsoenkäten – procent i vissa grupper.
sammanfattande diskussion
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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.

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.

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 ﬂyktingmottagande. Genom den tillfälliga asyllagen som trädde i
kraft under hösten  har många gömda ﬂyktingar
fått möjlighet till ny prövning av sina ärenden. Integrationsverket, kommuner och andra aktörer står
återigen inför en stor utmaning att skapa förutsättningar 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.

Folkhälsa och integration
– några policyförslag

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 funktionshinder. Istället bör introduktionen innefatta rehabiliterande och funktionshöjande åtgärder. Även svåra
fall kan lyckas med rätt insatser, t.ex. arbetslivsinriktad 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 kärn260

  

• 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 levnadsförhållanden (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 uppehållstillstånd 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-kasseersättning. En sådan förändring kan lämpligen införas i samband med en systemförändring av nyanländas etablering i Sverige
• De personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av ohälsa eller funktionshinder bör
särskilt uppmärksammas. För dem bör introduktionen innefatta rehabiliterande och funktionshöjande åtgärder.
• Socialstyrelsen bör få i uppdrag att utveckla metoder för en effektivare handläggning av utrikes födda
som hamnat i gruppen »vuxna utanför«. Uppdraget bör genomföras i samverkan med Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Integrationsverket
samt Sveriges kommuner och landsting.
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begrepp, deﬁnitioner
och statistiska källor
I Rapport Integration används ﬂera begrepp och geograﬁska indelningar där den exakta betydelsen inte
alltid är självklar eller allmänt känd. I detta avsnitt ger
vi kortfattade deﬁnitioner och presenterar dessutom
de datakällor som de statistiska beräkningarna bygger
på. De begrepp vi använder följer Statistiska centralbyråns riktlinjer (SCB, Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges ofﬁciella statistik, MiS :).

Begreppen utrikes född,
utlandsfödd, invandrare, utländsk
medborgare samt svensk och
utländsk bakgrund
Begreppet »invandrare« ställer ofta till stora besvär,
tyngt som det är av föreställningar och fördomar.
Vi försöker begränsa användningen av begreppen invandrare eller invandrade till de tillfällen då
själva invandringen kan tänkas ha betydelse. I statistiska sammanhang är begreppet alltför obestämt.
Tidigare har kategorin »utländsk medborgare« fått
ersätta »invandrare«, men även detta skapar problem,
eftersom många som invandrat efter en tid i Sverige
blir svenska medborgare. Vi har valt att istället utgå
från jämförelser mellan »utrikes födda« och »inrikes födda«. Som synonymer används även begreppen utlandsfödd och född utomlands samt infödd
och född i Sverige. Ett annat begrepp som används
är personer med »utländsk bakgrund«, ett begrepp
som utöver utrikes födda även omfattar inrikes födda
vars båda föräldrar är födda utomlands. Begreppet

»svensk bakgrund« används följaktligen för personer
vars ena förälder är född utomlands eller vars båda
föräldrar är födda i Sverige.

Geograﬁska indelningar
Eftersom födelselandet av olika anledningar visat sig
ha betydelse för individens möjligheter i såväl skolan som på arbets- och bostadsmarknaden, används i
Rapport Integration ett ﬂertal geograﬁska indelningar
för att skildra utvecklingen. En del av dessa indelningar, t.ex. Norden är entydiga medan andra kräver
en förklaring.
Latinamerika avser samtliga länder på den amerikanska kontinenten (med närliggande öar) där spanska eller portugisiska är det huvudsakliga språket.
Sydamerika och Nordamerika är en geograﬁskt baserad indelning, där de drygt  staterna i Mellanamerika räknas till Nordamerika, vilket innebär att
t.ex. Mexiko och Kuba ingår i Nordamerika.
Oceanien består av Australien, Nya Zeeland och mindre länder i Stilla havet.
Europa avgränsas av Medelhavet, Bosporen, Atlanten
och Uralbergen. Av de länder som sträcker sig över
dessa geograﬁska gränser räknas i SCB:s statistik Ryssland till Europa, medan Turkiet räknas till
Asien.
EU  avser de  länder som var medlemmar i EU
före utvidgningen den  maj , dvs. Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.
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De statistiska källorna
AKU
SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) genomförs
löpande sedan början av -talet och är Sveriges
ofﬁciella sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik.
AKU är urvalsbaserad och genomförs varje månad.
Urvalet består av tre separata urval, ett för varje
månad i kvartalet. Varje månad intervjuas ca  
personer i åldrarna  –  år. Från och med år 
har AKU harmoniserats med EU:s AKU (Labour
Force Surveys).
Uppgifter från år  och framåt är därför inte
fullt jämförbara med uppgifter från tidigare år. De
största förändringarna gäller hur arbetslöshet deﬁnieras, vilket innebär att arbetslöshetssiffror för år 
inte kan jämföras med tidigare år. Förändringarna av
sysselsättningsbegreppet är mindre omfattande, vilket innebär att sysselsättningssiffror för år  kan
jämföras med tidigare år, men förändringarna mellan
dessa år måste tolkas med stor försiktighet. (För en
närmre beskrivning av EU-harmoniseringen av AKU
se www.scb.se/aku.)
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RAMS
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik syftar
till att ge årlig information om bland annat sysselsättning, näringsstruktur, personalstruktur i företag
och på arbetsställen. RAMS baseras bland annat på
arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. Den totala populationen för
RAMS utgörs av alla personer som var folkbokförda
i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas
med november månad som referensperiod.

STATIV
STATIV, statistik för Integrationsverket, är en databas
på Integrationsverket som omfattar hela befolkningen
och innehåller cirka  variabler inom områden
som arbetsmarknad, boende, demograﬁ, utbildning,
ohälsa, inkomst m.m. Variabelinnehållet i STATIV
utgörs av nationell statistik på individnivå från 
och framåt (uppdateras varje år). Statistikkällorna är
Statistiska Centralbyrån (www.scb.se) och Arbetsmarknadsverket (www.amv.se). Sysselsättningsuppgifterna i STATIV är hämtade från RAMS.

tabellbilaga
arbetsmarknaden
 

 

Andel sysselsatta i befolkningen och sysselsättningsindex –, – år, kvinnor. Procent.

Andel sysselsatta i befolkningen och sysselsättningsindex –, – år, män. Procent.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Inrikes
83,4
84,1
84,8
84,8
83,2
80,4
77,2
76,7
76,5
76,1
75,3
76,0
77,0
78,2
78,9
78,8
78,1
77,7

Utrikes
73,4
73,0
72,6
72,8
66,5
62,6
57,0
54,5
51,5
52,2
51,9
54,4
56,3
58,7
59,7
60,1
59,0
57,8

Index
88,1
86,8
85,6
85,8
79,9
77,9
73,8
71,0
67,2
68,6
69,0
71,6
73,1
75,1
75,6
76,3
75,6
74,4

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Inrikes
88,4
89,1
90,1
89,7
86,7
82,6
78,1
78,4
80,0
79,1
78,9
80,6
81,0
82,5
82,4
81,9
81,7
81,3

Utrikes
80,6
80,6
79,3
79,2
72,4
67,2
60,7
60,3
59,3
57,4
58,3
60,5
62,8
69,0
68,9
67,7
66,1
65,5

Index
91,2
90,5
88,0
88,3
83,6
81,3
77,7
76,9
74,1
72,6
73,8
75,0
77,5
83,7
83,6
82,6
80,9
80,5

2005

78,1

61,0

78,1

2005

83,3

67,5

81,0

Fet stil betyder att skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är
signiﬁkant på %-nivå. Kursiv stil att skillnaden till nästföljande
år är signiﬁkant på %-nivå.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar

Fet stil betyder att skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är
signiﬁkant på %-nivå. Kursiv stil att skillnaden till nästföljande
år är signiﬁkant på %-nivå.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar
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Sysselsättningsindex efter vistelsetid –,
– år, utrikes födda totalt.

Sysselsättningsindex efter vistelsetid –,
– år, utrikes födda kvinnor.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0–4 år
52,9
55,4
58,0
61,0
48,4
38,3
34,8
30,0
25,8
25,5
28,3
30,9
39,1
46,3
48,1
47,4
46,6
42,2

5–9 år
77,6
78,2
76,1
75,4
65,2
61,5
51,3
46,0
45,0
44,9
44,7
49,8
48,6
59,6
59,1
62,2
58,7
54,8

10–19 år
82,2
82,0
82,6
82,2
77,0
73,1
65,1
65,7
65,2
63,3
60,3
60,5
63,4
66,2
66,5
64,3
62,9
63,2

>= 20år
81,9
80,2
78,8
79,0
75,8
72,8
67,3
66,7
66,1
67,0
66,5
66,7
67,5
68,8
69,7
68,9
68,3
69,1

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0–4 år
47,6
46,5
49,8
55,2
41,3
30,8
30,2
24,8
19,0
19,2
22,4
25,2
31,9
39,7
37,7
40,3
38,3
35,6

5–9 år
72,8
70,7
72,1
71,7
69,3
59,2
46,6
41,5
38,8
39,1
39,0
46,0
44,8
51,4
49,4
55,4
55,8
50,7

10–19 år
79,3
81,2
80,3
77,1
72,8
71,9
64,3
63,7
61,6
63,5
59,8
58,8
58,9
62,6
63,4
61,5
61,6
60,2

>= 20år
77,4
76,8
76,2
77,6
73,1
70,6
65,3
64,1
63,4
65,1
64,3
64,0
66,2
65,2
68,5
66,8
64,6
66,0

2005

46,8

56,3

65,6

71,3

2005

38,4

52,5

64,7

68,7

Fet stil betyder att skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är
signiﬁkant på %-nivå. Kursiv stil att skillnaden till nästföljande
år är signiﬁkant på %-nivå.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar

Fet stil betyder att skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är
signiﬁkant på %-nivå. Kursiv stil att skillnaden till nästföljande
år är signiﬁkant på %-nivå.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar

 
Sysselsättningsindex efter vistelsetid –,
– år, utrikes födda män.
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0–4 år
57,1
63,8
65,3
66,7
55,5
44,7
38,6
35,1
32,7
32,2
35,3
37,2
47,4
54,2
58,6
54,0
55,0
49,5

5–9 år
82,7
85,5
80,4
79,8
61,6
63,5
55,5
50,4
50,5
50,2
50,3
53,7
52,5
67,7
69,3
70,4
62,1
59,3

10–19 år
85,1
82,8
85,1
87,1
81,7
74,4
65,9
68,1
69,1
63,2
60,7
62,2
67,4
70,0
69,6
67,2
64,2
66,1

>= 20år
86,5
84,1
81,7
80,6
78,9
75,3
69,7
69,7
69,1
69,3
69,3
69,8
69,0
72,5
71,1
71,1
72,1
72,3

2005

56,3

60,6

66,5

74,3

Fet stil betyder att skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är
signiﬁkant på %-nivå. Kursiv stil att skillnaden till nästföljande
år är signiﬁkant på %-nivå.
: SCB, AKU :e kvartalet för respektive år, egna beräkningar
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Andel sysselsatta i befolkningen efter födelseregion och vistelsetid, �, män och kvinnor � år. Procent.
Kvinnor

Män

Norden

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

1997
38,9
56,6
65,5
65,7

1998
42,4
61,1
66,2
66,4

1999
44,9
62,8
66,6
67,0

2000
46,5
64,0
67,1
67,9

2001
47,5
64,9
68,0
68,9

2002
44,5
64,7
68,5
69,0

2003
42,1
65,1
68,3
69,0

1997
42,2
56,9
58,0
66,5

1998
44,0
59,3
59,3
67,4

1999
44,6
58,4
60,6
67,8

2000
45,6
57,8
62,3
68,8

2001 2002 2003
43,7 39,1 35,7
56,4 57,6 58,0
62,4 62,9 62,0
69,1 70,3 69,6

EU

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

30,6
42,2
51,8
58,6

33,4
45,5
53,2
59,2

36,5
48,7
54,7
59,8

38,4
49,0
57,1
60,8

38,3
50,3
57,7
61,9

38,2
51,2
58,2
62,6

38,0
50,1
59,0
62,5

47,6
51,8
57,1
66,9

49,2
54,4
58,8
66,9

50,6
57,8
59,8
67,3

51,9
60,4
62,5
68,0

51,2
58,8
62,8
67,7

49,2
59,4
62,9
68,3

48,9
60,2
64,0
67,5

Övriga Europa

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

13,5
38,6
54,2
54,8

17,0
37,1
55,3
55,2

20,1
38,9
55,9
55,4

25,1
46,0
57,5
56,2

28,8
50,8
59,3
57,0

28,0
53,4
59,6
57,5

27,2
53,8
59,4
56,8

23,5
44,5
51,2
58,0

27,7
46,2
53,2
58,1

32,0
48,0
54,9
58,4

40,4
56,5
57,0
58,6

42,2
58,7
56,6
58,5

40,7
60,8
57,2
60,0

38,3
60,6
57,5
59,2

Afrika

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

7,1
25,0
47,6
60,6

10,9
27,2
50,5
61,8

14,7
28,8
50,0
63,2

19,5
34,3
52,6
64,1

22,3
36,2
54,0
64,8

21,2
37,1
53,9
63,1

20,3
38,8
53,8
61,2

17,8
30,0
47,9
55,8

21,8
31,8
48,8
55,2

27,3
36,1
49,0
56,4

34,0
44,9
53,0
58,8

34,9
44,8
53,4
59,0

31,3
44,8
53,1
60,7

27,5
44,0
52,5
59,4

Asien

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

8,6
21,5
37,0
50,5

10,1
24,0
39,1
55,0

11,5
27,7
40,0
56,5

13,7
33,3
43,2
58,3

15,7
37,4
45,2
60,3

15,8
36,9
46,7
60,5

15,0
36,9
47,4
59,8

14,4
30,4
44,1
57,4

15,9
32,8
44,9
60,2

18,4
37,3
46,1
62,5

22,8
44,5
50,3
65,8

24,4
46,6
50,9
65,9

22,9
45,9
51,7
66,1

22,6
46,2
52,5
65,4

17,7
36,1
45,5
57,0

23,2
40,1
47,8
60,4

28,4
42,1
51,0
61,1

32,3
47,8
54,2
63,3

35,0
53,0
56,1
64,4

33,7
53,8
57,3
65,0

30,6
52,6
57,4
64,7

30,0
44,4
45,3
59,2

35,3
47,5
48,0
60,3

40,0
50,5
51,9
62,6

46,4
56,9
57,1
66,0

47,2
57,2
58,0
66,2

44,1
56,8
57,7
66,8

42,2
55,5
57,2
67,0

Latinamerika

0–4
5–9
10–19
20 eller mer

: Integrationsverkets databas STATIV

 
Utrikes födda män och kvinnor, inskrivna vid arbetsförmedling i december  i vissa sökandekategorier,
antal samt procentuell andel av samtliga inskrivna i respektive kategori.*
Antal utrikes
Andel,
Antal utrikes
Andel,
födda män utrikes födda
födda
utrikes födda
män bland
kvinnor
kvinnor bland
samtliga män
samtliga
kvinnor
11 96–98 arbetslösa
14 Övriga inskrivna vid AF
46 Start av näringsverksamhet
Anst. stöd 47–50 + friår
Praktik 54, 64, 73, 75
81 Amu
83 Förb utbildning
84 Bristyrkesutb. för anställda
91 Särskild kategori som
ej statistikförs

Antal
utrikes
födda,
totalt

Andel,
utrikes
födda
bland
samtliga

31 032
7 767
777
3 887
6 112
1 196
2 785
42

22,0
44,0
18,8
26,3
24,5
24,3
34,4
27,1

24 500
9 084
474
2 153
5 240
1 000
2 922
79

23,4
42,6
18,0
24,5
24,3
27,6
36,2
31,1

55 532
16 851
1 251
6 040
11 352
2 196
5 707
121

22,6
43,3
18,5
25,6
24,4
25,7
35,3
29,6

1 542

35,4

1 641

38,9

3 183

37,1

* Det ﬁnns en mängd andra sökandekategorier som inte redovisas här. I dessa kategorier ingår personer som
har något slags arbete (t.ex. tillfälligt eller deltid), rehabiliteringsprogram, ungdomsprogram m.m.
källa: Integrationsverkets databas STATIV
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Bakgrundsegenskaper hos män och kvinnor inskrivna vid arbetsförmedling i
sökandekategori  övriga, december .
Män

Utrikes födda
Kvinnor

Totalt

Män

Inrikes födda
Kvinnor

Totalt

Utbildning
Förgymnasial
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial
Okänd

32,9
34,3
29,3
3,5

32,9
31,1
32,7
3,4

32,9
32,6
31,1
3,4

31,0
53,6
14,5
0,9

23,3
56,0
20,3
0,4

26,7
54,9
17,7
0,6

Ålder
16–24
25–44
45–54
55+

13,4
61,2
19,0
6,5

13,4
66,3
16,2
4,1

13,4
64,0
17,4
5,2

22,7
42,0
19,3
16,0

21,7
50,5
16,5
11,3

22,2
46,7
17,8
13,4

44,9
11,3
8,7
22,2
12,9

43,1
11,6
11,3
22,5
11,5
0,1
9 084

43,9
11,5
10,1
22,3
12,1
0,0
16 851

9 885

12 225

22 110

Vistelsetid
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20– år
Aldrig invandrat/Ingen uppgift
N

7 767

källa: Integrationsverkets databas STATIV

 
Bakgrundsegenskaper hos män och kvinnor inskrivna vid arbetsförmedling i
sökandekategori  förberedande utbildning, december .
Män

Utrikes födda
Kvinnor

Totalt

Män

Inrikes födda
Kvinnor

Totalt

Utbildning
Förgymn
Gymn
Eftergymn
Okänd

23,8
43,8
31,5
0,9

25,8
37,2
36,0
1,0

24,8
40,4
33,8
0,9

19,1
63,0
17,7
0,2

17,5
66,1
16,4
0,1

18,3
64,5
17,0
0,2

Ålder
16–24
25–44
45–54
55+

12,1
57,1
23,6
7,2

6,6
66,4
20,8
6,2

9,3
61,9
22,2
6,7

25,2
43,6
18,6
12,6

17,2
50,4
19,2
13,2

21,3
47,0
18,9
12,9

Vistelsetid
0–2 år
3–4 år
5–9 år
10–19 år
20– år

17,2
10,8
12,3
38,0
21,8

19,8
10,1
14,5
35,6
20,1

18,5
10,5
13,4
36,7
20,9

2 785

2 922

5 707

5 308

5 149

10 457

N

källa: Integrationsverkets databas STATIV
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källa: SCB.

Samtliga
elever
N=115 949
Program Tot. M
K
BF
3,8 1,9 5,8
BP
2,4 4,5 0,1
EC
4,0 7,5 0,1
EN
0,6 1,2 0,0
ES
4,4 2,6 6,4
FP
3,2 5,8 0,2
HP
3,9 3,7 4,1
HR
4,5 4,0 5,0
HV
1,3 0,4 2,3
IP
1,5 2,6 0,2
LP
0,5 0,4 0,6
MP
3,9 3,7 4,2
NP
2,1 1,5 2,7
NV
16,9 19,4 14,2
OP
3,4 0,9 6,2
SP
21,7 15,9 28,0
IV
14,5 15,7 13,2
SM
7,5 8,5 6,5
Summa 100 100 100

Svensk
bakgrund
N=95 616
Tot. M
K
4,1 2,0 6,3
2,6 4,9 0,1
4,2 7,9 0,1
0,7 1,3 0,0
4,8 2,8 7,0
3,3 6,1 0,3
3,4 3,2 3,7
4,7 4,1 5,4
1,3 0,4 2,3
1,6 2,8 0,2
0,5 0,4 0,6
4,1 3,8 4,5
2,4 1,8 3,1
17,5 20,2 14,5
3,2 0,8 5,9
22,3 16,4 28,8
11,3 12,3 10,1
7,9 8,8 6,8
100 100 100

2 inr. födda
föräldrar
N=84 994
Tot. M
K
4,1 2,0 6,4
2,7 5,1 0,1
4,2 8,0 0,1
0,7 1,3 0,0
4,8 2,8 6,9
3,4 6,3 0,3
3,4 3,2 3,6
4,7 4,1 5,4
1,3 0,3 2,3
1,6 2,9 0,2
0,5 0,4 0,7
4,0 3,6 4,4
2,5 1,9 3,2
17,6 20,2 14,7
3,3 0,8 6,0
22,4 16,4 28,9
10,9 11,9 9,8
7,8 8,8 6,8
100 100 100

1 inr./ 1 utr. född
förälder
N=10 622
Tot. M
K
3,4 1,7 5,2
2,2 4,0 0,2
3,7 7,0 0,2
0,7 1,3 0,1
5,2 2,9 7,8
2,4 4,5 0,3
3,9 3,7 4,1
4,9 4,5 5,2
1,3 0,5 2,3
1,3 2,2 0,4
0,4 0,3 0,6
5,2 5,1 5,3
1,9 1,1 2,9
16,2 19,8 12,4
3,0 0,7 5,4
21,8 16,1 27,8
14,1 15,3 12,7
8,3 9,4 7,1
100 100 100

Utländsk bgr
bakgrund
N=20 333
Tot. M
K
2,5 1,7 3,4
1,2 2,3 0,1
3,0 5,6 0,1
0,4 0,6 0,0
2,5 1,5 3,7
2,4 4,6 0,1
5,8 5,8 5,9
3,3 3,4 3,1
1,4 0,5 2,4
0,8 1,3 0,3
0,3 0,4 0,3
2,9 3,0 2,8
0,4 0,3 0,6
14,5 15,8 13,0
4,3 1,5 7,6
18,5 13,6 24,1
29,7 31,4 27,8
5,9 6,8 4,8
100 1000 1000

Född i
Sverige
N=5 831
Tot. M
K
2,4 1,5 3,4
1,8 3,5 0,1
3,8 7,2 0,1
0,5 0,9 0,0
3,5 2,0 5,1
2,6 4,9 0,1
6,0 5,7 6,3
4,0 3,6 4,5
2,0 0,7 3,3
1,0 1,6 0,3
0,4 0,4 0,3
4,3 4,3 4,2
0,7 0,5 1,0
15,2 16,8 13,4
3,4 0,7 6,3
22,0 15,6 29,0
19,1 21,0 17,0
7,4 9,0 5,6
100 100 100

5-8 år
N=3 460
Tot. M
K
2,3 1,7 3,0
1,3 2,4 0,1
3,5 6,4 0,1
0,3 0,5 0,0
1,5 1,2 1,9
3,4 6,3 0,0
7,2 7,1 7,2
3,4 3,7 2,9
1,6 0,3 3,0
1,0 1,4 0,6
0,4 0,5 0,4
1,8 1,8 1,7
0,2 0,1 0,3
18,2 18,4 18,0
5,7 2,0 10,0
19,9 14,7 26,1
22,3 24,2 20,0
6,2 7,3 4,8
100 100 100

9 årN=5 665
Tot. M
K
3,6 2,4 5,0
1,2 2,2 0,1
2,9 5,4 0,1
0,4 0,6 0,1
3,7 2,0 5,6
1,6 3,1 0,0
6,2 6,6 5,8
4,4 4,9 3,8
1,3 0,4 2,4
0,8 1,2 0,3
0,5 0,5 0,4
4,0 4,3 3,7
0,7 0,5 0,8
16,4 19,3 13,2
4,0 1,7 6,5
23,8 18,2 30,2
17,2 18,6 15,6
7,2 8,1 6,2
100 100 100

Andel elever fördelat på program i gymnasieskolan läsåret / efter kön och bakgrund. Procent.

 

N=5 015
Tot. M
K
1,7 1,1 2,4
0,7 1,3 0,0
2,2 4,1 0,1
0,3 0,5 0,0
1,1 0,7 1,6
2,9 5,3 0,0
5,1 4,9 5,3
1,6 1,8 1,3
0,8 0,4 1,2
0,7 1,1 0,2
0,1 0,1 0,1
1,2 1,4 1,0
0,1 0,1 0,1
10,0 10,2 9,7
5,2 1,8 9,3
9,4 6,9 12,2
53,7 54,8 52,4
3,3 3,5 3,0
100 100 100

0-4 år

bilaga
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1 inr./1 utr.född
förälder
Tot. M
K
55,6 53,8 56,2
58,7 59,9 25,0
67,6 67,8 60,0
56,8 55,1 80,0
63,7 59,4 65,5
48,8 49,6 35,7
54,4 51,7 56,9
54,8 52,8 56,7
57,4 50,0 59,1
46,1 47,5 36,8
47,8 40,0 51,6
66,5 58,9 74,5
58,7 63,8 56,8
82,8 81,3 85,6
50,0 63,4 48,0
74,7 67,8 79,0

Utländsk bakgrund
Totalt
Tot. M
K
51,3 38,5 58,2
40,7 40,1 66,7
64,7 64,8 60,0
63,9 63,2 75,0
56,1 50,0 58,9
43,8 44,0 20,0
48,7 42,8 55,4
49,2 41,7 58,6
64,5 44,0 69,0
46,7 46,4 48,4
33,3 21,1 50,0
66,5 61,8 72,3
58,2 67,6 52,6
79,7 76,4 84,2
54,8 43,9 57,1
70,2 61,4 75,8
Född i Sverige
Tot. M
K
53,9 28,3 66,3
45,8 45,7 50,0
63,4 64,1 25,0
63,0 63,0
.
59,6 51,6 63,1
41,6 42,0 25,0
49,9 40,2 59,4
50,6 42,6 57,6
67,5 50,0 71,7
51,7 46,9 77,8
23,8 16,7 33,3
72,2 70,2 74,4
58,1 81,3 44,4
82,2 79,2 86,4
62,3 50,0 63,8
72,2 63,4 77,4
Tot.
52,9
38,2
63,6
73,9
58,8
37,6
48,3
52,0
65,3
39,5
30,8
63,6
64,9
81,3
50,9
68,5

9 årM
38,9
36,4
63,0
73,7
60,0
38,0
44,9
42,5
58,3
37,1
13,3
58,6
66,7
78,2
38,0
58,6
K
60,4
100,0
100,0
75,0
58,3
0,0
52,6
65,7
66,7
50,0
54,5
70,0
63,6
86,4
54,6
75,2

Tot.
41,0
41,3
65,3
55,6
41,5
44,4
48,8
41,4
64,8
40,0
53,3
67,2
16,7
79,0
54,5
71,3

5- 8 år
M
K
32,3 46,8
40,0 100,0
65,0 100,0
55,6
.
40,9 41,9
44,4
.
42,9 55,7
37,1 47,8
50,0 66,7
46,2 22,2
33,3 83,3
61,8 74,1
0,0 20,0
74,3 84,6
44,7 56,9
59,9 78,8

Tot.
50,0
27,0
69,6
57,1
48,2
49,7
47,2
44,3
56,4
55,9
25,0
54,8
60,0
75,8
53,1
67,6

0-4 år
M
K
54,8 47,3
27,8 0,0
70,0 50,0
57,1
.
30,0 58,3
50,0 0,0
42,4 52,5
43,8 45,2
16,7 74,1
58,6 40,0
50,0 0,0
46,2 69,6
0,0 100,0
72,1 80,4
45,8 54,7
65,4 69,0

16,1 17,3 14,5 16,8 18,0 15,2 11,6 12,7 10,1 13,0 11,8 14,5 15,3 13,3 17,9 14,1 13,3 15,1 14,0 11,3 17,9 13,0 11,9 14,4
80,3 78,3 83,2 80,9 79,0 83,6 76,2 73,2 80,4 68,7 64,9 74,7 71,6 67,9 78,1 67,2 62,1 74,7 71,5 69,3 75,3 63,8 60,0 69,1

2 inr. födda
föräldrar
Tot. M
K
65,5 59,1 67,7
67,6 68,0 51,0
75,6 75,8 62,5
64,0 63,6 83,3
70,4 65,6 72,6
58,0 58,7 40,7
65,3 60,7 69,7
67,2 63,2 70,5
72,1 59,7 74,2
63,6 63,8 61,4
56,9 51,8 60,2
73,5 68,5 78,1
66,8 67,5 66,3
88,7 87,2 90,9
65,3 57,7 66,3
82,7 77,7 85,9

Prick (.) = inget värde förekommer.
källa: SCB.

IV
SM

Svensk bakgrund
Totalt
Program Tot. M
K
BF
64,6 58,6 66,7
BP
66,8 67,3 47,5
EC
74,8 75,0 62,1
EN
63,2 62,7 82,4
ES
69,6 64,9 71,7
FP
57,2 58,0 40,2
HP
63,9 59,6 68,2
HR
65,8 61,9 69,0
HV
70,5 58,3 72,5
IP
62,0 62,4 56,9
LP
56,1 50,8 59,3
MP
72,6 67,0 77,6
NP
66,1 67,2 65,3
NV
88,1 86,6 90,4
OP
63,7 58,3 64,5
SP
81,9 76,6 85,1

Andel elever som började på program läsåret / och fått slutbetyg inom  år fördelat på bakgrund och vistelsetid.
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1 inr./1 utr.född
förälder
Tot. M
K
12,4 11,2 12,8
11,4 11,5 10,7
11,6 11,6 10,8
12,1 12,1 12,8
14,1 13,7 14,2
11,4 11,4 11,3
12,2 11,6 12,7
12,2 11,9 12,5
13,1 12,9 13,1
11,4 11,3 12,7
11,9 11,3 12,1
13,5 13,1 13,9
12,9 11,8 13,4
15,1 14,6 16,1
12,8 11,8 13,0
14,2 13,4 14,7

Utländsk bakgrund
Totalt
Tot. M
K
11,5 11,3 11,6
11,4 11,4 11,5
11,5 11,5 13,6
11,0 11,0 11,2
13,7 13,1 13,9
10,6 10,6 12,6
11,6 10,9 12,2
11,8 11,5 12,1
13,0 11,5 13,2
11,3 11,2 11,8
12,0 12,8 11,6
12,7 12,4 13,0
12,3 11,8 12,7
14,1 13,7 14,7
12,0 10,8 12,3
13,1 12,5 13,4
Född i Sverige
Tot. M
K
11,7 10,6 11,9
12,1 12,0 15,2
11,9 11,9 15,5
11,2 11,2
.
13,9 13,5 14,1
10,7 10,7 12,6
12,3 11,5 12,9
12,2 12,0 12,3
13,4 11,0 13,8
10,7 10,3 12,3
10,8 9,6 11,6
12,9 12,8 13,0
12,9 12,5 13,4
14,5 14,1 15,0
12,4 10,8 12,6
13,2 12,5 13,5
Tot.
11,5
10,4
11,2
11,0
13,6
10,1
11,5
11,7
12,8
11,3
12,4
12,6
11,3
14,2
11,9
13,3

9 årM
11,2
10,4
11,1
11,0
13,0
10,1
10,9
11,2
12,4
11,0
15,2
12,3
10,9
13,8
10,5
12,8
K
11,6
9,8
13,1
11,2
13,8
.
12,2
12,2
12,9
12,1
11,4
12,9
11,5
14,9
12,1
13,5

Tot.
12,0
11,3
11,4
9,7
13,9
10,9
10,9
11,4
12,7
11,6
12,7
12,4
18,0
13,7
11,8
12,8

5- 8 år
M
K
12,2 11,9
11,3 11,1
11,4 12,3
9,7
.
11,9 15,2
10,9
.
10,0 11,6
11,1 11,8
9,6 13,0
12,0 9,3
14,4 11,7
11,5 13,3
. 18,0
13,3 14,2
10,8 12,0
12,0 13,3

Tot.
11,0
11,1
11,5
11,1
13,2
10,2
11,5
11,6
12,8
12,1
9,8
12,3
13,9
13,8
12,1
12,6

0-4 år
M
11,4
11,1
11,5
11,1
12,8
10,2
11,2
11,6
13,0
12,1
9,8
11,4
.
13,3
11,0
12,2

K
10,7
.
14,2
.
13,3
.
11,8
11,6
12,8
12,0
.
13,3
13,9
14,3
12,3
12,9

11,1 10,7 11,7 11,2 10,8 11,8 10,5 10,2 11,0 11,1 10,8 11,4 10,5 10,2 10,7 10,5 10,3 10,8 10,6 10,7 10,4 11,5 11,1 11,9
14,4 13,8 15,2 14,4 13,8 15,2 14,5 13,8 15,5 13,5 13,2 13,9 13,7 13,3 14,3 13,4 13,0 13,9 13,3 13,0 13,8 13,2 13,5 13,0

2 inr. födda
föräldrar
Tot. M
K
12,6 11,9 12,8
12,1 12,1 12,5
12,2 12,2 13,1
12,2 12,1 13,1
14,3 13,6 14,6
11,5 11,5 11,2
12,8 12,2 13,2
12,7 12,1 13,1
13,9 12,9 14,1
11,9 11,9 12,9
12,6 12,3 12,8
13,8 13,4 14,2
12,8 12,2 13,3
15,3 14,8 16,0
12,9 12,1 13,0
14,3 13,5 14,8

Prick (.) = inget värde förekommer
källa: SCB.

IV
SM

Svensk bakgrund
Totalt
Program Tot. M
K
BF
12,6 11,8 12,8
BP
12,0 12,0 12,4
EC
12,1 12,1 12,7
EN
12,2 12,1 13,0
ES
14,3 13,6 14,6
FP
11,5 11,5 11,2
HP
12,7 12,2 13,2
HR
12,7 12,1 13,1
HV
13,8 12,9 14,0
IP
11,9 11,8 12,8
LP
12,6 12,3 12,8
MP
13,8 13,3 14,2
NP
12,8 12,1 13,3
NV
15,3 14,8 16,0
OP
12,9 12,0 13,0
SP
14,3 13,5 14,8

Genomsnittlig betygspoäng för de på program  och fått slutbetyg inom  år fördelat på bakgrund och vistelsetid.
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Segregationen inom äganderättsbeståndet i Stockholm .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.

 
Segregationen inom bostadsrättsbeståndet i Stockholm .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Segregationen inom allmännyttans bestånd i Stockholm .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.

 
Segregationen inom det privata hyresbeståndet i Stockholm .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Segregationen inom äganderättsbeståndet i Uppsala .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.

 
Segregationen inom bostadsrättsbeståndet i Uppsala .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Segregationen inom allmännyttans bestånd i Uppsala .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.

 
Segregationen inom det privata hyresbeståndet i Uppsala .

källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Kartsegment: Röda Kartan.
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Resultat av multinominal logistisk regressionsanalys av sambandet mellan bostadssegment och
etnisk bakgrund för Stockholm.
B
Bakgrundsland/region

Övriga Västeuropa
Västra Asien och Nordafrika
Sverige

Invandringsperiod

Före 1971
1971-1990
Efter 1990
Född i Sverige

Familjeställning

Gift/sambo
Ensamstående med barn
Ensamstående utan barn

Utbildning

Grundskola
Gymnasium
Högskola

Disponibel inkomst

Kvartil 1
Kvartil 2
Kvartil 3
Kvartil 4

Socialbidragsberoende

Bidragsberoende
Ej bidragsberoende

Sysselsättningsstatus

Ej sysselsatt
Sysselsatt

Cox & Snell R2

282

  

Egnahem
Exp(B)

Bostadsrätt
B
Exp(B)

– 0,365
– 1,715
ref

0,694
0,180
ref

– 0,282
– 1,578
ref

0,754
0,206
ref

0,258
0,005
– 0,629
ref

1,294
1,005
0,533
ref

0,155
0,158
– 0,038
ref

1,168
1,171
0,963
ref

2,406
0,713
ref

11,089
2,041
ref

0,000
-0,657
ref

1,000
0,518
ref

– 0,677
– 0,317
ref

0,508
0,728
ref

– 1,021
– 0,625
ref

0,360
0,535
ref

– 1,219
– 1,281
-0,825
ref

0,296
0,278
0,438
ref

– 0,908
– 1,066
– 0,697
ref

0,403
0,344
0,498
ref

– 1,712
ref

0,181
ref

– 1,060
ref

0,347
ref

– 0,216
ref

0,806
ref

– 0,008
ref

0,992
ref

0,265

 
Resultat av multinominal logistisk regressionsanalys av sambandet mellan bostadssegment och
etnisk bakgrund för Uppsala.
B
Bakgrundsland/region

Övriga Västeuropa
Västra Asien och Nordafrika
Sverige
Invandringsperiod

Före 1971
1971-1990
Efter 1990
Född i Sverige

Familjeställning

Gift/sambo
Ensamstående med barn
Ensamstående utan barn

Utbildning

Grundskola
Gymnasium
Högskola

Disponibel inkomst

Kvartil 1
Kvartil 2
Kvartil 3
Kvartil 4

Socialbidragsberoende

Bidragsberoende
Ej bidragsberoende

Sysselsättningsstatus

Ej sysselsatt
Sysselsatt

Cox & Snell R2

Egnahem
Exp(B)

Bostadsrätt
B
Exp(B)

– 0,302
– 2,713
ref

0,739
0,066
ref

– 0,179
– 1,269
ref

0,836
0,281
ref

0,219
0,075
-0,635
ref

1,244
1,078
0,530
ref

0,079
0,125
– 0,192
ref

1,082
1,133
0,825
ref

2,547
0,455
ref

12,771
1,577
ref

0,432
– 0,388
ref

1,540
0,678
ref

0,293
0,328
ref

1,341
1,388
ref

– 0,128
0,041
ref

0,880
1,042
ref

– 1,821
– 1,607
– 1,024
ref

0,162
0,201
0,359
ref

– 1,318
– 1,100
-0,585
ref

0,268
0,333
0,557
ref

– 1,209
ref

0,298
ref

– 0,772
ref

0,462
ref

– 0,411
ref

0,663
ref

– 0,402
ref

0,669
ref

0,307
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