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Integrationsverket har i uppdrag av regeringen att
lämna en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen
inom olika samhällsektorer avseende situationen för
invånare med utländsk bakgrund. Detta sammanfaller
med en av Integrationsverkets centrala uppgifter: att
följa och utvärdera samhällsutvecklingen mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald.
Kunskapen ska spridas till politiska beslutsfattare, myndigheter, kommuner, arbetsgivare, organisationer och
andra berörda aktörer och individer. Ett sätt är genom
Integrationsverkets årsbok, Rapport Integration .
Rapport Integration  visar på mångfaldens och
invandringens potential att utveckla det svenska samhället. Möjligheterna märks bland annat i det tillskott
till arbetskraften som utrikes födda invånare står för.
Tillskottet möjliggör en utveckling mot framtida välfärd och tillväxt. Boken visar också på de stora utmaningar som integrationsarbetet står inför. Risken för
arbetslöshet, långvarigt beroende av försörjningsstöd
och utanförskap är högre om du är född i ett annat
land än Sverige. Bilden som utkristalliseras i Rapport
Integration  är mångfasetterad. Den samlade kunskapen är viktig för den offentliga diskussionen om
mångfald, invandring och integration.
Vår ambition med Rapport Integration  är att ge
en lägesbeskrivning, men även att visa på utvecklingen.
Vår förhoppning är att årsboken kommer att bli en
återkommande källa till aktuell kunskap och djuplodande analyser av tillståndet och utvecklingen inom
olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv.
Avsikten är att efterhand bygga ut ett allt mer omfattande samarbete med det omgivande kunskapssamhället, både genom universitet och högskolor, forskning
och berörda sektorsmyndigheter. Det arbete som nu
presenteras är ännu i sin inledande fas.

Rapport Integration  rymmer även en inledning
där Integrationsverket presenterar utgångspunkter för
det framtida integrationsarbetet. I en »Agenda för Integration och Mångfald« vill vi peka på viktiga initiativ
som vi menar bör tas i arbetet med att utveckla integrationspolitiken. Dessa initiativ utgör grundläggande
strategier som Integrationsverket tillämpar i sitt arbete
och vill utveckla i samverkan med andra aktörer. Agendan och kunskaperna i Rapport Integration  hoppas vi ska vara ett betydande och positivt bidrag till
det fortsatta arbetet med att skapa förutsättningar
för integration och i diskussionen om den framtida
integrationspolitiken.
Rapport Integration  utgår dels från analyser och
statistiska sammanställningar som gjorts på Integrationsverket, Avdelningen för samhällsanalys. Dessutom
refererar vi till ett stort antal forskningsrapporter inom
området. Utöver dessa underlag har ett antal frilansande journalister bidragit med intervjuer: Irka Cederberg har undersökt bostadsmarknaden i Malmö, Karine
Mannerfelt har gjort intervjuer med tjänstemän inom
Stockholms kommun och Refik Sener har intervjuat
rekryterare och arbetsförmedlare i Stockholmsområdet. Michael Arthursson har på generaldirektörens
uppdrag ansvarat för den inledande diskussionen och
Agendan. Redaktör för rapporten i övrigt har varit Lillemor Sahlberg, Avd. för samhällsanalys.
Norrköping i februari 
Andreas Carlgren
Generaldirektör

Lillemor Sahlberg
t.f. chef Avdelningen för
samhällsanalys


     
Mångfalden – en del av Sverige.
Sverige är i hög grad ett mångkulturellt land. Nästan
var femte svensk, eller ca , miljoner invånare, har
utländsk bakgrund. Under slutet av -talet flyttade
ca   personer till Sverige varje år. En stor del
av invandringen utgörs av anhöriga som återförenas
med sina familjer i Sverige. De som flyttar till Sverige
har i stor utsträckning bosatt sig i storstadsregionerna
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Människor med utländsk bakgrund är ingen homogen grupp. Det finns stora skillnader mellan olika
individer och grupper när det gäller etniskt ursprung,
boende, sysselsättning, studier och andra faktorer.
Den ökade mångfalden innebär stora möjligheter
till utveckling av det svenska samhället. Många av de
människor som söker sig till Sverige är initiativrika
individer i arbetsför ålder, med utbildning och arbetslivserfarenhet, som kunnat klara uppbrottet från sitt
hemland under svåra förhållanden. Det fanns i slutet
av -talet ca   företag som drivs av personer
med utländsk bakgrund. Dessa företag har ca en kvarts
miljon anställda. Arbetslösheten bland utlandsfödda
minskade snabbt under slutet av -talet.
Det finns en tilltagande brist på arbetskraft och
kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Inför
de stora demografiska förändringar som uppstår när
de stora efterkrigskullarna går i pension kommer bristen på arbetskraft sannolikt att öka kraftigt. Tillskottet
av utlandsfödda utgör en stark potential för att möta
denna efterfrågan på arbetsmarknaden.
Integrationsarbetet står samtidigt inför stora utmaningar. Det finns betydande klyftor mellan människor som är födda i Sverige respektive andra länder.
Om man är född utomlands är sannolikheten att vara

arbetslös betydligt högre. Många utlandsfödda fastnar i ett långvarigt bidragsberoende och utanförskap.
Andra har svårt att få ett arbete som motsvarar utbildning och kunskapsnivå.
Elever med utländsk bakgrund har generellt sett
sämre studieresultat än elever födda i Sverige. Den
sociala situationen är den viktigaste förklaringen till
detta. Segregationen i boendet är mycket påtaglig och
har ett starkt samband med sociala klyftor.
Integrationsverket arbetar med att skapa förutsättningar för integration i Sverige. I detta arbete är det
nödvändigt att ett stort antal olika aktörer samarbetar:
myndigheter, kommuner, företag, arbetsmarknadens
organisationer, frivilliga organisationer, högskolor och
andra. En allians för att utveckla introduktionen har
under  startats i samverkan mellan flera myndigheter. Liknande samarbete behövs på andra områden,
bl.a. inom arbetslivet.
Möjligheterna till egenförsörjning är en viktig nyckel
till integration. Framgångarna för integrationsarbetet
kommer till stor del att avgöras av vad som sker på
arbetsmarknaden och inom utbildningsområdet. Därmed kan också förutsättningar för delaktighet och
livskvalitet skapas.

Integrationsverkets årsbok –
Rapport Integration 
Integration är både ett mål och en – eller flera – processer. För individen är integrationen ett livsprojekt,
som han eller hon bestämmer över själv. Samhället
kan stödja individen genom att föra en politik som
underlättar för honom eller henne att förverkliga sina
mål i livet.
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Ett centralt mål för integrationspolitiken är lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Utgångspunkten
för integrationspolitiken är att låta den mångfald som
finns i samhället vara grunden för den generella politikens utformning. Insatser för att stärka integrationen måste därför ske inom många politiska områden.
Strategiskt viktiga områden är arbetsmarknads- och
utbildningspolitiken. Ett antal olika aktörer – från
offentlig sektor, privat näringsliv och civilt samhälle –
behöver engageras i integrationsarbetet.
En av Integrationsverkets centrala uppgifter är att
följa och utvärdera samhällsutvecklingen mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald.
Verket ska sprida kunskap om detta till politiska
beslutsfattare, myndigheter, kommuner, arbetsgivare,
organisationer och andra berörda aktörer och individer.
Ett sätt att sammanställa och sprida denna kunskap
är genom Integrationsverkets årsbok, Rapport Integration . I årsboken beskrivs integrationsfrågorna utifrån fyra huvudområden:
– Starten i Sverige
– Arbetsmarknaden
– Utbildningsfrågorna
– Bostadsmarknaden
I årsboken återfinns statistik och rapporter som
beskriver samhället ur ett integrationsperspektiv. Förhållningssättet i rapporterna är att låta andra röster än
Integrationsverkets komma till tals. I flera frågor kan
de åsikter som förs fram representera en annan uppfattning än den som Integrationsverket står för. Verket intar på detta sätt en öppen attityd och speglar
den diskussion som förs i samhället om integration
och mångfald. Integrationsverkets uppfattning och
utgångspunkter på ett antal centrala områden återfinns i det sista avsnittet i den här inledningen.
Inledningen lyfter fram några av de centrala aspekter som speglas i årsboken:
– Sverige – ett land med etnisk och kulturell mångfald
– Utmaningar för integrationspolitiken
– Mångfaldens möjligheter
I slutet av inledningen återfinns en Agenda för Integration och Mångfald. Den bygger på de synsätt och
de strategier som Integrationsverket tillämpar i sitt
arbete och vill utveckla i samverkan med andra aktörer. Den kunskap som finns samlad i årsboken är
en viktig grund för att detta arbete ska kunna nå
framgång. Framför allt anger Agenda för Integration
och Mångfald vilken inriktning som Integrationsverket menar att integrationspolitiken bör koncentreras
på framöver. Den integrationspolitiska skrivelse som
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regeringen presenterar för riksdagen i mars , är
ett viktigt tillfälle att ange huvuddragen för en sådan
inriktning.

Sverige – ett land med etnisk och
kulturell mångfald
Sverige är ett land där många människor har olika
ursprung. Omkring en miljon av Sveriges invånare är
födda i andra länder. , miljoner har utländsk bakgrund om man räknar med en eller båda föräldrarna
födda i annat land. En snabb förändring har ägt rum
under de senaste decennierna. Idag präglas Sverige inte
av homogenitet, utan får allt större inslag av etnisk
och kulturell mångfald.
De som är födda utomlands utgör en stor del av den
arbetsföra befolkningen. Den totala arbetsföra befolkningen (mellan  och  år) uppgick år  till ,
miljoner personer. Av dessa utgjorde de utlandsfödda
knappt  procent. Arbetsmarknadsundersökningarna
visar att utlandsfödda utgjorde ca  procent av arbetskraften såväl  som år , dvs. ca   personer av totalt , miljoner.

Invandringen ger världen fler svenskar
Den totala inflyttningen till Sverige var under år 
drygt   personer. Detta är en väsentlig ökning från
att ha legat runt   åren innan. Eftersom utvandringen minskat något har vi årligen haft en växande
nettoinvandring från knappt    till närmare
  personer . Under perioden – flyttade totalt ca   personer till Sverige. Den sammanlagda nettoinvandringen var ca   personer
under dessa tre år.
Det land som flest människor kommit från under
perioden – har är Irak. Det beror sannolikt
på att Sverige varit ett av få länder som gett irakier
uppehållstillstånd. Ett ökande antal har också kommit
från grannländerna, Finland, Norge och Danmark.
Här handlar det, liksom när det gäller andra EU-länder, om arbetskraftsinvandring.
Många personer har även kommit från Jugoslavien,
Bosnien och Iran under samma period. Dessa personer har i första hand kommit som asylsökande eller
anhöriga till redan bosatta. Totalt sett är det något fler
kvinnor än män som invandrat under den undersökta
perioden.

Många familjer återförenas i Sverige
Många av dem som flyttar till Sverige är anhöriga
som återförenas med sina familjer i Sverige. Om man
ser till orsakerna till invandringen utgjorde grupperna
som i tillståndsstatistiken kallas »övriga anhöriga«,
dvs. anhöriga till andra än flyktingar, samt »flyktingar«
och »anhöriga till flyktingar« de största. Den sammanlagda invandringen av anhöriga är dubbelt så stor som
andelen som får uppehållstillstånd som flyktingar.
Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga
som primärt berörs av det organiserade flyktingmottagandet utgjorde omkring en tredjedel av samtliga
som sökt sig till Sverige. Detta är en grupp som varierar med skyddsbehoven och möjligheterna att söka
asyl i Sverige. En grupp som tydligare varierar med
konjunkturerna på arbetsmarknaden utgörs av personer från övriga nordiska länder. En annan och växande grupp är invandrare från andra EU-stater.
Motiven för att söka sig till Sverige varierar med
andra ord. Utanför EU och den nordiska arbetsmarknaden har få människor möjlighet att flytta hit för att
få jobb. Från länder utanför EU och Norden kommer
de allra flesta hit som anhöriga, samt en stor andel
som flyktingar. Deras främsta mål är i första hand att
få en tillflykt i trygghet och förenas med sin familj.

Storstadsregionerna är
våra främsta invandrarregioner
Möjligheten att under asylprövningstiden ordna sitt
eget boende, s.k. ebo, har använts av drygt hälften av
de asylsökande. En relativt stor andel har under väntetiden istället för att dela lägenhet med okända på
någon av Migrationsverkets mottagningsenheter tillfälligt varit inneboende hos släktingar eller tillfälliga
uthyrare. De människor som kommit till Sverige har
i påfallande stor utsträckning bosatt sig i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Mycket få har valt att
flytta till landsbygden eller mindre tätorter. Koncentrationen till storstäderna av nyanlända har bidragit
till befolkningsökningen där.
De nyanländas andel av befolkningen är mellan ,
och , procent i de elva kommuner som har flest nya
invandrade i relation till sin befolkning mellan 
och . Förutom de tre storstäderna ligger tre av
kommunerna i stockholmsregionen och fyra mindre
kommuner i gränstrakterna till våra nordiska grannländer.
Inflyttningen är starkast till stockholmsregionen.
För tio år sedan kom  procent av landets flyktingar
till Stockholm. I slutet av -talet var siffran uppe
i ca  procent, men sedan dess har siffran minskat.

För Malmö har inflyttningen ökat från fem till åtta
procent, och för Göteborg från sju till över åtta procent under perioden –. Ett skäl till detta är
att många bosätter sig hos släkt och vänner, trots trångboddhet och svårigheterna att få egen bostad. Ett
annat viktigt skäl är att de nyanlända gör samma val
som många andra invånare som under dessa år, nämligen flyttat till storstadsregionerna.

Svenskundervisning erbjuds i hela landet
Att lära sig svenska betonas av många som en viktig
förutsättning för att fungera bra i samhället. Läsåret
/ anordnades svenskundervisning för invandrare
i  kommuner. I den övervägande delen av dessa
kommuner bedrevs svenskundervisningen i kommunens egen regi. Endast  kommuner anlitade annan
anordnare: studieförbund, folkhögskola eller privat
anordnare.
Enligt en undersökning av riksdagens revisorer var
de flesta som studerade sfi mellan  och  år. Över två
tredjedelar av de studerande hade en utbildning som
högst motsvarande grundskolan. En femtedel hade
inte någon eller mycket liten utbildning. Det var stor
spridning när det gäller vilket modersmål de studerande hade, men de vanligaste var arabiska, serbokroatiska, albanska och kurdiska.
De sammanlagda kostnaderna för kommunernas
svenskundervisning har ökat kraftigt under slutet av
 talet.  var de totala kostnaderna över  miljoner kronor (Skolverket ). Kostnaden per heltidsstuderande var enligt Skolverket i genomsnitt  
kronor , en ökning med drygt  procent på tre
år.

Den privata servicesektorn –
en stor mångfaldsbransch
Integrationsverket har undersökt i vilka sektorer de
flyktingar som kom till Sverige  arbetar (av dem
som har arbete). De flesta – ca  procent – arbetade
inom den privata sektorn och framförallt den privata
servicesektorn. Över  procent av de sysselsatta arbetade inom restauranger respektive företagsservicefirmor. I den offentliga sektorn dominerar arbete inom
Hälso- och sjukvård. Parti- och detaljhandel var en
annan vanlig näringsgren. Uppgifterna är hämtade
från Integrationsverkets databas STATIV. (se under
avsnittet »Starten i Sverige. Uppföljning av flyktingar
som mottogs  – få hade nått försörjning «, s.
 ff).
En studie över arbetsmarknaden  visar att den
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näringsgren där utlandsfödda är fler än infödda är
inom personliga och kulturella tjänster, där personer
från utomeuropeiska länder är starkt representerade.
Det är främst utomeuropeiska män som bidrar till
det stora antalet anställda här. Framför allt gäller det
invandrade födda i Asien där över  procent av de
sysselsatta arbetade inom näringsgrenen.
Vad gällde kvinnorna finns de allra flesta infödda
kvinnorna inom vård och omsorg. Det gällde drygt
en tredjedel av alla sysselsatta. Samma mönster visar
kvinnor från Norden och EU samt övriga Europa
och även Asien med omkring en fjärdedel sysselsatta
i näringsgrenen. Sverige har en starkt könssegregerad
arbetsmarknad, där kvinnorna finns koncentrerade
till ett fåtal yrkesområden (se även tabell , s. ).
Eleverna med olika etnisk bakgrund följer också
olika mönster när det gäller val av program i gymnasieskolan. På gymnasieskolans studieförberedande
program är andelen elever med utländsk bakgrund
ungefär som genomsnittet. På handels- och administrationsprogrammet och omvårdnadsprogrammet är
andelen elever med utländsk bakgrund betydligt större
än genomsnittet. Andelen är klart mindre på Naturbruks- och Energiprogrammet.

Människor med utländsk bakgrund
är ingen homogen grupp
Det finns ofta en tendens att tala om människor med
utländsk bakgrund som en enda homogen grupp i
förhållande till infödda svenskar. Ett sådant synsätt ger
ingen sann eller rättvis bild av hur det förhåller sig.
Förhållandena skiljer sig starkt mellan enskilda individer och grupper med olika etnisk bakgrund, precis
som de skiljer sig mellan individer och grupper av
infödda svenskar.
Ett exempel är förhållandena på arbetsmarknaden.
Det råder stora skillnader i situationen på arbetsmarknaden för människor med olika etnisk härkomst. Personer från afrikanska och asiatiska länder har exempelvis
högre genomsnittlig arbetslöshet och lägre sysselsättningstal än övriga födda utanför Sverige. Situationen
för enskilda personer varierar givetvis starkt även om
man kommer från samma land eller världsdel.

gällde undervisningen i svenska för invandrare var
det under  knappt i var fjärde kommun som den
nyanlände kunde börja undervisningen omedelbart.
De långa väntetiderna är i sig en viktig orsak till passivisering och utanförskap från den svenska arbetsmarknaden, och därmed till stor del utanförskap även
från det svenska samhället i stort.
Många flyktingar som har intervjuats i rapporterna
har givit tydliga uttryck för upplevelser av utanförskap. Att ta emot bidrag, gå i skolan och stå utanför
arbetslivet upplever särskilt en del män som förnedrande.

Det är större sannolikhet att vara arbetslös
för den som har utländsk bakgrund
Andelen sysselsatta invånare i arbetsför ålder var år
 betydligt lägre för utlandsfödda än för svenskfödda. Detta gäller för samtliga grupper utlandsfödda.
Även vad gäller andelen arbetslösa har de utlandsfödda
en svårare situation jämfört med infödda svenskar. Av
de utlandsfödda var  procent arbetslösa  jämfört med endast  procent för infödda.
Den avgörande minskningen av de inflyttades deltagande i arbetsmarknaden ägde rum under -talet,
trots ett gott arbetsmarknadsläge. Fram till mitten
av -talet hade utländska medborgare högre sysselsättningsgrad än svenska medborgare. Det kraftiga
fall i sysselsättningsgrad som skedde under början på
-talet är en fortsättning på en flerårig trend.
En del av förklaringen kan vara att flyktinginvandring ersatte arbetskraftsinvandring. De tidigare arbetskraftsinvandrarna har klarat sig förhållandevis bra.
Många bland dem som kommit senare har haft svårt
att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Detta
trots att de haft en lång vistelsetid i Sverige och en
högre utbildningsnivå än de tidigare invandrade.
Detta är sannolikt inte enda förklaringen. En orsak
kan vara att den politiska fokuseringen på att utlandsfödda ska få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden
har varit alltför svag. En annan orsak finns troligen
i mentaliteten och beteendet inom arbetslivet. Oförmåga att ta till sig kompetens från människor med
utländsk bakgrund och överdrivna krav på »Sverigespecifik kompetens« har bidragit till att trösklarna för
inträde på arbetsmarknaden blivit alltför höga.

Utmaningar för integrationspolitiken
Att introduceras i Sverige är tålamodskrävande
Integrationsprocessen karakteriseras av ett antal kritiska punkter där de nyanlända kan tvingas till lång
väntan innan introduktionen är avklarad. När det
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Många fastnar i ett
långvarigt bidragsberoende och utanförskap
 granskade Svenska kommunförbundet situationen för de flyktingar och deras anhöriga som folk-

bokfördes här . Bara  procent var då registrerade
som sysselsatta och knappt  procent hade en någorlunda fast förankring på arbetsmarknaden. Socialbidraget var den största inkomstkällan och bidragsberoendet var långvarigt.
Integrationsverkets uppföljning  av flyktingar
och deras anhöriga som mottogs  visar liknande
resultat. Endast  procent klarade försörjning utan
bidrag. Det långvariga bidragsberoendet för en stor del
av flyktingarna och deras anhöriga medför ett utanförskap och brist på delaktighet i det svenska samhället.

Det är svårt att få jobb
som motsvarar kunskapsnivån
Det är betydligt ovanligare bland utlandsfödda att ha
ett arbete som motsvarar den kunskapsnivå man uppnått. En AMS-studie visar att endast ca  procent av
de utlandsfödda akademikerna hade ett arbete som
motsvarade deras utbildningsnivå. Detta kan jämföras
med  procent av de som är födda i Sverige.
Chansen att ha ett kvalificerat arbete varierar med
de utlandsföddas födelseregioner, utbildningsland och
värderingen av den utländska utbildningen i Sverige.
Det var stor skillnad mellan utlandsfödda som tagit
sin examen i Sverige respektive utomlands. Sannolikheten att ha ett kvalificerat arbete för de utlandsfödda
som hade en högskoleutbildning från Sverige var ca 
procentenheter mer än för de utlandsfödda som hade
en utbildning från annat land.
En SCB-studie visar att stora skillnader i möjligheten för högutbildade att få arbete beror på var i världen man kommer ifrån. Tre år efter det att deras examen blivit bedömd förvärvsarbetade  procent av
dem som var födda i Europa, Nordamerika och Oceanien. Bland personer från asiatiska och afrikanska länder var det endast något över  procent.
De som invandrar till Sverige möter högre krav när
det gäller språkkunskaper än invandrare till många
andra länder. Det svenska samhällets förväntningar på
god läs- och skrivförmåga ligger på en mycket hög
nivå. Sverige intar tätpositionen när det gäller vuxnas
läs-, skriv och räkneförmåga bland tolv jämförbara
länder som hittills deltagit i undersökningen International Adult Literacy Survey. Bland vuxna svenskar
(– år) klarar tre av fyra uppgifter som motsvarar
kraven i svenska efter genomgången grundskola. I
t.ex. Storbritannien klarar endast hälften av den vuxna
befolkningen motsvarande krav.

Få nyanlända avslutar
svenskundervisning med godkänt resultat
Det finns kritik mot hur svenska för invandrare, sfi,
är organiserad och med de resultat som uppnås. Från
och med  har Integrationsverket uppgifter om
orsakerna till avbrott/avslut av svenskundervisningen.
Endast mellan  och  procent avslutade undervisningen med godkänt betyg efter tre, fyra år.
De bristfälliga resultaten inom sfi har varit ett återkommande problem i det kommunala flyktingmottagandets historia. Synen på svenskundervisning har
länge varit delad. Vissa anser att nykomlingarna måste
få lära sig grundläggande svenska och först klara det
innan de kan gå vidare ut i arbetslivet. Andra hävdar
att det räcker om man kan kommunicera hjälpligt,
sedan lär man sig språket efter hand när man kommer
ut i arbetslivet.
En kritik som ofta riktas mot sfi är att den tar för lite
hänsyn till de individuella förutsättningarna. Högutbildade personer har gått i samma undervisningsgrupper som personer med liten eller ingen utbildningsbakgrund. En annan kritik är bristen på interaktion
mellan sfi, arbetsförmedling och arbetsmarknad.

Elever med utländsk bakgrund
har svårare att uppnå utbildningsresultat
I Skolverkets lägesbedömning år  konstaterade
man att i den grupp elever som lämnar grund- och
gymnasieskolan utan fullständiga betyg är andelen
elever med utländsk bakgrund stor. Var femte elev med
utländsk bakgrund saknade då grundläggande behörighet till studier på nationellt program, att jämföra med
totalt var tionde elev. Åtta av tio elever lämnar gymnasieskolan med slutbetyg – men endast sju av tio elever
med utländsk bakgrund.
Elever med utländsk bakgrund nådde i genomsnitt
sämre resultat än elever med svensk bakgrund. En
större andel elever fick inte betyg eller betyget icke
godkänd och en mindre andel elever med utländsk
bakgrund fick betygen Väl godkänd och Mycket väl
godkänd. Detta gällde både elever som är födda utomlands och elever som är födda i Sverige men av utlandsfödda föräldrar.
Under första halvan av -talet var det endast
omkring hälften av de barn som kommit till Sverige
efter tio års ålder som lämnade grundskolan med
kompletta avgångsbetyg, vilket kan jämföras med 
procent av barn med svensk bakgrund. Motsvarande
siffra för barn som har utländsk bakgrund men som
är födda i Sverige eller som kommit hit vid lägre åldrar är drygt  procent. Efter läsåret / då det nya
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mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet började
gälla var  procent av barnen med utländsk bakgrund
behöriga till gymnasieskolan vilket kan jämföras med
drygt  procent av barnen med svensk bakgrund.
De uppgifter som redovisas här är en jämförelse av
genomsnittsresultat mellan elever med utländsk bakgrund och svenskfödda elever. Som framgår av ett
senare avsnitt, »Många elever med utländsk bakgrund
når mycket goda resultat«, finns många enskilda elever
med utländsk bakgrund som uppnår goda resultat.

Brist på relationer och tydlighet i skolan
En viktig orsak till att elever misslyckas att få godkänt
i alla ämnen är brist på bra relationer med skolans personal och ibland även förekomsten av konflikter med
lärare. Det visar en undersökning som Skolverket gjort
i maj . I flera av fallen som verket granskat saknas
ömsesidighet, respekt och förståelse mellan eleven och
de vuxna. Skolpersonalen visade sig också ha svårigheter att hantera relationen i mötet med föräldrarna.
Studier visar att skolornas förmåga att anpassa
undervisningen är otillräcklig. Skolorna brister också
när det gäller att vara tydliga och berätta vilka krav och
förväntningar som finns på eleverna. Resultatet blir
att eleverna inte känner sig delaktiga. Det saknas en
öppen diskussion kring mål, krav och kriterier.
Såväl i glesbygd som i storstäder har en relativt liten
andel lärare med utländsk bakgrund. Frågan är vilka
samband som kan finnas mellan elevernas resultat och
den segregerade lärarkåren. Elever med utländsk bakgrund har givetvis samma behov av förebilder som
andra. Lärare med kompetens inom andra kulturer
kan fungera som brobyggare mellan elever, lärare och
övrig personal samt mellan skolan och elevernas föräldrar.

Introduktionen är inte
anpassad till de berörda individerna
Den bristande anpassningen av introduktionen till
de berörda individerna har uppmärksammats i flera
sammanhang. Integrationsverkets inventering visar att
omkring  procent av de  mottagningskommunerna inte erbjöd några möjligheter att välja inriktning
på introduktionsprogrammet år .
Man använder fortfarande kollektiva lösningar inom
introduktionsprogrammen och undviker att ta hänsyn till de nyanländas individuella förutsättningar och
behov. De nyanlända har inte möjlighet att själv vara
delaktiga i planerande och genomförande av introduktionen.
14

  

Det arbete som startats under  i samarbete mellan kommunförbundet och ett antal myndigheter har
som ett viktigt mål att sätta individen i fokus.

Boendet är starkt segregerat
Boendesegregation är ett fenomen som mer eller mindre genomsyrar vårt samhälle. Särskilt tydlig är denna
form av segregation i regioner med ett uppdelat
bostadsbestånd i väl avgränsade bostadsområden. Riskerna är större för segregation inom bostadsmarknader präglade av å ena sidan områden med småhus
och bostäder med äganderätt, å andra sidan områden
som i huvudsak består av hyresrätter. Denna typ av
differentierat bostadsbestånd finner man inte minst i
de tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Boendet är en del av den materiella välfärden. Boendet är också en mätare på den socioekonomiska statusen. Det märks genom att det är höginkomsttagare
som bor mest segregerat. Med stöd av materiella resurser väljer de sin bosättning i de mest attraktiva områdena – en frivillig segregering.
Många människor med utländsk bakgrund bor koncentrerat i vissa låginkomstområden beroende på just
lägre inkomster. Det är delvis ett ofrivilligt val: tillgången till bostäder till rimligt pris är begränsad. Men
valet är till en del också frivilligt: man väljer ett boende
nära anhöriga och andra landsmän.

Utvecklingen för
utlandsfödda i Sverige har varierat
Personer som kom till Sverige under -, - och
-talen hade ungefär samma inkomstutveckling som
infödda svenskar. Grupper som kom senare under
- och -talen har emellertid haft betydligt sämre
inkomstutveckling. De genomsnittliga löneskillnaderna vid samma utbildning och kompetens (»humankapital«) mellan å ena sidan infödda svenskar och
å andra sidan nord- och västeuropéer är marginella
oavsett vistelsetid i Sverige. För invandrare från Östoch Sydeuropa sker en minskning av skillnaderna över
tiden, men de försvinner inte. Löneskillnaderna är
nästan  procent för individer som bott i Sverige tio
år eller mindre men fortfarande  procent för anställda
som varit i Sverige mer än tjugo år.
Andra studier visar att barn till invandrare inte
skiljer sig i någon större utsträckning från barn till
infödda svenskar om man ser till andelen som gått en
tre- eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning alternativt tagit en högskoleexamen. Barn i vissa grupper
nådde till och med längre i utbildningskarriären än

infödda. Individer födda i Sverige med en eller två
utländska föräldrar uppnår lika höga eller högre betyg
både genomsnittligt och i flera enskilda ämnen. Här
bekräftas alltså bilden, det finns bland elever med
utländsk bakgrund både de som har stora problem
med skolprestationerna och de som klarar sig mycket
bra.
Det finns inget ödesbestämt som säger att stora
klyftor mellan infödda och människor med utländsk
bakgrund är något som kommer att bestå. Utvecklingen har varit mycket dynamisk de senaste decennierna. Det finns stora möjligheter att ändra den situation som gäller idag.

Den sociala situationen betyder mer
än härkomst eller kulturell bakgrund
Ju högre utbildning dina föräldrar har desto högre
betyg får du i skolan. Eller desto mer motiverad blir du
och mer hjälp får du hemma. Den vanligaste förklaringen till elevers skilda prestationer brukar vara den
sociala bakgrunden och, föräldrarnas utbildningsnivå.
Skolverket konstaterar att variationen i resultat också
för elever med utländsk bakgrund följer den sociala situationen. Elever med högutbildade föräldrar får högre
betyg.
Efter kontroll för social situation var risken allmänt
sett inte större för elever med invandrade föräldrar
att få låga eller ofullständiga betyg än vad den var
för deras helsvenska kamrater (Välfärdens finansiering och fördelning, Kommittén välfärdsbokslut. SOU
:.). Det finns heller inga belägg för att skolorna
i de segregerade områden förändrats till det sämre
under -talet.

Mångfaldens möjligheter
Under senare år har tecken på ett trendbrott ifråga om
deltagande på arbetsmarknaden kunnat skönjas. Därigenom har även bidragsberoendet kunnat minska.
Många initiativrika människor har kommit till Sverige
genom invandringen under -talet. Andelen utlandsfödda med hög utbildning är stor. Ofta har man viktiga erfarenheter av arbete och företagande med sig.
Andelen som startar nya företag här i Sverige är också
hög. Alla dessa faktorer bidrar till den positiva bild av
mångfaldens möjligheter som växer upp i migrationens och integrationens spår.

Många individer som söker sig
till Sverige har mycket att tillföra
Ofta stämplas flyktingar direkt som en enda stor problemgrupp. Men om man ser vilka förutsättningar de
individer som kommer till Sverige faktiskt har, borde
bilden bli den motsatta. Det gäller människor som:
• i många fall invandrat till Sverige i arbetsför ålder.
• i de flesta fall är klara med sin utbildning.
• oftast har erfarenheter från arbetslivet.
• har visat initiativkraften att klara uppbrottet från
hemlandet, i många fall från länder i krig och konflikter.
• delvis har kompetenser som skiljer sig från de
inhemska, ibland på ett sätt som skulle kunna vara
en stor tillgång i en internationaliserad ekonomi.

En större andel utlandsfödda
har fått jobb under slutet av -talet

Mellan  och  ökade andelen utlandsfödda
bland de sysselsatta med en procentenhet till ,
procent. Andelen utlandsfödda i befolkningen ökade
under samma period marginellt med , procentenheter. Sysselsättningen bland de utlandsfödda ökade alltså
markant på tre år.
En arbetskraftsundersökning från SCB som rymmer siffror från  till och med första halvåret 
visar på en liknande utveckling. Resultaten i undersökningen pekar på en entydig förändring. Sedan 
har sysselsättningen bland utrikes födda invånare ökat
med , procentenheter till en total sysselsättningsgrad
på närmare  procent. Det är en utveckling som är
snabbare än för personer födda i Sverige.
För flera grupper är förändringen kraftig. Framförallt har allt fler invandrade från Bosnien och afrikanska länder gjort avgörande inbrytningar på arbetsmarknaden. Här märks sysselsättningsökningar de två
senaste åren på hela  procentenheter för personer
födda i Bosnien.
För personer födda i Afrika är ökningen drygt 
procentenheter. Även för andra grupper märks den
positiva utvecklingen på arbetsmarknaden. För personer från arabisktalande länder har sysselsättningsgraden ökat med närmare åtta procentenheter.
Arbetslösheten har under perioden – minskat drastiskt för nästan alla grupper. Arbetslösheten var
exempelvis mycket hög för invandrade från Irak, både
män och kvinnor, i mitten av -talet: över  procent.
År  hade arbetslösheten för denna grupp minskat
till under  procent.
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Bidragsberoendet
minskade under slutet av -talet
Integrationsverkets uppföljning av kommunernas kostnader för försörjningsstöd för de flyktingar m.fl. som
mottagits  visar en klart positiv bild. De flyktingar
som togs emot  har betydligt större möjlighet att
försörja sig själva än de som kom två år tidigare.
 års nivå är realt sett den lägsta nivån som uppmätts under -talet. Det representerar ett trendbrott när det gäller försörjningskostnaderna per flykting.
Det är en kraftig förbättring, särskilt gentemot 
och  års flyktinggrupper. Minskningen av försörjningsstödet uppgår till   kronor per person..
Även minskningen av kommunernas försörjningsstöd till flyktinggruppen under perioden är betydande.
Från  till  minskade kostnaderna med nära
 procent eller ca  miljoner kronor.

En kvarts miljon svenskar jobbar i företag som
drivs av personer med utländsk bakgrund
Var femte nytt företag startades  av en person med
utländsk bakgrund visar en LO-rapport. Av företagarna var  procent födda utomlands och resterande
 procent födda i Sverige med föräldrar med utländskt
ursprung. Idag räknar man med att det finns ca  
företag som drivs av företagare med utländsk bakgrund.
De flesta av företagarna i LO:s undersökning hade
bott i landet mellan  och  år (utom de som är födda
inom Norden). Den största andelen har sin bakgrund i
länder utanför Europa. Tidigare undersökningar visar
att en överväldigande majoritet av invandrarföretagare verksamma år  hade vistats i Sverige längre
än  år. Siffrorna antyder att det tar tid innan en person som invandrat bestämmer sig för att bli företagare. Det kan också tolkas som att få av dem som
kommit hit haft föresatsen att starta företag eller att
hindren är många.
Många företag som drivs av utlandsfödda vänder
sig till en lokal marknad och sysselsätter en eller två
personer. De är koncentrerade till storstäderna, är i
genomsnitt yngre och har bättre formell skolning än
infödda svenska företagare. Antalet utomeuropeiska
företagare blir allt fler. Den överlägset största gruppen utgörs av personer från Turkiet. Merparten är
arbetskraftsintensiva tjänsteföretag, t.ex. handel, restauranger, städfirmor, frisersalonger o.dyl . Totalt sysselsatte företagen i slutet av -talet närmare en kvarts
miljon anställda.
Motiven till att starta företag uppgavs av  procent
av de företagarna i rapporten vara att kunna förverk16

  

liga sina idéer och få arbeta självständigt. En mindre
del,  procent, uppgav att anledningen var arbetslöshet. Egen företagandet sågs alltså av de allra flesta som
en möjlighet på den svenska arbetsmarknaden.
Det finns enligt LO-rapporten en relativt stor grupp
finansiellt och konkurrensmässigt svaga företag som
drivs av personer med utländsk bakgrund. En tredjedel av dessa företag hade enligt en NUTEK-rapport
 en omsättning som understeg   kronor.
Många är missnöjda med lönsamheten och vill ha
bättre utvecklingsmöjligheter.

Många elever med utländsk bakgrund
når mycket goda resultat
Det finns många elever med utländsk bakgrund som når
mycket goda resultat i skolan. Tjugo procent av samtliga elever med utländsk bakgrund lämnar grundskolan med högsta betyg i minst hälften av ämnena och
Väl godkänd i de övriga. I Stockholms län finns trettiosex grundskolor upp till år nio med mer än femtio
procent elever med utländsk bakgrund. Av dessa skolor har en fjärdedel ett högre meritvärde än genomsnittet för landet, vissa av skolorna har bland landets
högsta genomsnittliga meritvärden.
Vid en jämförelse av läsförmåga mellan nio- och
fjortonåringar, med svensk respektive utländsk bakgrund, visade sig de senare genomsnittligt prestera
något sämre än elever med svensk bakgrund. Samtidigt presterade mer än hälften av eleverna med utländsk
bakgrund över det internationella genomsnittet. När
man studerar vuxnas läsförmåga utifrån etnicitet har
det visat sig att vuxna som invandrat till Sverige före
tonåren läser och skriver i nivå med befolkningen i
stort. Vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå är de
två faktorer som man anser främst påverkar läsförmågan.
En undersökning från början av -talet visade att
fler elever fortsätter till teoretiska gymnasielinjer i
invandrartäta skolområden. Studier från andra länder
visar liknande resultat. Man borde alltså kunna utgå
ifrån att skolors invandrartäthet är positiv vad gäller
elevernas teoretiska gymnasieval men att man däremot inte ser någon effekt vad gäller betygen.
När man tar hänsyn till den sociala situationen
kvarstår det – både i början och i slutet av -talet,
endast små skillnader i betygsgenomsnitt mellan barn
av olika etnisk bakgrund. Studier visar att effekten av
att vara uppvuxen i en familj med utländsk bakgrund
på det hela taget är positiv för elevernas övergång till
teoretiska gymnasiestudier efter det att hänsyn tagits
till social situation.

Mångfalden –
en stor resurs för att möta arbetskraftsbristen
Invandring och omfattande kontakter med omvärlden har i århundraden utvecklat Sverige som nation.
Invandrare har givit svenskt arbets- och näringsliv möjligheter till utveckling, vitalitet och förnyelsekraft. I
dag finns stora möjligheter till tillväxt och välfärd i
den rikliga etniska mångfalden i landets befolkning.
Svenskt arbets- och näringsliv har dock inte utvecklats
med befolkningen. Invånarnas födelsebakgrund styr
alltför ofta möjligheterna på landets arbetsmarknad.
Därmed tas inte den kompetens som finns i befolkningen och den kraft som mångfalden rymmer till
vara. Sverige och svenska företag har inte råd att avstå
från att använda denna glömda tillgång.
Det finns idag en tilltagande brist på arbetskraft och
kompetens inom flera områden, bland annat teknik,
vård och skola. Inför de stora demografiska förändringarna när de stora efterkrigskullarna går i pension
kommer bristen sannolikt att öka kraftigt. Det är angeläget att se vilka möjligheter som finns för att bättre
ta tillvara befintlig kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst har bristen på högskoleutbildade ökat påtagligt under högkonjunkturen i slutet av
-talet och början av -talet. Bristen på arbetskraft är särskilt stor inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt på lärare. Därtill kommer en stor brist
på bl.a. tekniker.

Stor potential av högskoleutbildade
Det finns en betydande potential, ca   personer,
bara bland dem som invandrat – som har utbildning, men inte jobb inom yrken som det råder brist
på. Om situationen för övriga invandrade högskoleutbildade är ungefär densamma tillförs ytterligare 
 personer. Om situationen för tidigare och senare
invandrade mer liknar de svenskföddas blir tillskottet
 . Ett rimligt antagande är alltså att det totalt finns
en potential av utlandsfödda högskoleutbildade i åldrarna – år mellan   och   personer.

En Agenda för Integration och Mångfald
Det är dags att ta gemensamma, långsiktiga initiativ
för integration och mångfald. Genom många samverkande faktorer har integrationsarbetet nu nått en
punkt där det är möjligt att ta ett språng framåt. En
central förutsättning för detta är det ökande, starka
engagemanget från en rad olika aktörer inom det civila
samhället, det privata näringslivet, det politiska systemet och den offentliga sektorn.

En gemensam agenda för arbetet de närmaste åren
– Agenda Integration och Mångfald – kan bidra
till att fokusera de insatser som måste göras för
att uppnå resultat i integrationsfrågorna. En sådan
Agenda bör utgöra utgångspunkten för integrationspolitikens inriktning. De områden Integrationsverket
främst vill lyfta fram som grund för en sådan agenda
är:
• Stimulera egenförsörjning som hävstång för integration genom systematiska och samordnade grepp
inom näringspolitik och arbetsmarknadspolitik.
• Öka samarbetet mellan strategiska aktörer i integrationsfrågorna, i vissa frågor i form av fastare allianser.
• Utveckla introduktionen genom att sätta individen
i fokus och släppa in fler aktörer.
• Fullfölja en öppen dialog om hur hindren för såväl
inträde som vidare avancemang på arbetsmarknaden snabbt ska kunna minskas.
• Genomföra snabbare bedömningar så att utlandsfödda kan använda sin utbildning och yrkeskompetens på den svenska arbetsmarknaden.
• Arbeta systematiskt mot diskriminering och rasism
genom att sprida kunskap i samverkan mellan olika
aktörer.

Egenförsörjning – hävstång för integration
Den viktigaste orsaken till marginalisering och utanförskap är bristande möjligheter till arbete och egenförsörjning och därmed delaktighet och medansvar
i samhället. Många problem hänger samman med
avsaknad av egenförsörjning, som barns uppväxtvillkor, lågt valdeltagande och folkhälsoproblem. Integrationspolitikens viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för egen försörjning, så att individen kan råda
över sitt eget liv och vara delaktig och medansvarig i
samhället.
Arbete är en avgörande hävstång för att nå integration. En plats i det svenska arbetslivet är nyckeln
för varje enskild person att bygga sitt eget livsprojekt.
Eget arbete ger möjligheter för individen. Mångfald
i arbetslivet tillför också företag, organisationer och
myndigheter ny dynamik för fortsatt utveckling. Landets befolkning blir allt äldre. Bristen på arbetskraft
blir ett allt större samhällsproblem. Samtidigt har alltfler i den arbetsföra delen av befolkningen utländsk
bakgrund. Att arbeta med mångfald är att arbeta med
att trygga kompetensförsörjningen – och därmed den
framtida välfärden.
Med detta synsätt är integrationsfrågornas koppling
till näringspolitiken och tillväxtfrågorna än mer cen  
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tral. Ansvaret för integrationsfrågorna i regeringen har
flyttats från kulturdepartementet till näringsdepartementet, vilket är en tydlig markering om en tyngdpunktsförskjutning i det politiska arbetet med integrationsfrågorna. Ett område där integrationsperspektivet
kommer att vara centralt är det fortsatta arbetet med
regionala tillväxtprogram.
Egenförsörjning bör stå i klart fokus i det fortsatta
integrationsarbetet. För att kunna ta tillvara den
potential som den etniska mångfalden utgör för tillväxt och utveckling krävs systematiska och samordnade grepp inom näringspolitik och arbetsmarknadspolitik.

kunskap om förutsättningarna för integrationsarbetet.
• När det gäller introduktion av nyanlända invandrare är de avgörande att de berörda individerna snabbt
involveras och får reella möjligheter att påverka vilka
insatser som ska genomföras.
För att uppnå resultat i integrationsfrågorna krävs
insatser av flera olika strategiska aktörer. Det krävs
dessutom ett nära samarbete mellan aktörer med
olika roller och ansvarsområden, i vissa fall i form av
fastare allianser.

En strategisk allians för
introduktion med individen i fokus
Samverkan mellan strategiska partners
Frågorna om mångfald och integration berör alla i
samhället. Ingen myndighet eller annan aktör kan
på egen hand »skapa integration«. Strategiska aktörer
behöver arbeta tillsammans för att förbättra förutsättningarna för integration, motverka diskriminering
och ta tillvara de möjligheter som ökad etnisk mångfald innebär. Vilka är då dessa strategiska aktörer ?
• Arbetslivets aktörer har en nyckelroll för att öka den
etniska mångfalden i arbetslivet. Det gäller såväl
företrädare för privata och offentliga arbetsgivare
som fackliga organisationer. Det är tydligt att både
arbetsgivarna och facket under det senaste året ökat
sitt engagemang i mångfaldsfrågorna. Detta är en
positiv kraft som är nödvändig att ta tillvara.
• Flera statliga myndigheter har strategisk betydelse
för integrationsarbetet. I arbetet med att utveckla
introduktionen finns en nära samverkan mellan
AMS, Migrationsverket, Skolverket, Integrationsverket (och Kommunförbundet). Även Högskolverket
och NUTEK har centrala roller.
• Kommunerna spelar en avgörande roll för de operativa åtgärderna för mångfald och integration på
lokal nivå. Det handlar till stor del om att få till
stånd en mer individualiserad och bättre fungerande
introduktion. Kommunerna är dessutom mycket
väsentliga i sin roll som arbetsgivare.
• Insatser från frivilligorganisationer – NGO:er – kan
betyda mycket både för att få nya idéer och impulser till integrationsarbetet och för att fördjupa integrationspolitikens förankring i det civila samhället.
Här har invandrarnas egna organisationer viktiga
uppgifter.
• Aktörer i kunskapssamhället – högskolor, universitet, forskare, myndigheter, kunskapsföretag och
andra – är viktiga för att kunna utveckla och sprida
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Den första tiden i landet för nyanlända är avgörande för
den fortsatta integrationsutvecklingen. Det var framför allt för att åstadkomma utveckling och förändring
på detta område som Integrationsverket först initierades av invandrarpolitiska kommittén.
Dagens organisation i genomförandet av introduktionen är i stort likadan som den kommunerna har
haft under det senaste decenniet. Tidigare konstaterade problem består därför till stora delar. Problemen
kan sammanfattas med att det råder ett bristande
hänsynstagande till nyanländas individuella förutsättningar och behov.
Nyanlända invandrare behöver snabbt få en plats i
svenskt arbetsliv. Detta mål står i fokus för flera myndigheters arbete med att förändra nyanländas första tid
i Sverige; den så kallade introduktionen. Samarbetet
har lämnat det traditionella socialperspektivet i mottagningen av flyktingar och andra nyanlända invandrare. Perspektivet är nu att sätta individens möjligheter i arbetslivet i centrum.
Integrationsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Migrationsverket, Skolverket och Svenska Kommunförbundet har slutit en överkommelse om en ny inriktning för introduktionen för nyanlända flyktingar och
invandrare. Centralt för den nya inriktningen är den
enskildes möjligheter till tidigt arbete, som är hävstången för integration, och att det är individens förutsättningar och behov som ska stå i fokus för insatserna
under introduktionen.
Den som har en yrkesutbildning eller tidigare
arbetserfarenheter ska ges en introduktion med inriktning på arbete, t.ex. arbetsplatsförlagd introduktion,
om möjligt inom sitt yrkesområde. Här är det kommunen, utbildningsanordnaren och arbetsförmedlingen
som garanterar kvaliteten i introduktionsprogrammet.

När det gäller svenskundervisningen är parterna
överens om att det även behövs andra aktiviteter och
metoder än sfi. För att vuxna invandrare efter avslutad
introduktion ska ha sådana kunskaper i svenska att
språket fungerar som ett kommunikationsmedel i vardagsliv, yrkesliv och vid utbildning åtar sig Skolverket
att verka för att svenskundervisningen blir mer flexibel
och bättre svarar mot den enskildes individuella förutsättningar och behov, att lärarna också har utbildning i svenska som andra språk och att man även prövar nya inlärningsmetoder.
Integrationsverket har under  genomfört en
kartläggning av introduktionen i de  kommuner som
tar emot flest flyktingar. I samtliga  kommuner kartläggs flyktingens förutsättningar och behov för att få
en grund för introduktionen. Många kommuner vill
ha med arbetsförmedlingen i ett tidigare skede under
introduktionen. Ett antal goda exempel noteras.
Utvecklingen av introduktionen bygger på att sätta
den berörda individen i fokus. För att uppnå resultat är det centralt att pröva och sprida nya metoder,
samt att släppa in fler aktörer inom introduktionen.

till målet. Antalet tillfälligt anställda har ökat starkt
under -talet, i synnerhet antalet behovsanställda.
Lagen om anställningsskydd har ändrats och underlättat för arbetsgivare att anställa på tidsbegränsade
kontrakt men också underlättat för arbetstagare med
vikariat att få fast anställning.
Behovs- och säsongsanställningar som utgör en stor
andel av de tidsbegränsade anställningarna leder i
mindre utsträckning till fasta anställningar. Mindre än
en tredjedel hade fått fast jobb inom två år. Även andra
former av tillfälliga anställningar har ökat. Provanställningar har de senaste fyra åren mer än fördubblats, särskilt bland manliga utomeuropeiska invandrare. Dessa leder i mycket stor omfattning till fasta
anställningar, tre av fyra får fast arbete inom två år.
Att komma in och komma vidare på arbetsmarknaden är nyckelfrågor för att lyckas med integrationsarbetet. Det behövs en öppen dialog med arbetslivets
olika organisationer om möjligheterna för att minska
hindren för inträde och avancemang i arbetslivet.

Att kunna använda sin kompetens i Sverige
Snabbt inträde i arbetslivet – en nyckelfråga
Vilka slutsatser kan dras av att arbetslivet har en sådan
nyckelroll för framgången i integrationsarbetet, och
att skillnaderna mellan olika etniska grupper i arbetslivet ännu är så stora? En viktig slutsats är att hitta
nya metoder för att underlätta för människor med
utländsk bakgrund att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Det understryks av att den enskilt viktigaste faktorn på arbetsmarknaden är att man befunnit sig där tidigare.
Två klara mål kan sättas upp för integrationen i
arbetslivet:
) Att snabbt komma in i arbetslivet
) Att därefter ha möjlighet vidare mot mer kvalificerade uppgifter
Det är viktigt att se sambandet mellan dessa två
mål. Ibland sätts en motsättning upp mellan målen.
Det kan utmålas som ett misslyckande om man inte
får det arbete man är kvalificerad för. Men inträdet på
arbetsmarknaden är en nödvändig förutsättning för
att kunna gå vidare. Misslyckandet inträder först om
det inte finns möjlighet att avancera till uppgifter man
har kompetens för, och successivt öka sin kompetens
och sina utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden.
När man ska pröva nya metoder finns inte facit på
förhand. Vissa åtgärder kan ge mycket gott resultat,
medan andra åtgärder på samma område inte leder

Det finns stora vinster både mänskligt och ekonomiskt
att göra på en utbyggd validering av utländsk kompetens. Den invandrade slipper långa väntetider och
meningslösa arbetsmarknadsåtgärder och får i stället
möjlighet komma in på arbetsmarknaden inom den
näringsgren han är utbildad och har kompetens. Dessutom kan stora besparingar göras av stat och kommun. Ett viktigt område är validering av yrkeserfarenheter av personer med utländsk högskoleutbildning.
Det finns idag ingen myndighet och inget system för
at validera dessa människors utländska yrkeserfarenheter mot arbetslivet.
Integrationsverket och Högskoleverket har föreslagit att ett antal högskolor ska utses för att ansvara
för att ta fram kompletterande utbildningar inom vissa
områden. Utbildningarna bör ingå i högskolornas
reguljära utbud och högskolorna bör få ökade resurser för att erbjuda kompletteringar för alla yrkeskategorier med akademisk bakgrund.
Den resurs som inflyttade akademiker har tillfört
och tillför landet har inte tillräckligt väl tagits tillvara.
Två av förklaringarna som ofta förts fram till invandrade akademikers svårigheter att bryta sig in på arbetsmarknaden är bristen på kompletteringsutbildningar
och avsaknaden av samordning av utbildningssatsningarna.
Kompletterande utbildning ger möjlighet att värdera utländska examina och anpassa individens utbild  
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ningserfarenhet till svenska förhållanden. Erfarenheterna från tidigare kompletteringsutbildningar är
positiva. Men efterfrågan på kompletterande utbildningar är större än utbudet. De kompletterande utbildningarna behöver samordnas, systematiseras och följas
upp på ett bättre sätt. Mot bakgrund av att Sverige är
ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald kommer behovet av kompletteringsutbildningar att vara
stort under överskådlig framtid.
Den genomsnittliga utbildningsbakgrunden skiljer
sig inte nämnvärt mellan personer med utländsk bakgrund och infödda svenskar. Skillnaderna mellan olika
individer är stora. För personer utan högre utbildning
är svårigheterna att komma in på den svenska arbetsmarknaden generellt sett ännu större än för dem som
har högre utbildning.
Att människor med hög utbildning och värdefull
yrkeskompetens inte kan använda detta på den
svenska arbetsmarknaden är slöseri både för individen och samhället.
Det är nödvändigt med gemensamma insatser för
att få till stånd snabbare bedömningar.

Åtgärder mot etnisk diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism
Arbete mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering bedrivs i Sverige med höga ambitioner. Regeringen har överlämnat en nationell handlingsplan mot
rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering till riksdagen. Integrationsverket har fått ett
antal strategiska uppdrag som en följd av handlingsplanen. Verket har också en samordnande roll för
arbetet.
Insatserna mot främlingsfientliga eller rasistiska yttringar måste grundas på en förståelse av orsakerna.
Orsakerna är flera och återfinns på det strukturella,
politiska såväl som det individuella planet och dessa
måste motverkas och förebyggas, inte med en enda
strategisk ansats utan med olika strategier.
En generell utgångspunkt är att stimulera positiva
processer i samhället och att göra det i samarbete med
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andra aktörer i samhället. Ett sätt att göra detta är att
med riktade insatser stimulera krafter i det civila samhället. Ett annat sätt är insatser för att skapa och förstärka jämbördiga och förtroendefulla relationer mellan olika etniska och sociala grupper i samhället.
Handlingsplanen innebär bl .a. arbete med en nationell kunskapsbank om arbete mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering, samråd och dialog,
rådgivande verksamhet till kommuner, åtgärder mot
diskriminering i samverkan med DO och uppföljning
av arbetet.
Den nationella kunskapsbanken kommer att fungera
som en webbportal på Internet. Kunskaper om olika
metoder för och erfarenheter av arbetet mot rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering ska bygga på
såväl internationella som svenska erfarenheter. Kunskapsbanken ska således visa lärande exempel, men
även rymma definitioner av centrala begrepp, hänvisningar till resurspersoner, information om myndigheters ansvarsområden, litteraturtips samt ge en bild av
det aktuella forskningsläget.
Tillsammans med Svenska Kommunförbundet ska
Integrationsverket dessutom utveckla en rådgivande
och stödjande verksamhet för landets kommuner.
Etnisk diskriminering uppmärksammas i större
utsträckning än tidigare av fackliga förbund, arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer. Fler
fackligt förtroendevalda, arbetsgivare och näringsidkare genomgår utbildning eller får information om
etnisk diskriminering av sina organisationer. Det visar
den Sifoundersökning som genomfördes under september  på uppdrag av Integrationsverket och
DO.
De ökade informations- och utbildningsinsatserna
har ännu inte resulterat i någon markant ökning av
kunskapen om Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet eller om straffbestämmelsen
Olaga diskriminering. Fortfarande är kunskaperna om
lagen bristfälliga bland arbetsgivare och fackligt förtroendevalda.
I arbetet mot diskriminering och rasism behövs allianser och samarbete mellan olika aktörer. Att systematiskt sprida kunskap i samarbete med andra aktörer är ett strategiskt verktyg i arbetet.

  
Integrationsverket har bland annat i uppdrag att följa
och analysera samhällsutvecklingen när det gäller situationen för invånare med utländsk bakgrund. I Rapport Integration  har vi riktat granskningen mot
de av Integrationsverket fokuserade områdena arbete,
boende och utbildning samt introduktion av nyanlända flyktingar.

Begreppet invandrare
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 faktiskt kan tänkas ha betydelse. I statistiska
sammanhang är begreppet alltför obestämt. Här har
kategorin »utländsk medborgare« tidigare fått ersätta
invandrare, men även medborgarskapet som grund
för jämförelser skapar problem, eftersom många som
invandrat efter en tid i Sverige blir svenska medborgare. Då det finns tecken på att ursprunget kan ha
betydelse för möjligheterna här har vi – och även
många andra statistikansvariga – valt att utgå från
jämförelser mellan »utlandsfödda« och »infödda« i
stället. Ytterligare en kategori som kan vara viktig att
räkna in invånare med »utländsk bakgrund«, dvs. barnen till de invandrade.

Vårt underlag
Underlaget för rapporten är dels hämtat från statistiska register, dels från enkäter och intervjuundersökningar. En stor del är utvärderingar och analyser som
initierats av Integrationsverket och utförts av forskare

vid olika universitet och högskolor. Ytterligare underlag har vi hämtat från utvärderingar och analyser som
initierats av andra myndigheter och forskningsinstitutioner.
Syftet med rapporten är dels en lägesbeskrivning
men också att visa på utvecklingen. Därför startar vår
analys några år tillbaka och sträcker sig så långt statistik och övrigt underlag varit tillgängligt. Vilka variabler och indikatorer som vi utgår ifrån för att bedöma
och analysera tillståndet och utvecklingen återkommer vi till under respektive kapitel.

Vår presentation
Upplägget utgår från de prioriterade områdena, trots
att dessa delvis överlappar varandra. Vi inleder rapporten med »Starten i Sverige«, den introduktion som
de flyktingmottagande kommunerna svarar för och
som Integrationsverket har ett övergripande ansvar
för. Nästa avdelning är »Från segregation till integrerad mångfald», där vi analyserar integrationsprocessens nästa steg, efter introduktionen. Här startar vi
med ett kapitel om arbete och arbetsmarknad, fortsätter med boendet och bostadsmarknaden samt utbildningssektorn.

Presentation av statistikkällorna
RAMS
SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik syftar
till att ge årlig information om bl.a. sysselsättning,
näringsstruktur, personalstruktur i företag och på
arbetsställen. RAMS baseras bl.a. på arbetsgivarnas
kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna
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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.
AKU
Arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter sysselsättningen månadsvis. Den är urvalsbaserad och omfattar
ca   personer varje månad och riktar sig till individer som får frågan om man förvärvsarbetade under
mätveckan. Undersökningen ger en heltäckande bild
av sysselsättningen inkl. företagare.
AMS
Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Uppgifterna hämtas kontinuerligt från Arbetsförmedlingar
i hela landet, från de datorbaserade registerkort som
arbetsförmedlingarna upprättar för varje arbetssökande. Den totala populationen utgörs av samtliga personer som vid månadens slut är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Följande variabler finns: ålder, kön,
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medborgarskap, sökandekategori, tid i viss sökandekategori, m.fl.
Öppet arbetslösa är personer som registreras i
sökandekategorierna: Arbetslösa som får platsförmedlingsservice (kategori ), arbetslösa som får vägledningsservice (kategori ) samt arbetslösa som är
erbjudna åtgärd samt väntar på beslutad åtgärd (kategori ).
De arbetsmarknadspolitiska programmen redovisas i olika sökandekategorier.
Arbetsmarknadsprogram är bl.a. följande: Arbetsmarknadsutbildning, Arbetspraktik, Aktiviteter inom
vägledning och platsförmedling, Förstärkt anställningsstöd, Start av näringsverksamhet, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Datortek, Ungdomsgaranti, Kommunalt ungdomsprogram, Allmänt anställningsstöd.
STATIV
STATIV, statistik för Integrationsverket, är en databas
på Integrationsverket. Variabelinnehållet i STATIV
utgörs av nationell statistik på individnivå. Statistikkällorna är Statistiska Centralbyrån (www.scb.se ),
Arbetsmarknadsverket (www.amv.se) och Socialstyrelsen (www.sos.se).

 

  

Integrationsverket ska genom överenskommelser med
enskilda kommuner se till att det finns platser för mottagande av nyanlända flyktingar, skyddsbehövande
och deras anhöriga inom kommunens introduktionsprogram. Kommunen ska vid behov bistå de nyanlända med bostad och tillsammans med de nyanlända
planera för en god introduktion in i det svenska samhället. De övergripande målen för introduktionen är
att de nyanlända ska få förutsättningar för egen försörjning och delaktighet i det svenska samhället. Redskapen för att nå målen är kommunernas introduktionsprogram, där undervisningen i svenska språket,
om det svenska samhället och kontakterna med svensk
arbetsmarknad utgör de viktigaste insatserna.
Vad är då en god introduktion? Hur mäter vi resultaten? I första hand genom att kontrollera om introduktionen gett de redskap som behövs, i form av
svenskkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden. Här är indikatorerna
»andel godkänd nivå inom svenskundervisningen«
samt »andel med egenförsörjning«, »höga/låga inkomster« alternativt »socialbidragsberoende« relativt till
infödda.
Vi utgår i första hand från registeruppgifter om
de invandrade; tid för folkbokföring, skäl till invandringen (flykting- eller anknytningsinvandring), födelseland, kön, ålder, utbildningsnivå samt även var de
bosätter sig. Faktorer som kan ha betydelse för fortsättningen. För att kunna analysera resultaten av kommunernas introduktion behöver vi emellertid mer än
statistiska samband. Det krävs i andra hand också
kvalitativa undersökningar, inte minst intervjuer med
flyktingar och invandrare som gått igenom introduktionsprogram, men även med introduktionsanordnare, arbetsförmedlare m.fl.

I detta inledande kapitel om flyktingars och invandrares introduktion till det svenska samhället presenterar vi först en del bakgrundsfakta om de invandrade
och deras bosättning här i Sverige, sådant som kan
påverka förutsättningarna för introduktionen. Därefter följer vi upp den grupp flyktingar som ingick i
kommunernas flyktingmottagande med start  och
ser hur det gått för dem  (senast möjliga period
för vårt dataregister). Vi refererar också till en undersökning av kommunernas försörjningsstöd som följer
flyktinggruppen från  till år  (där vi haft
tillgång till senare uppgifter). De statistiska undersökningarna varvas med intervjuundersökningar där
flyktingar och invandrare själva berättar om erfarenheter från introduktionen samt varför man bosätter sig i storstadsområden. Vi har även synpunkter
från de mottagande kommunernas ansvariga tjänstemän rörande introduktionens och integrationens hinder och möjligheter via en intervjuundersökning från
Stockholm. Slutligen har vi sammanfattat Integrationsverkets egna och andra myndigheters och forskares uppföljningar och utvärderingar av introduktionen
och kompletterar dessa med några ögonblicksbilder
från ett antal exempel på framgångsrik introduktion.
Eftersom introduktion av flyktingar och invandrare
är en uppgift som kräver stor flexibilitet av både ansvariga politiker och tjänstemän och därmed en verksamhet vars förutsättningar ständigt förändras, presenterar vi också kort ett antal förändringar som är på gång,
i första hand den problemgenomgång och de förslag
som finns formulerade i Överenskommelse om en förbättrad introduktion som träffats mellan Integrationsverket och övriga ansvariga myndigheter.
Men först till bakgrunden, invandringen och de
invandrade.
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Invandringen ökar
Den totala invandringen var under år  drygt
  personer vilket innebär en väsentlig ökning från
att ha legat runt   åren innan. Eftersom utvandringen minskat något har vi haft en växande nettoinvandring från knappt   till närmare   personer åren –.

Under perioden  –  (se diagram ) invandrade totalt   personer. I dessa siffror ingår
både svenska medborgare som återvänt till Sverige
och utländska medborgare som återinvandrat, antalet
utländska medborgare var  . Samtidigt utvandrade   personer. Den sammanlagda nettoinvandringen blev alltså ca   personer under dessa tre år.

 
Totala antalet in- och utvandrare  till .
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Utländska medborgare
50 000

Svenska medborgare
Totalt

40 000

30 000

20 000

10 000
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Svensk. medb.
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19 261

14 702

Totalt

32 781

45 751
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46 510

30 655

55 322

: STATIV, Integrationsverkets databas

Skälen till invandring
Om man ser till orsakerna till invandringen utgjorde
grupperna som i tillståndsstatistiken kallas »övriga
anhöriga«, dvs. anhöriga till andra än flyktingar, samt
»flyktingar« och »anhöriga till flyktingar« de största.
Båda har under perioden vardera varierat mellan drygt
  och   personer. Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som primärt berörs av det
organiserade flyktingmottagandet utgjorde omkring
en tredjedel av samtliga invandrare. Detta är en grupp
som varierar med skyddsbehoven och möjligheterna
att söka asyl just här. En grupp som tydligare varierar
med konjunkturerna på arbetsmarknaden utgörs av
invandrare från övriga nordiska länder, en annan och
växande grupp är invandrare från andra EU-stater.
Motiven för invandringen till Sverige varierar med
andra ord. Utanför EU och den nordiska arbetsmarknaden har få möjlighet att invandra av arbetsmarknadsskäl. Från länder utanför EU och Norden kommer de allra flesta hit som anhöriga samt en väsentlig
andel som flyktingar. Deras främsta mål är ofta inte
att så fort som möjligt skaffa arbete och integreras i
det nya landet utan att i första hand få en tillflykt i
trygghet och förenas med familjen (diagram ).
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För en detaljerad redovisning på ursprungsländer se
tabell , bilagan.

Varifrån kommer invandrarna?
De allra flesta av de invandrade under perioden
– har kommit från Irak, sannolikt beroende
på att Sverige varit ett av få länder som gett irakier
uppehållstillstånd. Ett ökande antal invandrare har
också kommit från grannländerna, Finland, Norge
och Danmark. Här handlar det, liksom när det gäller
det ökande antalet från andra EU-länder, om arbetskraftsinvandring inom den fria nordiska eller europeiska arbetsmarknaden. Framför allt är det en övervikt
av män som invandrar från EU-länder (diagram ).
Under perioden har något fler personer som är
födda i Norden invandrat ( ) än personer födda i
något av EU-länderna ( ). Den skillnad i omfattning som finns härrör framför allt från år , vilket
ytterligare styrker hypotesen om att det handlar om
arbetskraftsinvandring och att flyttströmmarna inom
Norden är mer känsliga för situationen på arbetsmarknaden än övriga.
Andra stora grupper har under perioden kommit
från Jugoslavien, Bosnien och Iran, i första hand
som asylsökande eller anhöriga till flyktinginvandrare. Totalt sett är det något fler kvinnor än män som
invandrat under den undersökta perioden. Påfallande
fler kvinnor har invandrat från Thailand och Polen.
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Bosättning i Sverige
Möjligheten att under asylprövningstiden ordna sitt
eget boende, ebo, har under årens lopp utnyttjats av
drygt hälften av de asylsökande. En tämligen stor andel
av de nyanlända flyktingarna har alltså under väntetiden i stället för att dela lägenhet med okända på
någon av Migrationsverkets mottagningsenheter tillfälligt varit inneboende hos släktingar eller tillfälliga
uthyrare. Sommaren  var ca   asylsökande
inskrivna på Migrationsverkets mottagningsenheter.
Av dessa bodde drygt   inneboende (ebo).
Före lagändringen sommaren  hade de asylsökande färre möjligheter att välja var de ville bo
och var som regel hänvisade till Invandrarverkets förläggningar. Efter besked om uppehållstillstånd erbjöds
flyktingarna i princip plats i någon flyktingmottagande kommun efter samråd mellan Invandrarverket
och kommunerna. I praktiken kunde flyktingens önskemål om bostadsort ofta tillgodoses om det t.ex.
gällde närhet till släktingar. Efter ändringen av Lagen
om mottagande av asylsökande fick emellertid de asylsökande rätt att ordna sitt eget boende, med viss ekonomiskt stöd ( kronor/månad för ensamstående

 
Ursprungsområden för personer som invandrade under åren – och
som fortfarande bodde kvar i Sverige i december .
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och   kronor för familj) till hyreskostnaden. Lagändringen ökade valmöjligheterna för de asylsökande
och minskade statens utgifter för förläggningsboendet. Det ekonomiska bidraget är emellertid inte tillräckligt för ett normalt självständigt boende, vilket lett
till trångboddhet och sociala påfrestningar och stundtals även ett hänsynslöst utnyttjande av de asylsökande
från oseriösa rumsuthyrares sida i storstäderna.

Många vill till storstäderna
Det har visat sig att invandrargruppen som helhet
bosatt sig i påfallande stor utsträckning i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. Mycket få har valt
att flytta till landsbygden eller mindre tätorter. Koncentrationen till storstäderna av nyinvandrade utrikes
födda har starkt bidragit till befolkningsökningen där.
I tabell  noteras hur många från olika områden
som bodde i olika kommuntyper i december år .
Invandrade från Norden och EU bosätter sig gärna i
någon av storstäderna eller deras förorter. Men här kan
man notera en viss skillnad gentemot många andra
invandrargrupper i att även mindre kommuner har
haft en relativt sett stor inflyttning av nordbor. Inom
den nordiska gruppen tenderar relativt fler finländare

söka sig till Stockholm, danskar till Malmö och norrmän till Göteborg. Kommuner nära gränserna till respektive land är också vanliga; Umeå och Haparanda
för finländare, Strömstad, Årjäng och Eda för norrmän samt Helsingborg, Landskrona och Åstorp för
danskar. Just denna inflyttning till de gränsnära kommunerna bidrar till det relativt sett stora antal som
valt att bosätta sig i glesbygd och i andra kommuner
än storstäderna.
Om man jämför med hela svenska befolkningens
bosättning var det invandrade från Övriga Europa som
(december ) mest liknade den totala befolkningens fördelning på kommuntyper. Jämfört med andra
invandrare var det relativt sett få av dessa som var
bosatta i storstäderna. Ganska få bodde också i förortskommunerna medan påfallande många bosatt sig
i industrikommuner (exempelvis Trollhättan, Värnamo, Vaggeryd, Gislaved) och i medelstora städer
(som Landskrona, Falkenberg, Hässleholm). Andelen
som bosatt sig i de medelstora städerna och industrikommunerna är lika stor som andelen av den totala
befolkningen som bor i dessa kommuntyper. Det är
också relativt få i denna kategori som bosatt sig i Stockholm. Malmö och Göteborg. Den stora majoriteten
av invandrarna i denna grupp kom från Bosnien och
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Fördelningen efter kommungrupp för dem som invandrat –, i december  efter födelselandområde (procent).
Hela
Invandrat
Övriga
befolkningen 1996–2000 Norden & EU
Storstäder
16,6
33
28,2
Förortskommun, hyreshus
6,4
10,8
10,5
Förortskommuner, småhus
8,4
6,8
9,3
Större städer
26,8
25,5
22
Medelstora städer
14,6
9,3
8,5
Industrikommuner
8,4
5,3
5,8
Landsbygdskommuner
4,2
1,8
2,9
Glesbygdskommuner
2,5
1
1,8
Övriga större kommuner
7,4
3,8
4,6
Övriga mindre kommuner
4,8
2,8
6,3

Europa
27,1
7,8
56
26,3
14,5
8,9
2,3
1,1
53
2,3

Asien
36
11,2
3,5
28,9
8,1
3,7
1
0,6
2,6
1,5

Afrika
46,4
12,7
9,6
22,2
7,2
2,8
0,9
0,7
3,2
1,2

Total (antal)

34 213

60 727

12 408

8 882 792

163 085

40 102

Amerika &
Oceanien
36,1
14,8
21,9
6,6
3,8
1,4
0,7
1,8
15 476
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Jugoslavien. Deras bosättningsmönster påverkar starkt
den totala fördelningen mellan kommuntyperna.
Av de olika födelselandsgrupperna är det ovanligt
många av de nyligen invandrade från Asien som har
bosatt sig i större städer (Uppsala, Södertälje, Västerås, Örebro och Linköping). En mycket stor del bor i
storstäderna och där finns också olika mönster för de
olika ursprungsländerna. Irakier och turkar bosätter

 
Kommuner med störst andel nyinvandrade
(–) av den totala befolkningen,
december .
Kommun
Botkyrka
Eda
Haparanda
Malmö
Strömstad
Stockholm
Huddinge
Södertälje
Landskrona
Årjäng
Göteborg
Totalt

Invandrat Total befolkning
1996–2000
i kommunen
3 893
73 097
396
8664
460
10412
10 464
259 579
444
11 102
27 855
750 348
3 003
84 535
2 694
77 882
1 295
37 728
329
9 790
15 474
466 990
163 085

8 882 792

: STATIV, Integrationsverkets databas.
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Andel
%
5,3
4,6
4,4
4,0
4,0
3,7
3,6
3,5
3,4
3,4
3,3
1,8

sig gärna i Stockholm, iranier i Göteborg samt libaneser och afghaner i Malmö. Mycket få av invandrarna
från asiatiska länder bodde år  i kommuner utanför storstadsområdena.
Nästan hälften av de nyligen invandrade från länder i Afrika bodde i de tre storstäderna, framförallt
Stockholm och Göteborg. Bara tre kommuner utanför storstäderna, Örebro, Uppsala och Botkyrka, har
något större antal invånare födda i afrikanska länder.
Relativt sett många somalier har valt att bosätta
sig i Gislaved, Borlänge, Flen och Katrineholm. Av
samtliga födelselandområden bosatta i småhusförorter, industrikommuner, landsbygdskommuner samt
övriga större och mindre kommuner utgjordes den
minsta andelen av afrikaner. Av de olika födelselandområdena är det just invandrade från Afrika som, efter
kommuntyp, har det mest avvikande boendemönstret
i jämförelse med befolkningen som helhet.
Precis som för födelselandområdena Norden och
EU, Asien och Afrika har de från Amerika och Oceanien
bosatt sig i storstäderna eller deras förortskommuner
(speciellt Botkyrka, Nacka, Haninge, Huddinge, Sollentuna och Järfälla).
De invånare som invandrat har i större utsträckning än befolkningen som helhet samlats i ett fåtal
kommuner. Detta gäller i särskilt hög grad de utlandsfödda som invandrat mellan  och  där  procent bosatt sig i Stockholm, en tredjedel i någon av
de tre storstäderna och nästan hälften i de tio vanligaste bosättningskommunerna. När man ser till de
fem ursprungsländer varifrån de flesta av de invand-

rade kommer bor de från Irak allra mest koncentrerat
medan de från Jugoslavien bor betydligt mer spritt
över landets kommuner.
Totalt sett utgjorde antalet som invandrade under
denna period , procent av Sveriges befolkning i
december  (tabell ).
För de elva kommuner som har flest invandrade i
relation till sin befolkning är andelen mellan , procent (Botkyrka) och , procent (Göteborg) under
perioden -. Förutom de tre storstäderna ligger tre av kommunerna i Stockholmsregionen och fyra
mindre kommuner i gränstrakterna till våra nordiska
grannländer.

Introduktionens förutsättningar –
exemplet Bergsjöskolan
Koncentrationen av människor som invandrat, speciellt nyanlända invandrare, har alltså ökat markant
i vissa storstadsområden – områden som definierats
som socialt och ekonomiskt utsatta. Omsättningen av
boende i områdena är också mycket hög. Tidigare studier i början av -talet visade att så många som hälften har flyttat från dessa områden under en femårsperiod samtidigt som nyanlända invandrare har flyttat
in i de tomma lägenheterna. Andelen infödda svenskar
har under tiden minskat och svenskglesheten accelererar. Möjligheterna till kontakter med svensktalande
minskar för de nyinflyttade. Inte minst i skolorna blir
detta ett problem.
I Bergsjöskolan i nordöstra Göteborg går enligt
Bitti Ingemansson mellan fyrahundra och femhundra
elever (Ingemansson, »Nödrop från trängd skolchef«,
Integration i Fokus :). Nio av tio elever är invandrare och fyra av tio på högstadiet har bott i Sverige
högst fyra år, många bara några månader.
Bergsjön är en stadsdel med omkring   invånare. Bostadsbeståndet är slitet, servicen låg och arbetslösheten mycket hög. Minst tre av fyra elever bor i
hushåll som är beroende av socialbidrag. Befolkningsomsättningen är mycket hög, närmare en tredjedel
flyttar årligen. Det är de som fått jobb som flyttar
och bostäderna fylls på av nyanlända flyktingar – utan
jobb och med barn som behöver en god introduktion
i den svenska skolan. Bergsjöskolan är inte unik med
sina problem, situationen är densamma för de övriga
skolorna i stadsdelen.
Bergsjöskolan har elever från ett -tal nationer.
Hemspråksundervisning bedrivs på  språk.
Under år  kom  nya flyktingbarn till skolan.
Skolledningen hade planerat för tre förberedelsegrupper inför läsåret – det krävdes fjorton. Skolchefen Didier

Degols beklagar situationen. Barnen får inte samma
förutsättningar som andra under de förhållanden som
råder med brist på behöriga lärare och fungerande
skollokaler. Ingen av nykomlingarna får t.ex. läsa engelska trots att engelska är en del elevers förstaspråk. Av
nykomlingarna kommer många från Irak och Bosnien.
Resurserna i skolan räcker inte enligt skolchefen.
Förberedelseklasserna bör inte ha mer än tio elever.
Ersättningsnivån är alldeles för låg för flyktingmottagandet. Skolan får ett schablonbidrag för barnen men
enligt skolchefen behöver praktiskt taget varje barn
särskilt stöd. Många kommer med minnen från krig
och förföljelse. Här får de leva med föräldrar som tappat sin trygghet och sitt självförtroende. Trångboddheten är stor. Det är inte ovanligt att familjer med fem
barn eller fler bor i en tvårumslägenhet, något som
gör det svårt för skolbarn som ska göra läxor. De nyinflyttade eleverna kan omöjligt hinna ikapp studierna
så att de får godkänt i alla ämnena i nionde klassen.
De hamnar då på det individuella programmet i gymnasiet trots att många av dem är mycket studiemotiverade. Där möter de elever som saknar motivation.
Risken är stor att också de här eleverna tappar sugen.
Skolchefen menar att här skapas en underklass.
Svenskglesa och invandrartäta Bergsjön har fortfarande lediga lägenheter. Kommunen håller på och
höjer statusen på miljonprogramsområdena. Det innebär att möjligheten för nyanlända flyktingar att få
lägenhet begränsats. Men i Bergsjön finns privata fastighetsägare som gärna tar flyktingar som hyresgäster
eftersom socialtjänsten betalar hyran. Flyktingarna
ställer heller inte stora krav på underhåll så driften
blir billig. Trycket på Bergsjön ökar alltså. Skolchefen
efterlyser ett bättre samarbete med berörda myndigheter; Integrationsverket och Migrationsverket, helst
på ort och ställe i Bergsjön. Annars kommer de barn
som växer upp i Bergsjön inte att klara sig bra i samhället. De får inte samma chans som andra.

Bosättning –
varför Rosengård, Bergsjön och Kista?
Då asylsökande som själva ordnat sitt boende i ökande
utsträckning bosatt sig i redan invandrartäta storstadsområden har Integrationsverket låtit göra en intervjuundersökning i några kommuner för att få svar på
frågan vad det är som styr bosättningen. Varför bosätter sig så många i Rosengård, Bergsjön, Tensta eller
Kista? Vilka är motiven bakom valet av bosättningsort?
(Storstad eller småstad – hur väljer man? Djupintervjuer med nyanlända flyktingar om deras val av bosättningsort, Integrationsverkets rapportserie :.)
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Intervjuundersökningen genomfördes på tre orter
av olika storlek och med olika grad av invandrarkoncentration: Ljungby, Landskrona och Malmö. De
invandrade grupper som finns representerade i studien är kosovoalbaner, irakier och irakiska kurder,
bosnier, libaneser och iranier. Sammanlagt har  personer som nyligen fått permanent uppehållstillstånd i
Sverige djupintervjuats.
I samtliga tre kommuner var det närheten till familj,
släkt och vänner som var en viktig, ofta avgörande
faktor i valet av bosättningsort. När intervjuerna gjordes hade de svarande bott omkring ett år i kommunen. Många uppgav att de i detta senare skede skulle
ha valt mer utifrån möjligheten till arbete. När valet
gjordes hade familjen äntligen fått sitt uppehållstillstånd och då dominerade önskan att komma bort från
förläggningen och få en egen lägenhet.
Tanken på att försöka skaffa arbete var alltså inte
det primära vid valet av bosättningsort. Information
från myndigheter saknades eller nådde inte fram till
den enskilde, kanske beroende på bristfälliga språkkunskaper men säkert också på att så mycket hände
samtidigt. Det var i närheten av släkt och landsmän,
med språklig och kulturell gemenskap man kände sig
trygg visar intervjustudien. Kanske funderade man
också fortfarande på om det skulle bli möjligt att återvända till hemlandet, vilket förstärkte behovet av närheten till landsmännen.
Det svenska systemet för flyktingmottagande med de
möjligheter till överklagande av avslag som finns innebär ofta att de asylsökande väntar i flera år på beslut
om uppehållstillstånd, en period då de i praktiken försörjs via statliga bidrag. Därefter följer introduktionen i
kommunerna som också den kan utsträckas till flera år
– en lång tid då de inte behöver tänka på sin egen försörjning. För flyktingarna har motivet för att komma
till Sverige varit att få skydd undan krig och konflikter
och inte i första hand att skaffa arbete.
Många gav i intervjuerna tydliga uttryck för upplevelser av utanförskap. Att ta emot bidrag, gå i skolan
och stå utanför arbetslivet upplevde särskilt en del
män som förnedrande. Flera kunde tänka sig att flytta
vart som helst om de fick jobb. Men det fanns också
de som gav uttryck för rädsla och ovilja för att behöva
anpassa sig till den svenska kulturen och livsstilen, att
det tar tid, att det var svårt. Att man helst stannade kvar
bland landsmännen. Religionstillhörighet var däremot inte någon avgörande faktor i valet av bostadsort
bland dessa flyktingar, men urvalet i studien är litet,
andra studier visar att religionen och kulturen för
vissa grupper spelar en avgörande roll.
De vuxnas möjlighet till utbildning tycktes inte heller ha påverkat valet. Sfi-undervisning fanns på alla tre
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orterna och utformningen var likartad. De flesta i studien saknade längre utbildning och flera hade under
lång tid levt i flyktingläger. Vid intervjutillfället betonade de i stället behovet av att för sin frihet och försörjning snabbt komma ut i arbete. Arbetet sågs som
en möjlighet att bryta isoleringen och få kontakt med
det svenska samhället.
En del av intervjupersonerna upplevde den första
tiden i landet som att de var styrda och maktlösa. De
tyckte inte att de hade någon reell valmöjlighet utan
att omständigheterna tvingade in dem i invandrartäta
områden och sedan pressade dem att stanna där. Delaktighet och medvetna val är något som för intervjuarna framstod som allt viktigare.
Flera mindre undersökningar har på frågan vad
som styr bosättningen lämnat svaret att de nyanlända
söker sig till släkt och landsmän. I den här studien försökte intervjuarna komma litet längre och svaret blir
mer nyanserat. I praktiken är det i första hand anhöriga som hjälper till med bostad under tiden man väntar på uppehållstillstånd, antingen att de asylsökande
bor inneboende hos släkten eller får hjälp att hitta
annat boende. När de väl fått uppehållstillstånd blir
det kommunens skyldighet att snabbt skaffa lägenhet
inför introduktionen. I de invandrartäta områdena
har det funnits lediga lägenheter, med en allt kärvare
bostadsmarknad får man ta det som finns. När man
sedan levt på samma ställe i flera år är det svårare att
bryta upp.
Intervjuarna noterar att inte alla grupper har samma
strävan att bo bland landsmän. Inom vissa grupper
har strävan ibland varit den motsatta. Dels för att man
vill integreras i det svenska samhället dels på grund av
en misstro mot en del landsmän som finns inom en
del flyktinggrupper. Flera intervjuade berättar också
att de försökt flytta ifrån Rosengård men inte lyckats,
de får ingen lägenhet i andra stadsdelar. Fastighetsägare nekar dem kontrakt. Många av flyktingarna är
mycket medvetna om nackdelarna med att bo segregerat med bristen på kontakt med infödda svenskar
och svårigheten att lära sig svenska.
Beroendet av anhöriga för hjälp och stöd kan för
vissa vara en annan styrande faktor. Inte minst där
man önskar leva flera generationer nära varandra. En
libanesisk man berättar att på grund av att han och
hans fru var så unga när de fick barn så var svärföräldrarna tvungna att flytta efter och även andra
släktingar också. Så med den lilla kärnfamiljen följde
ytterligare sju personer. Flera av de intervjuade som
saknade tilltro till sina möjligheter att konkurrera med
infödda svenskar på arbetsmarknaden trodde också att
bekanta och släktingar som hade egna företag skulle
kunna hjälpa dem till jobb.

En annan faktor kan vara att man värjer sig mot
den svenska livsstilen, man vill behålla sina egna traditioner och livsstilar. Intervjuade från Mellanöstern
berättar att de med sin arabiska och islamiska kultur
söker sig till varandra just för att kunna behålla sitt

I denna bakgrund försöker vi ringa in några faktorer
som kan ha betydelse för förutsättningarna att ordna
en god introduktion för flyktingar och invandrare i
det svenska samhället.
Invandringen ökar, från ca 46 000 1998, 1999 till
drygt 55 000 år 2000. Utvandringen har minskat
och under perioden 1998–2000 var den sammanlagda nettoinvandringen av både svenska och
utländska medborgare ca 50 000 personer. Nettoinvandringen av utländska medborgare har pendlat mellan ca 20 000 och 30 000 per år.

sätt att umgås, att uppfostra barnen m.m. I fall där
flyktingmottagarna lyckats ordna bostad utanför det
segregerade Rosengård har en del ändå valt Rosengård
just för att deras barn ska få umgås med andra barn
från samma kultur.

gruppen. Det är också den som i första hand
berörs av det organiserade flyktingmottagandet.
䡵

䡵

䡵

Orsakerna till invandringen, så som de kan avläsas
av svenska myndigheters beslut om uppehållstillstånd för olika kategorier, varierar. Sammantaget
kan man säga att de allra flesta invandrar därför
att de har anknytning till någon i Sverige, antingen
till någon flykting eller till någon tidigare invandrad
eller infödd. Den sammanlagda anhöriginvandringen
är dubbelt så stor som andelen som får uppehållstillstånd som flyktingar. Anhöriga till invandrade och infödda men inte till flyktingar är den näst
största gruppen, närmare en tredjedel av samtliga
invandrade. Om man räknar samman flyktingarna
med anhöriga till flyktingar, utgör de den största

䡵

䡵

䡵

Flyktinginvandrarna kommer från ett antal olika
länder. Under perioden 1996-2000 kom de allra
flesta från Mellanöstern, framför allt Irak och Iran.
Andra stora grupper kom från Jugoslavien och
Bosnien.
Nyanlända flyktingar och invandrare har i stor
utsträckning bosatt sig i storstadsområden runt
Stockholm, Malmö och Göteborg, som redan har
många invandrade bland sina invånare. Bosättningsmönstret skiljer sig mellan olika grupper. Bland
invandrade från länder i Afrika bosatte sig nästan
hälften av de nyanlända i de tre storstäderna.
Koncentrationen av bosättningen till vissa områden kan skapa stora problem inte minst för skolans
möjligheter att ge en god introduktion till de nyanlända barnen och ungdomarna.
Intervjuundersökningar visar att de nyanlända framför allt valt sin bosättning i storstadsområden på
grund av närhet till släkt och landsmän. Möjligheten
att få ett arbete var inte avgörande i detta inledande
skede. Inte heller de vuxnas möjlighet till utbildning.
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Målen med introduktionen är att flyktingarna ska ha
ett arbete som de kan försörja sig på och att de är delaktiga i det svenska samhället. Egenförsörjning i form
av tillgång till arbete är förhållandevis lätt att mäta.
Bristen är uppenbar och leder till socialbidragsberoende. Delaktigheten är svårare och här har vi också ont
om undersökningsresultat. Att klara sin egen försörjning är emellertid för de flesta en viktig förutsättning
både för möjligheterna att införliva det nya språket och
att bli delaktig i det nya samhället. Vi undersöker alltså
i första hand om man har arbete och i andra hand om
man har ett arbete som man kan försörja sig på.
Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att man som
ny i ett land startar på en lägre nivå och sedan avancerar enligt sin kompetens och att introduktionstiden
därför inte berättar hela sanningen om integrationen.
Vi återkommer till frågan om var på arbetsmarknaden de invandrade finns och deras möjligheter till likvärdiga villkor. Målet delaktighet tolkat som integration och tolkat enligt de mål integrationspolitiken satt
upp som »lika rättigheter och likvärdiga möjligheter«
innebär att det på sikt handlar om något mer än att
bara ha ett jobb, vilket som helst.
Om hindren för egenförsörjning är många försvåras också integrationen i det svenska samhället. Egenförsörjning är hävstången till integrationen, det är i
arbetslivet man får svenska kontakter och får träna
språket. Vi vet att många – särskilt av de som invandrat under -talet – haft stora svårigheter att komma
in på den svenska arbetsmarknaden och därmed att
kunna försörja sig själva. Den ekonomiska krisen och
den generellt höga arbetslösheten skapade nya höga
hinder för nyanlända invandrares möjligheter till integration. Men vi vet också att redan före -talskrisen,
under tidigare högkonjunkturer, fanns hinder.

För att försöka nysta i möjliga orsaker skulle vi
vilja börja från början, egentligen från ankomsten till
Sverige. Dessvärre saknar vi kunskaper om den allra
första tiden i Sverige. Vi vet att väntetiden på uppehållstillstånd för asylsökande ofta sträcker sig över flera
år. Men vad som då händer med de väntande, deras
förutsättningar för att komma in i det svenska samhället, tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter, förhoppningar, motivation, fysiska och psykiska hälsa är mer
oklart och skiljer sig säkert från individ till individ.
Många vittnar emellertid om passivisering, att man
hinner glömma och tappa sin kompetens, om uppgivenhet och svårigheter att påbörja någon slags integrationsprocess, då man inte vet om man får uppehållstillstånd. I extrema fall har enskilda eller familjer
levt gömda under svåra förhållanden då man av olika
skäl inte velat eller kunnat acceptera myndigheternas
beslut om avslag på ansökan om asyl. För de flesta
handlar det alltså om en lång och brant uppförsbacke
till det som ska vara vägen in i det svenska samhället.
En uppförsbacke som i sig kan bli ett hinder för möjligheterna till en god introduktion.

Uppföljning av flyktingar som mottogs
 – få hade nått försörjningsmålet

För att kunna utvärdera introduktionen måste vi följa
flyktingarna en längre tid. Vårt statistiska register gör
det möjligt för oss att här följa den flyktinggrupp och
deras anhöriga som folkbokfördes i svenska kommuner  och undersöka hur det har gått med svenskstudierna och inträdet på arbetsmarknaden . Hur

Bakgrund

många har efter tre, fyra år klarat svenskundervisningen för invandrare, sfi, hur många hade  arbete
och i vilken utsträckning? De som ingår i studien är
– personer som beviljats uppehållstillstånd av »flyktingliknande skäl« ( ),
– anhöriga till personer som beviljats uppehållstillstånd av »flyktingliknande skäl« ( )
– samt övriga personer som beviljats anhörigstatus
( ).
Vi beskriver här också flyktinggruppens bakgrund
i termer av ålder, kön, civilstånd, invandringsskäl och
utbildningsnivå samt var man valt att bosätta sig.
När Svenska kommunförbundet granskade situationen i det svenska samhället  för de flyktingar
och deras anhöriga som folkbokfördes här  (Att
få bidra eller bidrag: Uppföljning av  års kommunplacerade flyktingar, ) sammanfattade Kommunförbundet situationen som mörk och oroande. Bara
 procent var då registrerade som sysselsatta och
knappt  procent hade en någorlunda fast förankring
på arbetsmarknaden. Socialbidraget var den största
inkomstkällan och bidragsberoendet var långvarigt.
Det låga deltagandet på arbetsmarknaden kunde,
enligt rapporten, inte förklaras med bristande humankapital då de invandrade mestadels var unga och välutbildade. I bokens avslutning skriver de att »det är
svårt att frigöra sig från tanken att medveten eller
omedveten diskriminering av flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden förekommer i en utsträckning som vi kanske helst vill slippa se.«

En stor majoritet av gruppen i den här studien var
född i Europa och Asien ( respektive  procent).
De vanligaste födelseländerna för flyktinginvandrarna
var Bosnien ( ), Irak ( ), Jugoslavien ( ),
Iran () och Somalia (). När det gäller länder
som USA (), Storbritannien () och Tyskland
() handlar det till största delen om anknytningsinvandring. Andelen invandrade kvinnor uppgick till
nära  procent med en speciellt stor övervikt av kvinnor från Europa och Asien.
De flesta som beviljades uppehållstillstånd fick det
på grund av olika varianter av anknytning ( procent) och i dessa kategorier var det en tydlig övervikt
av kvinnor. En mycket stor majoritet av invandrade
från Afrika och Amerika/Oceanien fick uppehållstillstånd som anknytning medan de från Europa och
Asien fördelade sig relativt jämt över de tre kategorierna.
Åldersfördelningen för gruppen skiljer sig avsevärt
jämfört med befolkningen som helhet. Över  procent var vid undersökningstillfället mellan  och 
år vilket vi kan jämföra med  procent för befolkningen i sin helhet. Över  procent var  år eller
yngre. En mycket liten andel av dessa invandrare var
– år och över  år. Kvinnorna var i genomsnitt
något äldre än männen. Det är fler män i åldersgrupperna upp till  år, medan den kvinnliga övervikten
är speciellt markant i åldersgruppen mellan  och ,
samt för dem över  år.
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Åldersfördelningen för  års flyktingar m.fl. och den totala befolkningen.
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År  var   personer av flyktingarna m.fl.  år
eller äldre och diagram  visar deras civilstånd. Jämfört med den totala befolkningen var andelen gifta
mycket hög.
Det finns ett stort antal personer bland dessa invandrade där vi saknar uppgift om utbildningsnivå, något
som försvårar jämförelsen med totalbefolkningen.
Trots det kan vi konstatera att gruppens utbildningsnivå inte på något anmärkningsvärt sätt skiljer sig från
övriga befolkningens. Både andelen med förgymnasial
och eftergymnasial utbildning är på samma nivå som
totalbefolkningen. En betydligt större andel av invandrarna har emellertid en gymnasieutbildning som är
längre än  år. Ännu större skillnad är det när det
gäller kortare gymnasial utbildning som  procent
av totalbefolkningen har jämfört med  procent av
invandrarna. Det finns också en del skillnader mellan
könen. Det saknas t.ex. oftare uppgifter om utbildning
för kvinnorna ( procent, jämfört med  procent för
männen).
Det saknas uppgift om utbildningsnivå för över
hälften av kvinnorna mellan  och  år. För åldersgruppen mellan  och  år saknas uppgifter i en så
stor utsträckning att det knappast går att jämföra dem
med övriga åldersgrupper. Andra noterbara skillnader är att utbildningsnivån är högst i åldersgrupperna
mellan  och  år för män samt mellan  och  år
för kvinnor. För dessa grupper har över  procent en
eftergymnasial utbildning.
Personer från Amerika/Oceanien har i genomsnitt
36

  

 
Civilstånd bland  års flyktingar m.fl. och den
totala befolkningen, +år
%
70

Total befolkning

60

Flyktingar m.fl

50
40
30
20
10
0

Ogift

Gift

Skild

Änka/änkling

: STATIV, Integrationsverkets databas.

den högsta utbildningsnivån (Diagram ), vilket till
stor del kan förklaras med att de till största delen fått
uppehållstillstånd som »övriga anhöriga«. Just denna
kategori uppvisar en mycket stor andel med eftergymnasial utbildning. Invandrare från länder i Afrika- och
Asien har den största andelen med endast förgymna-
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Utbildningsnivå efter ålder och kön för  års flyktingar m.fl., – år (n= ).
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Utbildningsnivå efter födelselandområde och kön för  års flyktingar m.fl., – år (n=).
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sial utbildning och de afrikanska kvinnorna har också
den minsta andelen med eftergymnasial utbildning
( procent). Män födda i Europa är överrepresenterade när det gäller gymnasieutbildade men har relativt
sett liten andel med eftergymnasial utbildning.

Svenskundervisning för invandrare
Av de   personer som deltog i sfi mellan  fram
till vårterminen  fanns  fortfarande   kvar i
undervisning.
Diagram  visar antalet som befann sig i sfi mellan
 till och med vårterminen  och hur många av
dem som deltog i undervisning under de följande åren.
Diagram  hjälper oss att få en bättre uppfattning om
hur det går för eleverna i svenskundervisningen.
Från och med  har vi uppgifter om orsakerna
till avbrott/avslut av svenskundervisningen. Utfallet
för dem i vår grupp som läste sfi  och  är
ungefär densamma för båda åren. Mellan  och 
procent avslutade undervisningen med godkänt betyg,
knappt  procent avslutade med ej godkänt betyg, 
till  procent flyttade och övergick till annan utbildningsanordnare medan runt  procent gjorde studieuppehåll eller avbröt undervisningen. Både för år
 och  beräknades närmare hälften fortsätta
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undervisningen nästa termin, i detta fallet vårterminen året därefter. Vi kan på grund av bristande statistiskt underlag alltså inte säga hur många av dem som
påbörjade sfi och som avslutat med godkänt betyg.
Enbart - procent blev emellertid godkända under
 och , lika många avslutade svenskundervisningen för invandrare utan godkänt slutbetyg.
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del av statistiken om sfi. Därför kan vi inte följa gruppen
under  och .
: STATIV, Integrationsverkets databas.

Bosättningsval
Nästan en tredjedel av den studerade gruppen var 
bosatt i någon av de tre storstadskommunerna, vilket
är dubbelt så stor andel som för totalbefolkningen.
Det har också flyttat in många till de förortskommu-

: STATIV, Integrationsverkets databas.

ner som domineras av hyreshus. Gruppen är underrepresenterade i samtliga av landets övriga kommuntyper med undantag av större städer.
I de fem »vanligaste« städerna bodde  procent
och i de tio vanligaste  procent av den undersökta
gruppen. Koncentrationen till de större städerna är
alltså mycket påtaglig. Omkring  procent bodde i
hyreshus, varav  procent i hus ägda av kommunala
bostadsföretag.
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Sysselsättning och förvärvsintensitet
November  var  procent av  års flyktingar
m.fl. mellan  och  år sysselsatta, se diagram nedan.
Sett under hela året hade  procent haft arbetsinkomst. Vi kan jämföra detta med totalbefolkningens
 respektive  procent och konstatera att gapet är
mycket stort. Jämfört med året innan, då gruppen
hade en förvärvsintensitet på  respektive  procent,
hade det ökat något. På de tre till fyra år, mellan 
och , som dessa invandrare var folkbokförda i
Sverige hade majoriteten inte lyckats eller tillåtits etablera sig på arbetsmarknaden.
Förvärvsintensiteten uppvisar stora skillnader beroende på ålder och kön. Personer äldre än  år uppvisade en mycket liten anknytning till arbetsmarknaden. Mindre än  av över  personer över  år
var sysselsatta november . Män mellan  och 
år hade den högsta förvärvsintensiteten ( procent).
Överlag arbetade männen i betydligt större utsträckning än kvinnorna. Detta var särskilt framträdande i
åldersgrupperna mellan  och  år. I åldersgruppen
 till  år var nästan lika stor andel kvinnor som män
sysselsatta och kvinnorna i denna åldersgrupp hade
lika stor anknytning till arbetsmarknaden som yngre
kvinnor.
Diagram  visar att utbildningsnivån spelar en viss
roll för sysselsättningen. Både för män och kvinnor
uppvisar personer med längre utbildningar högre sysselsättningsgrad. Skillnaden är dock ganska liten. Kön
är däremot en bakgrundsfaktor som ger tydligare skillnader. Män med högst förgymnasial utbildning hade
t.ex. en högre förvärvsintensitet än kvinnor med eftergymnasial utbildning.
Personer födda i Amerika/Oceanien hade den högsta förvärvsintensiteten. Afrikanska män framträder
med en relativt sett hög förvärvsintensitet. Lägst förvärvsintensitet ( procent) hade kvinnor födda i afrikanska eller asiatiska länder, men också män från asiatiska länder hade i jämförelse med andra män en
mycket låg förvärvsintensitet (diagram 7).
Kategorin »övriga anhöriga« uppvisar en förvärvsintensitet som vida överstiger de övriga när man utgår
från skälen för invandringen, se diagram . Nästan
hälften av de invandrade männen i kategorin »övriga
anhöriga« förvärvsarbetade , men gapet till kvinnorna var lika tydligt där. Genomsnittet för gruppen
 Sysselsättningen mäts genom uppgifter från arbetsgivarnas
kontrolluppgifter till skattemyndigheterna. Klassificering
sker efter förhållanden under november månad. Som sysselsatt räknas alla som har en arbetsinkomst över en viss
nivå, vilken skiljer sig bl.a. beroende på individens ålder och
kön. Som ej sysselsatt med kontrolluppgift räknas dem som
40
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Förvärvsintensitet (i procent) efter kön och ålder
bland  års flyktingar m.fl., – år
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ej arbetat under november men som haft en viss inkomst
av arbete under året. Ej sysselsatt utan kontrolluppgift är dem
som inte arbetat alls under året. Vi mäter här sysselsättningen för de som  var mellan  och  år om det inte
uttryckligen står något annat.

 

 

Förvärvsintensitet (procent) efter kön och utbildningsnivå bland  års flyktingar m.fl., – år.
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Europa

Övriga anhöriga

som helhet med en förvärvsintensitet på  procent
ökar betydligt av dessa »övriga anhöriga«. Utan dem
hade resterande grupp haft en förvärvsintensitet på
endast  procent.
Kommunerna i Stockholmsregionen uppvisar den
högsta andelen sysselsatta. I Solna och Järfälla hade
över  procent av gruppen sysselsättning vilket är en
bra bit över genomsnittet på  procent. I kommuner
som Norrköping, Landskrona, Gävle och Örebro är
situationen, tvärtom, mycket dålig.
Det finns inget klart samband mellan flyktningarnas/
invandrarnas och totalbefolkningens förvärvsintensitet i kommunerna (se tabell  i bilagan). Solna
och Gävle uppvisar en liknande förvärvsintensitet för
befolkningen i sin helhet medan den här gruppen skiljer ut sigmycket tydligt. Vad gäller inkomst för de som
var sysselsatta ( års genomsnittliga arbetsinkomst)
tjänade män i hela Sverige generellt över   kr
mer och kvinnor   mer än vad  års flyktingar
m.fl. gjorde.
Det finns inget direkt samband mellan förvärvsintensiteten och arbetsinkomsten i kommunerna. I kommuner som Västerås och Karlstad är förvärvsintensiteten låg men arbetsinkomsten ligger över genomsnittet
i Sverige för flyktingar m.fl. medan situationen är den
omvända i t.ex. Södertälje och Botkyrka.
Var jobbade de   personer som var sysselsatta?
Diagram  visar de näringsgrenar där fler än  per  
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soner arbetade efter sektorstillhörighet. Svaret är att de
flesta arbetade inom den privata sektorn ( procent)
och framförallt den privata servicesektorn. Över 
procent av de sysselsatta arbetade inom restauranger
respektive företagsservicefirmor. Av dem som arbetade inom företagsservicefirmor fanns hela  personer, vilket motsvarar  procent av det totala antalet
sysselsatta, inom städföretag. Städare eller, som det
lite finare heter, lokalvårdare ryms också inom flera
av de andra näringsgrenarna vilket grovt underskattar de  procent som arbetade inom städyrket. I
den offentliga sektorn dominerar arbete inom hälsooch sjukvård. Runt  personer jobbade (offentligt,
men också inom privat sektor) inom sjukhem, hemtjänst och på servicehus. Parti- och detaljhandel var
en annan vanlig näringsgren för den här gruppen av
flyktingar och invandrare. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att de nyligen invandrade befinner i låginkomstyrken inom en begränsad och segmenterad del
av arbetsmarknaden.
Av de sysselsatta mellan  och  år drev  procent
eget företag, vilket är detsamma som för den totala
befolkningen i riket. Företagen fanns främst inom restaurang ( personer), frisörsalonger () och livsmedelsaffärer (). Av företagarna ( stycken) hade 
respektive  personer fått starta eget-bidrag  och
.
Bland de drygt   personer som inte var syssel-

 
De ej sysselsatta flyktingars m.fl. situation på arbetsförmedlingen ( års flyktingar)
Ej inskrivna
under 1998
Inskrivna
1998, men
ej 31/12
Inskrivna
1998-12-31
Ej
sysselsatta
0

2 000

4 000

6 000

8 000 10 000 12 000

: STATIV, Integrationsverkets databas.

 
De ej sysselsatta flyktingarnas m.fl. situation på
arbetsförmedlingen, sökandekategorier
( års flyktingar)
Kod 91

 
Sysselsatta bland 1995 års flyktingar m.fl. fördelade efter sektor och näringsgren
3%

Aktivitetsstöd
Anställningsstöd
Deltids-/tillfälligt
anställda

18 %

Arbetsmarknadsåtgärd
Kod 14
79 %

Öppet
arbetslösa
0

500

1 000 1500 2 000 2 500

Övriga organisationer
Offentlig verksamhet
Företag
: STATIV, Integrationsverkets databas.

42

  

Kod : En »särskild kategori som ej statistikförs«, kod :
Inskrivna som inom kort skall börja ett arbetsmarknadspolitiskt program, studerande, sfi-elever, sjukskrivna, föräldralediga, värnpliktiga m.fl. som inte direkt kan ta ett arbete.
: STATIV, Integrationsverkets databas.

satta i november  var fler än   inskrivna vid
arbetsförmedlingen vid årsskiftet (diagram 20). Cirka
  hade tidigare under året varit inskrivna medan
  inte alls varit inskrivna. Nästan hälften av de
utan sysselsättning hade alltså inte varit i kontakt med
arbetsförmedlingen under .
Av dem som hade varit i kontakt med arbetsförmedlingen visar digram  inom vilken sökandekategori personerna senast var registrerad. Över   var
öppet arbetslösa medan drygt  befann sig i någon
arbetsmarknadsåtgärd, de flesta i arbetsmarknadsutbildning (), arbetsplatsintroduktion (), datortek
() eller arbetslivsutveckling ().  personer var
inskrivna som deltidsanställda eller tillfälligt anställda
och runt  personer fick anställningsstöd eller aktivitetsstöd.

Medelinkomsten för de sysselsatta var   kr, jämfört med   kr för totalbefolkningen. För företagare i gruppen var medelinkomsten endast   kr.
Endast   personer (ca  procent) av de sysselsatta
av  års flyktingar och övriga invandrare hade alltså
en årsarbetsinkomst på   kr eller mer.
Resultatet stämmer väl överens med den studie som
Kommittén Välfärdsbokslut genomfört (Ofärd i välfärden, SOU :). Den visar att de utrikesföddas

inkomster och sysselsättningsutveckling under -talet
var betydligt sämre än för resten av befolkningen liksom att skillnaderna mellan olika invandrargrupper
var betydande. Individer födda inom OECD-området
hade en inkomstutveckling som i stora drag liknade
de svenskföddas om än på något lägre nivå. Personer
födda utanför OECD hade inte bara ett sämre utgångsläge utan tappade också mest under den här perioden.
Anledningen till det var ett inflöde av personer med
mycket svag anknytning till arbetsmarknaden och låga
inkomster. Särskilt missgynnade var invandrare från
Irak, Iran och forna Jugoslavien.
Invandrare med korta vistelsetider i Sverige och med
utomeuropeiskt ursprung var i Välfärdskommitténs
studie också i högre grad än andra långvarigt beroende av socialbidrag under -talet. De som anlände
under detta decennium och var beroende av socialbidrag under lång tid hade sedan betydligt större svårigheter än andra att bryta bidragberoendet när konjunkturen blev bättre. Studien visade att av de invandrare
(som varit här upp till fem år) som var långvarigt
beroende av socialbidrag i mitten av -talet hade
mindre än  procent i gruppen någorlunda goda
inkomster (mer än , basbelopp) från förvärvsarbete
fem år senare. Mer än  procent var fortfarande hänvisade till socialbidrag.
Vår uppföljning visar att närmare hälften av  års
flyktingar m.fl. ingick i hushåll som varit långvarigt
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Betydande försörjningsposter bland  års flyktingar m.fl., ålder +, genomsnitt per person.
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socialbidragsberoende (- månader) under ,
med ett genomsnittligt bidrag på nästan   kronor. Knappt en tredjedel var helt oberoende av socialbidrag medan drygt  procent var mer eller mindre
hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. Totalt
sett var det genomsnittliga socialbidraget   kronor.
För att få en uppfattning om hur många som uppbär socialbidrag och i praktiken studerar har vi tittat
på statistiken för år , då vi saknar uppgifter för år
. Anledningen till att de invandrade har socialbidrag under studietiden hänger samman med reglerna
för den vanliga studiefinansieringen. Drygt en femtedel av de flyktingar och invandrare som uppbar socialbidrag  befann sig alltså i studier.
Diagram  sammanfattar de större försörjningspos-
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terna under . Arbetsinkomst och socialbidrag, vilket vi tidigare redovisat, är de två överlägset främsta
medlen för försörjning för gruppen och de är ungefär
jämbördiga som inkomstkälla. Bostadsbidrag, barnbidrag, studiemedel/bidrag och arbetsmarknadsstöd står
för en mindre, men också betydande, inkomstkälla med
ett genomsnitt på runt   kronor per år och individ.
Pensionsinkomsterna för den här gruppen är försvinnande små. För befolkningen som helhet var de offentliga utgifterna för pensioner nästan   kronor per
person utslaget på samtliga över  år. Det är också
anmärkningsvärt att gruppen inte får del av arbetsmarknadsstöd i samma utsträckning som totalbefolkningen. Det genomsnittliga arbetsmarknadsstödet för
personer över  år var över   kronor per person,
att jämföra med drygt   för den här gruppen.

Svenska Kommunförbundets uppföljning 1995 av flyktingar som togs emot i svenska kommuner 1991
visade att endast 15 procent var självförsörjande
efter tre, fyra år.Vår uppföljning 1998 av samma kategori, flyktingar och deras anhöriga, som togs emot
1995 visar dessvärre ännu sämre resultat, endast 13
procent klarade sin försörjning utan bidrag.
䡵

䡵

䡵

䡵

Egenförsörjning uppnåddes tre, fyra år efter introduktionens början av en bråkdel av de nyanlända i
början av 90-talet och fortfarande av alldeles för få
under senare delen av samma decennium.Vår uppföljning som även omfattar kategorin Övriga anhöriga visar att i november 1998 var 22 procent av
de invandrade i arbetsför ålder (20-64 år) sysselsatta, 38 procent hade någon gång under året haft
arbetsinkomst. Av totalbefolkningen var 74 procent sysselsatta och 84 procent hade haft arbetsinkomst under året. Under de tre, fyra år som
dessa invandrare levt i Sverige hade majoriteten
alltså inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Noteras bör då att arbetslösheten generellt
var ovanligt hög för svenska förhållanden under
90-talet.
Svenskundervisningen visade mycket dåliga resultat. Mellan 20 och 30 procent avslutade undervisningen med godkänt betyg efter tre, fyra år. Knappt
10 procent slutade utan godkänt betyg, några procent flyttade och omkring 15 procent gjorde studieuppehåll eller avbröt undervisningen.
Våra statistiska data visar att det finns visst samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning.
Både för män och kvinnor har personer med
längre utbildningar högre grad av sysselsättning.
Skillnaden är emellertid ganska liten. Kön är däremot en bakgrundsfaktor som ger tydligare skillnader och här visar män med högst förgymnasial
utbildning högre förvärvsintensitet än kvinnor med
eftergymnasial utbildning. Det finns också skillnader
beroende på de invandrades geografiska ursprung.
Afrikanska män har relativt sett hög förvärvsintensitet medan kvinnor födda i afrikanska eller asiatiska länder, liksom män från asiatiska länder hade
en mycket låg förvärvsintensitet.
Motivet för invandringen kan också spela in. Kategorin Övriga anhöriga visar en förvärvsintensitet

som vida överstiger övriga kategoriers. Närmare
hälften av männen i denna kategori förvärvsarbetade 1998. Kvinnorna i samma kategori visade
däremot endast hälften av männens sysselsättningsgrad.
䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

Bosättningen visar också på skillnader. Kommunerna i Stockholmsregionen uppvisar den högsta
andelen sysselsatta. I Solna och Järfälla hade över
40 procent i vår grupp sysselsättning. I kommuner
som Norrköping, Landskrona, Gävle och Örebro
var situationen däremot mycket dålig.
Vad gäller genomsnittlig arbetsinkomst så tjänade
män generellt i Sverige över 100000 kronor mer
och kvinnor 60 000 kronor mer än vad vår flyktinggrupp gjorde 1998.
De allra flesta (79 procent) arbetade inom den
privata sektorn, här framför allt i restaurangbranschen och företagsservice. Inom företagsservice
var en stor andel sysselsatt i städföretag. Inom
den offentliga sektorn dominerade arbeten inom
hälso- och sjukvård. Ytterligare en vanlig bransch
var handeln. Sammanfattningsvis befann sig dessa
nyanlända i låginkomstyrken inom en begränsad
och segmenterad del av arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen kommer in sent i introduktionen och anser sig uppenbarligen inte kunna göra
något alls för de många som inte klarat godkänd
sfi-nivå.
Bland de drygt 10 300 personer i vår grupp som
inte var sysselsatta i november 1998 stod drygt 4
700, dvs. nästan hälften, helt utanför arbetsförmedlingen. De var inte och hade inte varit inskrivna
där. Majoriteten av de nyanlända har alltså inte bara
en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden
utan en stor grupp av dessa även till arbetsförmedlingen.
Närmare hälften av 1995 års flyktingar m.fl. ingick i
hushåll som varit långvarigt socialbidragsberoende
under 1998. Knappt en tredjedel var helt oberoende av socialbidrag medan drygt 20 procent var
mer eller mindre hänvisade till socialbidrag för sin
försörjning. En relativt stor grupp kan i praktiken
vara sysselsatt med studier.
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Integrationsverkets uppföljning av kommunernas kostnader för försörjningsstöd (inom introduktionsperioden på ca , år) för de flyktingar m.fl. som mottagits
 visar en betydligt positivare bild (Trenden vänder, ). Högkonjunkturen slår här tydligt igenom.
Antalet asylsökande och mottagna flyktingar minskade också drastiskt under den här perioden. Antalet
flyktingar som togs emot i det kommunala flyktingmottagandet var under  ca  , vilket var en
återgång till nivån från . Flyktingmottagandet är
en svårplanerad bransch, ständigt utsatt för stora fluktuationer. År  togs ca   flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga emot, år  hade antalet sjunkit till strax över   för att sedan öka 
till det dubbla. De allra flesta flyktingarna som kom
 kom från forna Jugoslavien, Iran och Irak.
När man jämför gruppen flyktingar som togs emot
 med flyktingarna från  och deras möjlighet
att försörja sig själva kan man notera en tydlig positiv
utveckling. Även minskningen av kommunernas försörjningsstöd till flyktinggruppen under perioden är
betydande, från  till  minskade kostnaderna
med nära  procent (från ca  miljoner kronor
till knappt  miljoner). Minskningen beror till lika
delar på förbättrad egenförsörjning och på gruppens
Hösten 1998 vände konjunkturen och arbetslöshetssiffrorna började sjunka.
䡵

䡵

Fler fick jobb, färre behövde socialbidrag. Det totala
antalet hushåll som var beroende av socialbidrag
helt eller delvis minskade över perioden 1997- 2000.
Andelen hushåll som var helt beroende av stöd minskade från 70 procent till 36 procent.
Sett över hela perioden ökar antalet hushåll med barn

ålderssammansättning, dvs. ett minskat antal äldre.
Kostnaderna har minskat i alla kommuntyper men
allra mest i industrikommunerna. När man jämför
med ett riksgenomsnitt ser man att utvecklingen varit
speciellt gynnsam i kommuner utanför storstäderna;
industrikommuner, mindre och medelstora kommuner. Medan kostnaderna fortsatte att öka kraftigt i
glesbygdskommunerna ( procent), i storstäderna
och deras förorter ( respektive  procent) sjönk de
i industrikommunerna ( procent), övriga mindre
kommuner ( procent), landsbygdskommunerna (
procent) och övriga större kommuner ( procent).
Sekundärflyttningarna har också minskat. För flyktingar mottagna år  var det  procent som flyttade
vidare, för mottagna  endast  procent. Flyttningarna minskar antagligen på grund av att läget på
arbetsmarknaden förbättras. Alltfler av flyktingarna
har kunnat få arbete i de kommuner där de togs emot
primärt. Det är endast storstäderna som fortfarande
har ett nettotillskott av sekundärflyktingar. Varför förbättringen av flyktingarnas egenförsörjning är starkast
i de av landets kommuner som inte finns i storstadsregionerna kan vi bara spekulera i, om det är flyktingarnas kompetens som bättre matchat behoven på dessa
arbetsmarknader eller något annat.
som behöver bidrag till försörjningen med 12 procent.
Det finns emellertid även här en nedåtgående trend
från och med 1998. Antalet hushåll med barn som är
helt beroende av bidrag minskar från 1435 till 466 från
1997–2000 samtidigt som hushåll med delvis försörjningsstöd ökar från 1 145 till 2 400.
I många fall där flyktingarna får arbete är inkomsterna
alltför låga för att klara uppehället för en barnfamilj.

  
    
De flesta utvärderingar av introduktionen utgår från
statistiska uppgifter, andel med godkänd sfi, utan förvärvsarbete etc. Ibland kompletterade med enkäter
eller intervjuer med tjänstemän som arbetar med
introduktionen. Däremot är det sällan som de flyktingar som har genomgått introduktion i någon kommun kommer till tals. För framtiden vill Integrationsverket här tillsammans med mottagningskommunerna
göra återkommande »brukarundersökningar«. Idag får
vi emellertid nöja oss med mindre undersökningar.
Intervjuer, som gjorts för Integrationsverkets räkning, med elva flyktingar som deltagit i introduktionen i Uppsala, visar att få var direkt missnöjda med
introduktion (Explanator, Intervjuer med invandrare
som genomgått introduktion Uppsala år , ).
De uppgav att de mötts med respekt och fått vara
delaktiga i planerandet av introduktionen. Förväntningarna på introduktionen tycktes inte ha varit så
stora, kanske hade man inte väntat sig någon introduktion över huvud taget. Förväntningarna när det
gällde arbete var desto större. Många upplever hindren
på arbetsmarknaden som mycket höga. Svaren antyder
att arbete inte varit aktuellt under introduktionsperioden. För intervjupersonerna har det inte varit självklart att introduktionsperioden bör innehålla några
kontakter med arbetslivet. Kanske är det en följd av
-talets krisår, då möjligheterna till jobb för nyanlända varit synnerligen begränsade. Introduktionen
för dessa intervjuade tycks huvudsakligen handlat om
svenskundervisning.
Flera betonar behovet av kunskap om hur det
svenska samhället fungerar, hur arbetsmarknaden och
utbildningsinstitutionerna fungerar. De uppger att de
inte fått sådan information eller kunskap inom svenskundervisningen. Några har varit ute på praktik under

svenskundervisningen, men efterlyser en koppling till
sin tidigare yrkeserfarenhet och utbildning. »Det är så
svårt att man hittar rätt och man förlorar tid,« säger
en av de intervjuade.
Många efterlyser också kontakter med svenskar och
säger att det är mycket svårt att få kontakt. »…det
är svårt, det är inte liksom i vårat land. Om man
är granne t.ex. automatiskt får man kontakt med sin
granne, men här är det inte så. Så därför är så viktigt
att man ska få jobb för att man kan enda… det finns
två och tre saker jag tror, det finns två och tre saker
för att man kontaktar svenskar. Enda i skolan det är
bara med lärarna, därför att alla elever som studerar
där är invandrare. Och det betyder inte kontakt… det
andra är inom arbetsplatsen. Annars det är svårt. Det
är svårt om man gör kontakt med sin granne, det blir
två år. Jag säger, det är bara ›hej‹. Många gånger jag
skulle öppna en… »
Man efterlyser kontakterna och möjligheterna att få
prata svenska. »Därför när man får inte arbeta man
sitter hemma och man har inte kontakt. Man tappar
språket, man tappar självförtroendet, man blir rädd
och om jag får arbetslöshet i fem år här i Sverige. Nu
är det ett år. Och fyra år till jag är arbetslös, då efter
fem år vågar jag inte ta något arbete. Man blir rädd
att arbeta. Man vet att dag efter dag det kommer nya
saker, man kan säga teknologiska saker… Och man
tappar språket, självklart det. Om man har inte kontakt, man är inte i skolan.« På intervjuarens fråga om
inte barnen pratar svenska uppger den svarande mannen att de får inte prata svenska hemma, för modersmålet är också viktigt.
Många av svaren illustrerar problemen med de
svenskglesa bostadsområdena. En av de svarande, en
intellektuell, högutbildad man som bor i Gottsunda,

säger »…jag vill leva i Sverige men nu jag känner mig
leva i tredje världen….mina grannar, alla kommer från
tredje världen. När jag promenerar i gatorna, där jag
träffar bara dem som kommer från Irak, från Iran, från
Palestina…jag vet inte. Jag vill leva med svenskarna..
När jag t.ex. gick ute och vill prata med de andra om
svensk kultur, svensk teater eller svenska författare, vi
pratar bara om arabiska länder….Våra kroppen är här,
men våra idéer är där. Varje invandrare när kom hit
första gången jag är säker att han ska skaffa eller köpa
en parabol….jag vill säga en sak, alla invandrare som
bor här, de tycker att återvända till sitt land…Deras
barn också och de fostrar deras barn att återvandra.«
Någon av de intervjuade kallar Gottsunda för Bidragistan. En av de svarande säger att där finns ingen kontakt med arbetsmarknaden. När han kom till Sverige
hade han stora förväntningar men med tiden försvinner hoppet. Problemen börjar och de psykiska och
de sociala, i familjen, med skilsmässor och barn som
mår dåligt. Intervjuerna vittnar om att flyktingarna
vill delta i det svenska samhället men att de inte
vet hur. Kanske inom politiken säger någon, men
tycker att partierna är lika frånvarande som jobben i
de här områdena. »Partierna behöver ju folk« säger
intervjuaren…»De partierna tyvärr, socialdemokraterna heller, de har ingen kontakt med invandrare.
Jag lever i Gottsunda. I hela tre år som jag bodde här
jag träffade ingen politik från socialdemokraterna i
Gottsunda, t.ex. tyvärr, tyvärr. De svenskarna pratar
tillsammans bara. Pratar de göra möte tillsammans,
jag vet inte, vi måste i alla fall prata med de andra. För
att om vi vill lösa problemen om vi vill göra integration i fokus, så måste öppna oss.«
Någon önskar att sfi var flexiblare. Han har ett jobb
och försörjer familjen, men vill utbilda sig till bussförare. Den kurs som ordnades kom han inte in på därför att arbetsförmedlingen ansåg att hans svenska var
för dålig. Han ordnar trafikutbildning privat och vill
fortsätta med svenskutbildningen utan att förlora jobbet, dvs. läsa på deltid. Det går nu inte, sfi ska vara
på heltid får han till svar. Han ifrågasätter också om
man verkligen behöver så goda svenskkunskaper för
att klara jobbet som bussförare.
För en av de svarande kvinnorna är problemet det
omvända. Hon har endast svenskundervisning två
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timmar per dag, tre dagar i veckan. Hon vill ha mer
undervisning, men får svaret att det går inte. Hon
är handikappad och intervjun avslöjar inte om det
utgör något avgörande hinder i sammanhanget. Hon
är missnöjd. I tidigare hemlandet var hon lärare i engelska för små barn. »Nu känner jag som barn som går
på dagis.« Hon vill ha mer svenskutbildning och sen
få jobb, om inte jobb så praktik. »Det är svårt att åka
hem titta på teve hela dagen, göra lite läxa, titta på
tv…«
Ytterligare någon klagar över bristen på nivågruppering inom sfi. »…en grupp sitter och läser tillsammans, två personer är läkare, sex personer är forskare,
två personer har läst ingenting. Det är svårt.Varför alla
i samma lektion och samma prov. Det är lite konstigt,
man kan inte klara. Det är svårt. En läkare det är jättelätt att kanske klara på sex månader. Men en annan
person, har läst ingenting kanske, det är jättesvårt. De
behöver lite mer hjälp.«
En del flyktingar får vänta lång tid på uppehållstillstånd. En av de intervjuade hade väntat i sju år. Intervjuaren undrar om han då inte lärt sig mycket svenska.
»Ja, men jag kunde inte koncentrera mycket därför ….
Hela tiden vi tänkte att de ska utvisa oss, hela tiden
du var till reception du hittar ett utvisningsbeslut«.
I hemlandet arbetade han som ›ortoped‹ på sjukhuset. En befattning som inte riktigt motsvarar svensk
läkarutbildad ortoped, men något mer än sjuksköterska. I Sverige får han beskedet att han måste börja från
början. Han saknade betyg, kom som flykting utan
någonting. Han ville inte börja från noll. »Jag tänkte
det skulle ta lång tid och jag har slösat mycket tid på
flyktingförläggningen, sen jag slösar mer tid med att
utbilda mig. Jag slösade mycket tid och jag kommer
från ett fattigt land och jag har förlorat mycket, så jag
måste förstår du, jag vill inte leva på socialbidrag, jag
vill kämpa med min egen hand som förut, så det är
därför jag tänkte, jag måste utbilda mig igen, när ska
jag komma fram, gå här lån från CSN, när ska jag
betala. Vi har fått lån från CSN att komma hit, när vi
flyttade hit. Det var  , nu är det  , varje
månad vi betalar  kronor,  kronor…« Han avser
antagligen bosättningslånet som flyktingar kan få och
som efter ett par år börjar löpa med ränta. Ett lån som
blivit ett stort problem för många.

Intervjuerna med flyktingar som deltagit i introduktionen i Uppsala visar att vägen till målen för
introduktionen kan vara lång. Ingen var missnöjd, flyktingarna tyckte att de mötts med respekt och att de
fått vara delaktiga i planerandet av introduktionen.
Intrycket från intervjuerna är att flyktingarna inte har
haft så stora förväntningar på introduktionen.
䡵

䡵

䡵

䡵

Däremot hade de stora förväntningar på att få
ett arbete och många upplevde hindren på den
svenska arbetsmarknaden som stora.
Arbete hade inte varit aktuellt under introduktionen, flera hade inte fått några kontakter med
arbetslivet.
Flera betonade behovet av kunskap om hur det
svenska samhället fungerar, hur arbetsmarknaden
och utbildningsinstitutionerna fungerar.
Man önskar att sfi var flexiblare, deltid eller heltid,

efter behov. Någon klagade också över brist på
nivågruppering inom sfi.
䡵

䡵

䡵

Där praktik förekommit under sfi efterlyste man
en koppling till sin tidigare yrkeserfarenhet och
utbildning.
Man önskade också validering av utbildning och
yrkeskompetens samt kompletteringsutbildningar
så att man inte tvingas börja om helt från början.
Många efterfrågade också kontakter med svenskar
och möjligheter att få tala svenska. Någon beklagade sitt boende i invandrartätt område och de
bristande kontakterna med det svenska samhället.

Intervjuerna vittnar om att flyktingarna vill delta i
det svenska samhället men att de inte vet hur, att
dörrarna verkar stängda. Förvånansvärt är att man
efterlyser kunskap om det svenska samhället och
kontakter med arbetslivet, något som ska ingå i sfi.
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Erfarenheter från Stockholm
Att kommunernas introduktionsprogram påverkas
starkt av bosättningen visar intervjuer med tjänstemän ansvariga för introduktionen i Stockholms stad.
Intervjuerna är gjorda för Integrationsverket av Karine
Mannerfelt. År  bosätter sig över  procent av
landets nyanlända flyktingar i Stockholm.

Stockholmsprojektet
I början av -talet kom  procent av landets alla
flyktingar till Stockholm. Idag är motsvarande siffra
över  procent. En av förklaringarna är att allt fler
personer under tiden de väntar på uppehållstillstånd
finner eget boende hos i första hand släktingar, varvid
många är extremt trångbodda.
Barnens skolgång blir lidande av att de lever så tätt
inpå varandra. Stockholm har dessutom nu ordnat
särskilda skolformer för barn utan permanenta bostäder. De går i förberedelseklass i en och samma skola,
vilket leder till att barnen tvingas resa långt till skolan.
Ur integrationshänseende anses det inte bra, eftersom
barnen inte går i samma skola som svenskar och inte
får någon förankring i det område där de bor.
Ebo leder också i många fall till att segregationen
ökar än mer i och med att flyktingarna flyttar in i
redan invandrartäta bostadsområden.
Många flyktingar gör nästan vad som helst för att
få en adress i Stockholm. Därför har det också dykt
upp oseriösa uthyrare som säljer adresser till ebo-flyktingar.
Stockholms försök att bygga särskilda flyktingbostäder har dessutom stött på patrull. I Spånga och
Blackeberg har boende gått med listor mot planerade
flyktingbostäder. Samtidigt är det många kommuner
i norra Stockholm som inte tar emot flyktingar alls

med hänvisning till att man inte har några hyreslägenheter.
Att bostadsbristen är akut märks inte minst i väntrummet intill integrationsförvaltningens reception i
Stockholm som sedan ett år är förstärkt med personal
från vaktbolag. Desperata bostadslösa familjer har vid
flera tillfällen vägrat att lämna mottagningen innan de
erbjudits en bostad. Flera gånger i månaden tillkallas
polis för att avhysa flyktingfamiljer.
Därför startades Stockholmsprojektet med syfte att
ge flyktingen ett bra underlag för val av bosättningsort
– dvs. kommunplacering utanför Stockholm.
Majoriteten,  procent, av de nyanlända flyktingarna i Stockholm kommer från Irak. Först anländer
mannen, efter ett halvår kommer hustrun med barnen
– ofta många barn. Situationen blir ohållbar om de är
bosatta hemma hos släktingar.
– Eftersom Stockholm alltid värnat om ett bra flyktingmottagande vill vi också erbjuda ett bra boende,
säger Kristina Koistinen, projektledare för Stockholmsprojektet.
Tanken är att flyktingarna ska erbjudas en annan
kommunplacering så nära Stockholm som möjligt så
att de inte hamnar för långt ifrån det nätverk de redan
har. Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping har
från projektets början kunnat erbjuda platser. Nu är
också Arboga och Gävle med på listan. Förra året
accepterade cirka  flyktingar en alternativ kommunplacering. I år, år , har arbetet varit ännu mer
framgångsrikt. Under knappt ett halvår har  flyktingar flyttat ut från Stockholm. Om lika många flyttar ut under andra halvåret blir det sammanlagt 
personer, motsvarande något mer än en tiondel av de
  nya flyktingar som man räknat med under 
i Stockholm.

I Stockholm pågår nu ett omfattande informationsarbete för att visa flyktingarna alternativa bosättningsorter. Därför ingår det i bostadshandläggarnas arbete
att åka ut till de alternativa kommunerna för att skaffa
sig kunskap på plats om vad som erbjuds. Arbetet sker
i samarbete med Migrationsverket. Flyktingarna har
därmed redan under väntetiden fått information om
alternativa orter.
– Lagstiftarnas intentioner, att alla ska få välja var
de vill bo, är visserligen bra, men flyktingarna borde
inte få välja ett alternativ som inte finns. Som Stockholm. Här finns inga bostäder för dem, säger Kristina
Koistinen. Hon menar att man bör göra en översyn
av lagstiftningen. Stockholms kommun har uppvaktat
regeringen i ärendet. I Danmark placeras flyktingar i
en kommun i de tre år som de är beroende av stat och
kommun för sin försörjning.
– Jag vet inte om det är bättre, individens eget val är
viktigt. Men om valmöjligheten ändå inte finns så kanske
det är bättre om de får välja mellan realistiska val.
Det är viktigt att flyktingen genom Migrationsverket redan under väntetiden informeras om alternativa
kommunplaceringar, anser hon, vilket alltså nu sker i
Stockholm sedan mars i år. Migrationsverket kommer
senare i höst att presentera en plan för hur detta ska
göras runt om i hela landet.

Olika huvudmän
Under -talet har introduktionen i Stockholm delats
på fem olika förvaltningar, bland annat beroende på
de många politiska majoritetsskiftena i kommunen.
– Vår verksamhet är komplicerad och beroende
av många andra aktörer, konstaterar Agneta Berner,
enhetschef för introduktionen vid integrationsförvaltningen. Allt från barnomsorg till skola och läget på
arbetsmarknaden påverkar verksamheten. Förutom de
politiska besluten.
Egentligen tycker hon att introduktionen borde
anpassas mer flexibelt efter läget på arbetsmarknaden.
Det är också i enlighet med den första punkten av
tre i den verksamhetsplan som integrationsnämnden
tagit:
– arbetslösheten för de flyktingar som klarat sluttestet
inom svenskundervisningen under introduktionsperioden ska inte vara mer än dubbelt så stor som
för befolkningen i övrigt,
– alla barnfamiljer samt ensamstående med mycket
starka medicinska eller andra mycket starka skäl ska
ha ett eget bostadskontrakt samt att
– tio procent av mottagna flyktingar ska ha valt en
alternativ introduktionsplats i andra kommuner.

Men, som Agneta Berner poängterar, verksamheten
är fortfarande till stor del relaterad till det svåra läget
på arbetsmarknaden som rådde under första delen
av -talet. Det beror bland annat på att sfi i Stockholm inte är inriktad mot arbetsmarknaden. Nu när
det finns jobb att få inom flera branscher skulle hela
introduktionen kunna gå hand i hand med yrkesintroduktion för många av flyktingarna. Förvaltningen
har själv introducerat några sådana projekt, bland
annat inom det så kallade Rekryteringsprogrammet
på Södermalm.
En bidragande orsak till de nuvarande svårigheterna
är att sfi och introduktionen sedan två år ligger på
två olika huvudmän, utbildnings- respektive integrationsförvaltningen. Det är ett resultat av det senaste
maktskiftet i kommunen. Nu har dock tjänstemännen lyckats driva igenom att kommunen ska verka för
en integration av de två verksamheterna igen. Men
beslut har ännu inte tagits. Eftersom utbildningsförvaltningen i första hand är intresserad av just utbildning har det varit svårt att intressera dem för att
arbeta för ett samarbete runt arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Dessutom finns inte heller medel inom
Arbetsförmedlingen för detta. Därför har integrationsförvaltningen själv fått arbeta med arbetsmarknadsinriktningen.
– Arbetsförmedlingen har en kortsiktig budget och
det tas nya beslut på central nivå hela tiden, säger
Agnet Berner. Hon understryker samtidigt att förvaltningen har ett bra samarbete med personalen där.
Huvudproblemet är att Arbetsförmedlingen inte har
i uppdrag att ansvara för flyktingars arbetsmarknadsintroduktion och därför finns heller inga pengar för
det.
Sedan flera år tillbaka står fem externa aktörer för
själva introduktionen efter den första informationstiden. Introduktionen ska i princip bara pågå i två
veckor till dess den vuxna flyktingen börjar sfi. Men
i praktiken tar det ibland längre tid, framför allt för
barnfamiljer. Först måste barnen vänjas in på daghem
och skola, vilket kan ta några veckor.
I år tar de externa aktörerna hand om  av de
  flyktingar som beräknas tas emot i kommunen.
Det är fyra organisationer och ett utbildningsföretag
som var och en erbjuder specialiserade introduktionsprogram som också aktiverar flyktingarna vid sidan
av sfi. De externa aktörerna erbjuder verksamhet för
bland andra barnfamiljer, traumatiserade flyktingar
och de som vill delta i att bygga nätverk. Allt för att
öka valfriheten för flyktingen själv. Introduktionsprogram planeras i samarbete med flyktingen personligen.
De externa aktörernas verksamhet ska vara en kom  
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pletterande verksamhet utöver de två–tre timmar som
flyktingen går på sfi. En samordnare på förvaltningen
ansvarar för stöd och uppföljning av de externa aktörerna. Men de flyktingar som nu har sin sfi förlagd
till externa utbildningsföretag har inte tillgång till de
externa aktörernas komplement vid sidan av utbildningen – och det är idag majoriteten av flyktingarna i
Stockholm. I år beräknas det handla om mellan  
och   flyktingar som ska gå sfi. Huvuddelen av
dem kommer alltså bara att erbjudas tre timmar sfi
per dag, utan någon ytterligare sysselsättning.
Enligt Agneta Berner är den nuvarande organisationen förlegad eftersom den inte anknyter till arbetsmarknaden. Ett annat stort hinder är att det är svårt att
aktivera flyktingarna innan de har riktiga bostäder.
Vid nästa upphandling kommer förhoppningsvis
både sfi och komplementen att utgöra en heldag för
alla flyktingar. Det sker under . Fram till dess försöker förvaltningen själv ta hand om det. Bland annat
jobbar man med ett rekryteringsprogram inom vård
och omsorg (se annan artikel) och ett samarbete med
hotell- och restaurangbranschen. Det senare är ett
EU-projekt i samarbete med bl.a. Fackliga organisationer, Svenskt Näringsliv och arbetsförmedlingen. För
att få delta måste flyktingen kunna kommunicera på
svenska, men han/hon behöver inte vara klar med sfi.
– Det här är ett sätt att uppmuntra människor att
komma in på den riktiga arbetsmarknaden, påpekar
Agneta Berner.
Projektet är i linje med de nya riktlinjerna från Integrationsverket, som kom hösten , om att alla –
om möjligt – ska ut i jobb. Agneta Berner ser inget
hinder för att även traumatiserade flyktingar kan slussas ut i arbetslivet.
– I många fall sänker det stressnivån.
Enligt målen ska flyktingarna efter en introduktionsperiod på – månader helst vara självförsörjande.
 hade endast  procent av flyktingarna i Stockholms stad försörjning helt eller delvis genom arbete.
Förutom arbetsmarknads- och språksvårigheter
anger Agneta Berner två andra viktiga hinder för självförsörjning;
– brist på bostäder.
– utdragna familjeåterföreningar.
Den som ständigt flyttar runt har svårt att koncentrera sig på uppgiften att klara ett arbete. Likaså har
det visat sig svårt för den som väntar på sin familj att
göra det.
– Vi borde arbeta på ett annat vis med familjeåterföreningarna. Nu är det långa väntetider. Ofta blir det
upp till ett år av bortkastad tid då mannen bara tänker
på hur han ska få hit familjen.
Familjeåterföreningarna leder också ofta till att
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mannen skuldsätter sig svårt. Det är inte ovanligt att
han betalar upp till   kronor till flyktingsmugglare, pengar som lånas av släktingar. De stora lånen
påverkar dessa familjer för resten av deras liv.
– Kanske vore det ärligare av oss om vi ställde
samma krav som övriga Europa för återföreningar, det
vill säga att mannen måste vara självförsörjande innan
familjen kan komma, säger Agneta Berner.
Det finns ytterligare en poäng med det, anser hon.
Mannen får en starkare roll i familjen om han själv
kan försörja den och slipper att leva på bidrag.

Ineffektiv sfi
Sedan första januari  är Leif Styfberg rektor utan
skola. Då gick svenskundervisningen för invandrare i
Stockholm till entreprenörer efter en lång och mödosam upphandling. Tidigare sköttes undervisningen via
sfi-mottagningen vid Stockholms utbildningsförvaltning. Nu är det fem olika anordnare som organiserar
utbildning på sex adresser i Stockholm.
Leif Styfberg och hans avdelning inom utbildningsnämnden, sfi-centrum, utövar numera huvudsakligen
tillsyn över verksamheten samt kartlägger och testar
alla blivande elever. Eleverna får en individuell studieplan där antalet studietimmar, nivå samt mål framgår.
Sedan är det individen själv som får välja studieanordnare. Dagens anordnare erbjuder likartade program,
med undantag av Livstycket i Tensta-Rinkeby som uteslutande vänder sig till kvinnor.
I och med att kommunen lämnade över ansvaret
för sfi försvann   undervisningsplatser på Järvafältet där de flesta flyktingar bor. Många av eleverna
har därmed fått långa resvägar. Få elever kan beredas
plats hos Livstycket i Tensta–Rinkeby eller Lärnia i
Kista, de enda som finns där flyktingarna bor. Framför allt kvinnorna tycker att det är för omständligt att
resa långt hemifrån.
Sammanlagt undervisas   elever inom sfi per år
i Stockholm, varav cirka  procent är flyktingar.
Övergångsproblemen har varit många, berättar Leif
Styfberg. Ett är att både lokaler och lärare bytts ut.
– Vi hade ett system tidigare som vi tyckte var bra.
Det tar tid innan vi blir samspelta igen.
Orsaken till att de borgerliga politikerna vid det
senaste maktskiftet beslöt att lägga ut sfi på upphandling var flera:
– ideologiskt, det vill säga att man ville få verksamheten konkurrensutsatt
– öka valfriheten för flyktingarna
– nå bättre resultat.
Bland fördelarna med den nya ordningen är att

eleverna från och med i år har individuella mål med
undervisningen, de kan inte studera hur länge som
helst som tidigare. Nu finns också så kallade stationer
under studietiden där nådda resultat mäts. Där ingår
också en kontakt med arbetsförmedlingen och målet
är att finna andra aktiviteter, som arbete eller praktik.
En mobil arbetsförmedlingsresurs har bildats som
ska finnas ett par dagar i veckan hos varje anordnare.
Men ännu har det mobila teamet inte kunnat erbjuda
eleverna någon verksamhet, eftersom det inte förfogar
över några ekonomiska resurser. Utbildningsnämnden har inte heller upphandlat praktik i samband med
den nya organisationen. De flesta elever studerar därför endast två-fyra timmar per dag, vilket gör att deras
tid används ineffektivt.
– Praktiken skulle ha utgjort en stor del av flyktingarnas dag under introduktionen. Men eftersom länsarbetsnämnden inte har pengar till praktik och Stockholms kommunpolitiker ser praktiken som ett statligt
ansvar har det inte blivit något, förklarar Leif Styfberg.
Drygt hälften av eleverna har en hyfsad skolbakgrund och kan förväntas få betyg i sfi efter –
timmars undervisning. Det statliga riktmärket är 
timmar per elev. I Stockholm är det endast mycket
välutbildade elever som klarar det – vilket vanligtvis
tar knappt ett år.
Kontrollen görs genom att sfi-centrum går igenom
varje elevs nationella prov och deras godkända uppsatser. Det är i anordnarnas intresse att ha så många
godkända elever som möjligt, enligt målbeskrivningen
måste det vara  procent. Sfi-centrum tar också själva
fram lokala prov som används under utbildningen för
de lågutbildade eleverna.
Det kan vara av intresse att notera att många före
detta sfi-lärare nu arbetar på sfi-centrum med så kallat utvecklingsarbete. Det rör sig om övertalig personal som inte accepterat anställning hos de nya anordnarna. Villkoren där är sämre än vad de tidigare haft.
Nya anordnare har därför haft svårt att rekrytera behörig personal.
Den nya verksamheten genom privata anordnare
har blivit betydligt billigare än den tidigare, dock är
det för tidigt att säga hur mycket kostnaderna har
sänkts. Målet för politikerna var i första hand en sänkning med  procent.
Upphandlingen är gjord på två år med möjlighet till
ett års förlängning. Leif Styfberg befarar att tiden för
de nya anordnarna att få fungerande rutiner kan vara
för kort.
Förmodligen kommer även praktiken att gå ut på

upphandling år , därmed kan introduktionstiden
bli mer meningsfull för flyktingarna.
– Det är viktigt att utgå från vars och ens bakgrund
och motivation. Därför bör man redan när de kommer kartlägga vad de har i bagaget, understryker Leif
Styfberg.
Dessutom tycker han att det svenska flyktingmottagandet är alltför reglerat. Att vi tar hand om dem litet
väl mycket. Flyktingarna bör själva få ta mer ansvar
och pröva friare former. Idag skickas de mellan olika
instanser som ska ordna olika saker, det finns risk för
att flyktingarna lägger över hela ansvaret i instansernas händer. Men i praktiken kan dessa instanser inte
göra så mycket som flyktingarna hoppas.
– Vi borde hellre jobba med individanpassade lösningar, anser Leif Styfberg.
Som exempel nämner han möjligheten att koppla
svenskundervisningen till en yrkesutbildning. Eller att
ge möjlighet för lågutbildade kvinnor och män att
samordna sfi med någon form av stöd i föräldrarollen
i Sverige. De skulle exempelvis kunna delta mer i sina
barns dagliga skolarbete så att de med egna ögon kan
se hur det går till i den svenska skolan. Lågutbildade
som har svårt att få arbete skulle också kunna erbjudas någon typ av samhällstjänst.
Också utredaren Leif Ahlberg pekar på bristen att
det inte finns några individanpassade program inom
den upphandlade sfi. Problemen grundar sig i att
utbildningsnämnden, som ansvarar för svenskundervisningen, ser det hela som ett språkproblem och inte
som ett led i integrationen, anser han.
Praktikplatserna uppfattar utbildningsnämnden
som tillfälle till språkträning och integrationsförvaltningen som ett sätt att komma ut i arbetslivet och öka
flyktingarnas motivation. Prestige gör även samarbetet svårt när förvaltningar ska samsas, från båda sidor
kan det finnas motvilja mot att någon annan lägger
sig i arbetet. Flexibiliteten minskar. Om integrationsförvaltningen hittar praktikplatser till elever kan det
inom sfi uppfattas som att det stör undervisningen.
Flexibla lösningar, som arbete dagtid och undervisning kvällstid, blir omöjliga.
– Dessutom är sfi i Stockholm idag ineffektiv eftersom anordnarna får mer betalt ju mindre de lyckas. Ju
längre tid de håller kvar eleverna ju mer pengar får de.
Entreprenörernas ersättning borde vara prestationsrelaterad istället, påpekar Leif Ahlberg.
Ledande tjänstemän och politiker i Stockholm har
en ständigt pågående diskussion om dessa problem.
Men det är en långsam process.
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Rekryteringsprogrammet –
exempel på samverkan
– Sverige är världsmästare i att utbilda bidragstagare.
Flyktingar blir mer eller mindre inknuffade i ett system där de får lära sig sina rättigheter men inget om
sina skyldigheter.
Projektledaren Magnus Axell skräder inte orden när
han beskriver hur han tycker att den svenska bidragsmodellen fungerar. Själv har han i många år arbetat
med att slussa in flyktingar till vård- och omsorgsarbeten, med gott resultat.
Nu är han idéspruta och eldsjäl i ett samverkansprojekt mellan integrationsförvaltningen, arbetsförmedlingen på Södermalm och två stadsdelsförvaltningar.
Utgångspunkten är att det idag finns ett stort rekryteringsbehov inom omsorgen. Dessutom finns en allt
större grupp gamla med invandrarbakgrund som även
har dåliga kunskaper i svenska. Därmed finns en förutsättning för att rekrytera arbetslösa flyktingar och
invandrare till just omsorgssektorn.
En del av dem som deltar i rekryteringsprogrammet har omsorgserfarenhet från hemlandet, som sjuksköterskan från Gambia som äntligen fick jobb efter
tre och ett halvt års sfi-studier. Men andra deltar för
att de vill pröva ett nytt yrke där det också är möjligt
att få arbete. Av de  personer som deltog i programmet förra året fick  arbete eller långa vikariat
inom omsorgen. Åtta fick annat arbete eller påbörjade
en utbildning. Fem personer, eller  procent, slutade
utan att ha fått sysselsättning. Prognosen för år 
ser ännu bättre ut,  procent av de som deltagit under
det första halvåret har fått arbete. Ungefär  flyktingar kommer att delta i programmet i år och man
räknar med att cirka  av dessa kommer att kunna få
varaktigt arbete redan under introduktionstiden.
Det finns ingen statistik över hur många av de cirka
  flyktingarna som tas emot i Stockholm i år som
är arbetsföra. Man kan dock anta att cirka hälften av
dem är det. I så fall är det ungefär sju procent av de
arbetsföra som beretts sysselsättning genom rekryteringsprogrammet inom vård och omsorg.
Tanken med programmet är att sysselsätta människor redan innan de är klara med sin sfi, de behöver
bara vara vad som i projektet kallas »kommunicerbara«. Flyktingarna får utveckla svenskan under en
praktiktid på  veckor. Arbetsplatsen belastas inte,
utan praktikanterna har handledare med sig från integrationsförvaltningen. Handledaren sköter också allt
administrativt arbete.
– Oftast får flyktingarna en bra språkutveckling i
och med att de vistas på en svensk arbetsplats åtta timmar per dag, säger Magnus Axell.
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Även de vars svenskkunskaper anses tveksamma får
delta i introduktionen. I många fall har det visat sig att
deras svenska kommit igång efter ett par veckor. Eftersom de bor och lever isolerat med sina landsmän har
de inte tidigare haft möjlighet att utveckla sina svenskkunskaper.
Programmet inleds med ett par veckors introduktion. Samhällsinformation, yrkes- och språkintroduktion står då på programmet. Språkdelen handlar om
att lära sig vårdord som rullator, blöja osv. Yrkesdelen
går ut på att träna lyftteknik och att få se den utrustning som används inom svensk omsorg.
– Många av flyktingarna kommer från länder där
man har stor respekt för gamla och de är därför lämpade för äldreomsorg även om de inte tidigare har
erfarenhet av yrket, poängterar Magnus Axell.
Programmet ställer också höga krav på arbetsplatsen, som att det verkligen måste finnas arbetsuppgifter
för praktikanten. Dessutom måste där finnas förutsättning för framtida vikariat eller jobb. Från tidigare
erfarenheter av praktikjobb finns alltför många dåliga
exempel där praktikanterna bara har fått diska eller
sopa. Nu är målet att de ska lära sig yrket under praktiktiden. Då ska det även ingå att praktikanten kan få
vikariat några dagar då och då.
På arbetsplatserna har man varit positiv till att ta
emot flyktingar. De flesta hade redan tidigare en relativt hög del invandrare bland de anställda och man
tyckte att det var naturligt. För brukarnas del kan det
vara mer känsligt, med tanke på språkförbistringarna.
Därför kan exempelvis de som ännu inte är så duktiga
i svenska inte arbeta inom vård av demenssjuka.
– Vi kan inte lyssna alltför mycket på brukarna,
anser Magnus Axell och exemplifierar med att man
för  år sedan var emot ungdomar i vården och för 
år sedan emot manlig arbetskraft. Tiderna förändras,
kort sagt.
Rekryteringsprogrammet expanderar nu till fler
stadsdelar i Stockholm. Där är inte integrationsförvaltningen inblandad eftersom det rör sig om flyktingar som är klara med introduktionen och nu uppbär socialbidrag.
Hösten  startar också ett rekryteringsprogram
inom skolorna. Lärarbristen är stor samtidigt som
ett tillräckligt antal flyktingar i Stockholm har olika
typer av lärarutbildningar, pedagogisk erfarenheter
eller intresse för att arbeta inom skolan. Vid en kartläggning av flyktingars bakgrund i Stockholm fann
man  personer med lärarbakgrund.
Programmet startar med två veckors introduktion,
sedan ska deltagarna gå in i arbetslag i skolorna på
halvtid tillsammans med sfi-lärare som ska fungera
som stöd på arbetsplatsen. Tanken är att deltagarna

ska träna svenska med hjälp av elevernas utbildningsmaterial. På så vis lär de sig både svenskan och det
pedagogiska material som används.
Huvuddelen av de skolor som deltar i projektet ligger i förorterna där flyktingar och invandrare bor. Där
finns ofta ett stort behov av personal som kan elevernas modersmål och kan stötta dem i det dagliga skolarbetet.
Magnus Axell poängterar samtidigt att de som går
in i de olika rekryteringsprogrammen inte nödvändigtvis måste stanna inom omsorg respektive skola.
För en del deltagare kan huvudsyftet vara att de får en
svensk arbetslivserfarenhet som gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.
Men det finns ett par förutsättningar som krävs för
att en sådan här satsning ska bli framgångsrik:
– konjunkturläget. Att det finns ett arbetskraftsbehov,
– samarbete mellan berörda instanser. På Södermalm,
där omsorgsprojektet startade, sitter exempelvis
stadsdelsdirektören, omsorgsansvariga och chefer
från arbetsförmedlingen och integrationsförvaltningen med i styrgruppen. Kontakterna dem emellan går därför smidigt och snabbt,
– motivation hos projekthandledarna. Handledarna
måste måna om sina praktikanter och tillvarata
deras intressen på arbetsplatserna.
Magnus Axell tror inte att den här modellen bara
kan användas i stora kommuner. Vad som krävs är i
stället att det finns ett rekryteringsbehov inom en sektor.

Yrkesnätverk
Ett led i Stockholms fokusering på arbetsmarknadsinriktad introduktion för flyktingar är arbetet med
yrkesrelaterade nätverk. Självförsörjning är ledordet i
integrationsförvaltningens målsättning. För att nå dit
prövar man nu om yrkesnätverk kan vara en möjlighet.
Tord Jägerskog, utredare på förvaltningen, har under
våren  haft i uppdrag att testa idén och arbeta
fram en modell.
– Det handlar om att under introduktionstiden etablera kontakter med kollegor så att flyktingen får kunskaper om villkoren för sitt yrke i det nya landet.
En förutsättning är att flyktingen kan kommunicera
på det nya språket. Men för den skull behöver inte
utbildningen inom sfi vara klar.
Gruppen lärare valdes ut som testgrupp, eftersom
det vid den tidpunkten fanns ett relativt stort antal
flyktingar med lärarbakgrund i kommunen. Två stads-

delar i Stockholm valdes att ingå i pilotprojektet.
Gemensamt för de två stadsdelarna var att där inte
rådde akut lärarbrist, lärarna förmodades ha ork och
tid att ge sig in i projektet. Därmed blev det två
stadsdelar i Stockholms innerstad som valdes ut. Kontakt togs till en början med rektorerna och därefter
tillverkades informationsmaterial som delades ut till
lärarna.
Lärare får i allmänhet mängder av post i sina
fack. Många informationsfoldrar försvann förmodligen i mängden. Men ett dussintal personer anmälde
intresse, de var eldsjälar och personer med särskilt
intresse för flyktingfrågor.
– Det gäller att ha uthållighet när man startar ett
sådant här projekt, konstaterar Tord Jägerskog.
Lärarna kallades till ett informationsmöte, och
sedan var det fritt fram för flyktingarna att själva ta
kontakt med de intresserade lärarna. Kontakter har
tagits under våren  och det är ännu för tidigt att
säga något om resultatet.
Projektet kan ses som en utveckling av arbetet med
flyktingguider som pågått i Stockholm i många år.
Det har inneburit att svenskar sammanförts med flyktingar, oavsett yrkesmässig bakgrund. Nu ska fler möjliga yrkesgrupper identifieras. Den första är tekniker/
ingenjörer som det också finns många av bland flyktingarna. Tord Jägerskog har efter samråd med Svenskt
Näringsliv och fackföreningar tagit kontakt med personalchefer vid teknikföretag för ett eventuellt framtida samarbete. Efter den inledande projektperioden
ska även arbetet med att skapa yrkesrelaterade nätverk
ut på upphandling.

Chefen för invandrarmottagningen
Behov av samordning och gemensamma mål
I alla år har det rått total politisk enighet i kommunen om att Stockholm som storstad är positiv till att
ta emot flyktingar. Staden har också klart uttalade mål
för introduktionstiden. Som redan nämnts ska den
leda till att minska arbetslösheten bland flyktingarna
och att barnfamiljer och andra med starkt vägande
skäl ska ha egna bostadskontrakt. Omständigheterna
har emellertid satt käppar i hjulet för ett bra mottagande.
Stockholm är en attraktiv stad. Därför har en stadigt
ökande andel av landets asylsökande valt att skaffa en
bostadsadress i Stockholm under väntetiden, trots den
allt större bostadsbristen. I och med lagen om mottagande av asylsökande () som ger asylsökande rätt
att bosätta sig var de vill kan inte kommunen påverka
hur många som ska tas emot inom introduktionen.
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Trångboddhet gör att många av flyktingarna har svårt
att tillgodogöra sig introduktionsprogrammet. En stor
del av integrationsförvaltningens ansträngningar har
därför gått till att lösa bostadssituationen. Dels genom
Stockholmsprojektet, dels genom att försöka inrätta
s.k. genomgångsbostäder. Cirka   personer kan
den vägen beredas husrum, framför allt stora familjer.
Förvaltningen har i flera år arbetat för att undersöka
möjligheten till regionalt samarbete. Det skulle kunna
gå ut på att flyktingen bor i en annan kommun i Storstockholm, men får sin introduktion i Stockholm.
– För oss är det inte någon konstig lösning. Vi har ju
tunnelbana genom flera kommuner. För andra stockholmare är det ju naturligt att bo i en kommun och
jobba i en annan, kommenterar Lisbeth Rieser, chef
för invandrarmottagningen.
Men verkligheten är mer komplicerad än så. Nuvarande regelsystem gör det inte möjligt för Stockholm
att behålla ansvaret för flyktingen om denne är bosatt
i en annan kommun. Man måste vara folkbokförd där
man bor. Folkbokföringsadressen är utgångspunkten
för många lagar när det gäller att definiera ansvaret
för flyktingen; socialtjänst, skola m.m. Ett regionalt
samarbete skulle innebära att utgifter läggs över från
Stockholm till den kommun där flyktingen bor, vilket
gör förslaget oattraktivt för närkommunerna. Samtidigt strider det mot kommunallagen att Stockholm
skulle ha kvar ansvaret för en person vars folkbokföringsadress finns i en annan kommun. Ytterligare problem och kostnader skulle uppstå då introduktionstiden är avslutad om personen inte är självförsörjande.
I en utredning som Leif Ahlberg redovisade år ,
konstateras att det är tveksamt om någon kommun
skulle medverka i ett samarbete som långsiktigt skulle
medföra stora extrakostnader.
Nuvarande ordförande i integrationsnämnden,
Hardy Hedman (kd), förordar trots detta ett regionalt
samarbete, som innebär att flyktingmottagningen kan
ske i samarbete mellan flera kommuner. Därför arbetar förvaltningen vidare med hur kommunerna sinsemellan skulle kunna komma överens om ett samarbete kring de olika delarna av flyktingintroduktionen.
– Svårigheten är att sätta rätt prislappar på tjänster
mellan kommunerna, kommenterar Leif Ahlberg.
Ett försök gjordes under . Kommuner bjöds in
för diskussioner. Eftersom inte kommunalråden nappade på inbjudan – enbart handläggare kom – blev
det inget resultat.
– Vi tror att det kan vara lättare nu när den så kallade Alliansen är bildad, som bland annat syftar till att
öka samarbetet mellan stat, landstingen och kommunerna. Då finns en grund för att landshövdingen bjuder in alla kommunalråd för en seriös diskussion.
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Leif Ahlberg anser att hela flyktingintroduktionen
i Storstockholm skulle kunna läggas om och bli mer
effektiv. Mindre kommuner med mindre resurser
skulle exempelvis kunna lägga ned introduktionen och
i stället köpa tjänster av Stockholm.
Eftersom det för närvarande råder bostadsbrist i
hela Storstockholm kan inte samarbetet i första hand
syfta till att lösa bostadsfrågan. Istället handlar det om
att ge små kommuner möjlighet att öka valfriheten för
flyktingen genom att köpa introduktion och utbildning från kommuner med större resurser.
Lisbeth Rieser hoppas att Integrationsverkets plattform för övergripande samarbete ska kunna bidra till
att också det regionala samarbetet kommer till stånd.
(Vi redogör för denna längre fram i rapporten.)
– Egentligen finns samarbetet här i Stockholm sedan
tidigare. Vi har samordningsmöten sedan . Men
skrivningen i plattformen kan ha ett värde, om det
leder till att vi alla fokuserar på samma mål. Så är det
dock inte nu, de inblandade parterna har olika mål.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för sfi och är därmed inriktade på flyktingarnas studieresultat. Integrationsförvaltningens intresse är integration och att flyktingen blir självförsörjande. Arbetsförmedlingen, å sin
sida, ändrar hela tiden sina prioriteringar på grund av
ständigt skiftande direktiv från Länsarbetsnämnden.
– Det vore bättre om sfi och introduktionen hade
samma organisatoriska struktur.
Huvudfrågan som måste diskuteras är vad sfi egentligen är, poängterar Lisbeth Rieser. Hon menar också
att detta inte är en fråga som bara gäller Stockholm
utan hela landet. Diskussionen måste föras upp på en
högre nivå.
De många politiska maktskiftena i Stockholm har
motverkat samordningen. Från  till och med 
handlades både sfi och introduktionen av en och
samma nämnd och förvaltning. Men när det borgerliga blocket vann det senaste valet delades verksamheterna upp igen. Detta trots att den gemensamma
nämnden var ett resultat av dåliga erfarenheter av en
uppdelning.
– Jag tror inte politikerna riktigt hade analyserat
konsekvenserna av uppdelningen i två nämnder. Förändringen gick mycket snabbt. Resultatet är dock att sfi
inte är ett tydligt redskap för självförsörjning, understryker Lisbeth Rieser. Varken utbildningsnämnden
eller Skolverket, som idag är ansvariga, är primärt
inriktade på självförsörjning.
Problemet är att syftet med svenskundervisningen
inte är klart definierat i landet överhuvud taget. Enligt
en utredning som gjorts ska sfi stå på tre ben; arbetsmarknad, integration och utbildning. Men så är det
inte i praktiken.

Nu tvingas cheferna för de olika verksamheterna
använda stor del av sin tid till samordningsmöten. De
rekryteringsprogram som integrationsförvaltningen
har ansvar för hade exempelvis kunnat genomföras
smidigare om de utarbetats i samarbete med sfi
direkt.
Svenskundervisningen bör ha en tydligare inriktningen mot ett yrke, fastslår Lisbeth Rieser.
I det samarbetet har också arbetsförmedlingen en
självklar roll genom att introduktionen riktas mot en
särskild arbetsplats. Men så är det inte idag eftersom
arbetsförmedlingen inte har tillräckliga ekonomiska
medel för flyktingar.
– Arbetsförmedlingen borde ha en budgetordning
som är anpassad till flyktingmottagandet. Deras mål
skulle kunna vara mer preciserade.
Antalet flyktingar varierar år från år, men Arbetsförmedlingens budget är fastlagd och går inte att ändra.

Möjligheten att nå introduktionens mål egenförsörjning och delaktighet hänger oerhört nära samman
med situationen på arbetsmarknaden men också med
situationen på bostadsmarknaden och de mottagande
kommunernas möjligheter att planera en god verksamhet. Det visar intervjuerna med ansvariga tjänstemän i Stockholms flyktingmottagning.
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Introduktionsprogrammen påverkas starkt av
bosättningen anser tjänstemännen. I Stockholm har
trycket ökat när över 20 procent av landets alla
flyktingar, genom möjligheten till s.k. eget boende,
söker sig till kommunen, mot de 8 procent som
kom i början av 90-talet.
Bostadsbristen är ett akut problem i Stockholm.
Flyktingmottagningen tvingas flera gånger i månaden tillkalla polis för att avhysa flyktingfamiljer som
saknar bostad. Många av flyktingarna bor extremt
trångbodda, vilket påverkar deras situation allmänt
negativt och i synnerhet barnens skolgång.

Utredaren Leif Ahlberg pekar också på att organisationen inom Arbetsförmedlingen i Stockholm, en förmedling i varje stadsdel gör samarbetet svårt. Istället
bör Länsarbetsnämnden ha det övergripande ansvaret.
Lisbeth Rieser tror att den nya plattformen för samarbete mellan statliga och kommunala instanser bara
kan fungera om det både finns gemensamt uttalade
mål och ekonomiska medel för att genomföra dem.
– Nu sitter tyvärr var och en av oss och tolkar skrivningarna utifrån våra egna uppdrag, inte utifrån ett
gemensamt uppdrag.
Ett gemensamt uppdrag kräver också att det finns
riktade ekonomiska medel, understryker hon. Det primära gemensamma uppdraget idag borde så länge
konjunkturläget tillåter det vara att arbeta för att flyktingar ska bli självförsörjande. Uppdraget kan i sig
vara flexibelt, men alla inblandade måste ha ekonomiska medel för att genomföra det.

muner i Stockholms närhet gick inledningsvis trögt
men har allteftersom flyktingarna insett problemen
att få bostad ökat i popularitet. Även städer som
Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping, Arboga
och Gävle finns med bland »avlastarna«.
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Samtliga barn utan permanent bostad går i förberedelseklass i samma skola oavsett var de bor,
vilket leder till att de måste resa och får svårt att
rota sig, något som försvårar deras integration.
Svårigheter att ordna ens tillfälliga övergångsbostäder till flyktingarna på grund av motståndet bland
övriga kommuninvånarna.
Många av grannkommunerna i norra Stockholmsområdet tar inte emot några flyktingar – anledningen uppges vara att man inte har några
hyreslägenheter.
Försök att lotsa flyktingarna vidare till andra kom-
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I Stockholm arbetar man lokalt med att genom
information visa flyktingarna på alternativa bosättningsorter. Integrationsverket har också ett liknande informationsprogram på gång tillsammans
med Migrationsverket för flyktingarna innan bosättning.
Introduktionen borde anpassas mer flexibelt efter
läget på arbetsmarknaden anser de ansvariga tjänstemännen i Stockholm. Sfi är i Stockholm för närvarande inte inriktad mot arbetsmarknaden.
Ett tillfälligt projekt, Rekryteringsprogrammet, visar
att introduktionen skulle kunna gå hand i hand med
yrkesintroduktion för många av flyktingar nu när
konjunkturen vänt och det finns arbete. Rekryteringsprogrammet inom vård och omsorg har varit
mycket framgångsrikt, i år räknas 90 av de deltagande 100 flyktingarna få varaktigt arbete redan
under introduktionstiden.
Ett av hindren för en flexiblare introduktion och
anpassning av sfi ligger enligt tjänstemännens uppfattning i uppdelningen på olika huvudmän i kommunen. Sfi ligger under Utbildningsnämnden som
varit svår att engagera för arbetsmarknadsåtgärder.
Det saknas vidare medel hos Arbetsförmedlingen
för åtgärder för arbetsmarknadsintroduktion för
flyktingar.
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av flyktingarna bor försvunnit. De flesta av deltagarna i sfi har därför fått långa resvägar, vilket
kan påverka närvaron. På den positiva sidan finns
att eleverna ska ha individuella mål med undervisningen, med kontrollstationer inlagda och begränsad tid för undervisningen.

De flesta av flyktingarna får för närvarande endast
introduktion i form av svenskundervisning och
endast tre timmar per dag. Under 2002 kommer
kommunen att upphandla heldagsprogram för
samtliga flyktingar.
Endast 12 procent av de mottagna flyktingarna hade
sin försörjning helt eller delvis genom arbete 1999
– efter en introduktionsperiod på 18–24 månader.
Förutom en trög arbetsmarknad och svårigheter
med svenska språket anger man här hinder i form
av brist på bostäder och utdragna familjeåterföreningar.
Uppdelningen av sfi på olika anordnare har lett
till att undervisningen på Järvafältet, där de flesta
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En mobil arbetsförmedlingsresurs ska finnas ett
par dagar i veckan hos varje sfi-anordnare. Resursbrist har gjort att man ännu inte kommit igång.

En stor del av resurserna i Stockholm har gått till
att lösa bostadssituationen för flyktingarna och få till
en avlastning i mottagandet. Även omorganisation och
uppdelning på huvudmän och olika anordnare skapar
turbulens.

 
 
Bristande svenskkunskaper ett hinder
Utvärderingen av sfi som Riksdagens revisorer gjorde
år  över nyanlända invandrare som började
svenskundervisningen / visade att en stor andel
aldrig fullföljde studierna (Riksdagens revisorer Rapport /:). Endast omkring hälften hade uppnått
godkänd nivå efter fyra år. Revisorerna tyckte sig finna
tydliga samband mellan resultaten och de studerandes utbildningsbakgrund. Invandrade i åldrarna över
 år hade vidare väsentligt svårare att klara kraven
på godkänd svenska än yngre och medelålders. Bidragande till de bristfälliga resultaten var även dålig psykisk hälsa, låg motivation och problematiska sociala
förhållanden. Svenskundervisningen för invandrare
tillgodoser inte behoven hos de grupper som har svårast att klara utbildningen konstaterade revisorerna.
Invandringen under senare delen av -talet minskade kraftigt jämfört med den omfattande flyktinginvandringen i början av decenniet. När man jämför
läsåret / med / deltog knappt   elever i
sfi jämfört med drygt  . Antal nybörjare under
läsåret minskade från drygt   till drygt  
och andelen flyktingar minskade från två tredjedelar
till drygt en tredjedel. Antalet övriga invandrare (de
flesta anhöriginvandrare) har varit relativt oförändrat
under hela -talet.
De flesta sfi-studerande var i revisorernas undersökning mellan  och  år, medelåldern drygt  år, en
åldersfördelning som varit ganska stabil de senaste läsåren (från mitten av -talet). Omkring - procent
av studerande i sfi hade en utbildning högst motsvarande grundskolan, en femtedel har inte någon eller
mycket litet utbildning. Det var en stor spridning i
modersmålsbakgrund med arabiska, serbokroatiska

(dvs. bosniska, kroatiska och serbiska), albanska och
kurdiska som de största språkgrupperna men även
förhållandevis många persisk- spansk-, somali-, turkisk-, sorani- och rysktalande.
Läsåret / anordnades svenskundervisning för
invandrare i  kommuner. I de flesta av dessa bedrevs
undervisningen i egen regi. Åtta hade undervisning
både i egen regi och anlitade annan anordnare, medan
tolv anlitade annan anordnare; studieförbund, folkhögskola eller privat anordnare. Drygt  av kommunerna hade färre än  studerande, varav  endast 
studerande. De sammanlagda kostnaderna för kommunernas sfi uppgick  till  miljoner kronor
(Skolverket ). Kostnaden per heltidsstuderande
var enligt Skolverket i genomsnitt   kronor 
och   kr , en ökning med drygt  procent.
Anledningen till ökningen var delvis att antalet studerande sjönk kraftigt. Ett litet elevantal leder till högre
kostnader och försvårar nivågruppering.
Lärartätheten inom sfi var lägre än på grundskolan. Hösten  hade drygt  procent av lärarna som
undervisade inom sfi i kommunernas regi pedagogisk
utbildning medan motsvarande andel för sfi i annan
regi var knappt  procent.
Riksdagsrevisorerna granskade också utvecklingen
på arbetsmarknaden och konstaterade att invandrarnas situation trendmässigt försämrats. Speciellt allvarligt var det att arbetslösheten för invandrare som
varit i landet länge inte hade minskat i samma takt
som för infödda trots den förbättrade konjunkturen
under senare delen av -talet. Bristande kunskaper i
svenska hos invandrarna var en orsak, diskriminering
av arbetssökande med utländsk bakgrund kunde vara
en annan enligt revisorerna.
Revisorerna intervjuade också handläggare och che-

fer vid arbetsförmedlingarna i fem kommuner. Resultaten visar att arbetsförmedlingarna skilde sig radikalt
från varann. På några skrevs de nyanlända invandrarna
in på förmedlingen innan de började sina svenskstudier. På andra besökte en handläggare sfi i slutet av
studietiden och skrev då in de arbetssökande. I andra
fall skrevs de arbetssökande invandrarna inte in förrän
de kom till arbetsförmedlingen efter avslutade svenskstudier. Revisorernas intervjuer visade att en del förmedlingar ville undvika dålig statistik, dvs. inte ha så
många inskrivna och på sikt inte så många långtidsarbetslösa, och att de studerande vid sfi därför inte
skrevs in förrän de var klara med svenskutbildningen.
Enligt Integrationsverkets inventering (Förbättrad
introduktion för nyanlända invandrare, ) uppgav
ungefär en tiondel av de trettio största flyktingmottagande kommunerna att arbetsförmedlingen deltog
i introduktionen först då den nyanlände fått sitt godkända sfi-betyg. I övriga deltog förmedlingen i olika
grad under flyktingens svenskundervisning. Ungefär
hälften av kommunerna angav att arbetsförmedlingen
under  registrerat nyanlända invandrare under
introduktionen som arbetssökande oavsett om individen fått betyg från sfi eller ej. Lika många anger att
registrering av nyanlända inte sker.
I riksdagsrevisorernas enkät redovisade omkring
hälften av de svarande att språkkunskaperna kontrolleras vid arbetsförmedlingen, i de flesta fall undersökte
man språkkunskaperna hos alla som skrevs in. Vissa
förmedlingar undersökte språkkunskaperna hos dem
som har betyg från sfi och vissa endast hos sådana
som inte har betyg. Ungefär en femtedel av de svarande uppgav att man testar personer som har betyg.
Vid några förmedlingar testade man både dem med
betyg och dem utan. Vid en del förmedlingar undersöktes språkkunskaperna när förmedlaren var tveksam till den sökandes kunskaper.
Det händer alltså att arbetssökande invandrare
skickas till sfi för ett test trots att de redan har godkänd sfi. Klarar den sökande inte testet får han eller
hon börja om igen på sfi. Samtliga intervjuade påpekade att problem med svenskan inte bara finns hos
de nyinvandrade utan även hos många som haft
anställning under lång tid i Sverige men sedan blivit
arbetslösa. Bland dessa finns personer med så dåliga
svenskkunskaper att de inte kan ta arbete eller delta i
arbetsmarknadspolitiskt program. De som inte har sfibetyg hänvisas till sfi, men det kan enligt förmedlarna
vara svårt att motivera de arbetssökande för svenskstudier.
Sfi måste bli bättre. Det var samtliga intervjuade
handläggare eniga om. Deras erfarenheter var att
de arbetssökande kan alldeles för litet svenska för
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att kunna ta ett arbete. Sfi borde också vara mer
omfattande och nivån för godkänd innebär inte tillräckligt kvalificerade språkkunskaper ansåg arbetsförmedlarna. En del ansåg också att inslaget av praktik och yrkessvenska borde vara större. Någon ansåg
också att svenskundervisningen är alldeles för isolerad
från samhället i övrigt.

Introduktion 
För att introduktionen ska fungera effektivt är det viktigt att de mottagande kommunerna får relevant information om de nyanlända flyktingarna från det första
ledet i processen, Migrationsverket. Integrationsverkets
kartläggning av introduktionen våren  (Kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare, Integrationsverkets rapportserie :) visade
att ungefär hälften av kommunerna under år  alltid eller ofta fått skriftlig dokumentation om den nyinflyttade från dåvarande Invandrarverket. Det gällde
flyktingar som varit bosatta på Invandrarverkets förläggningar samt kvotflyktingar. Något färre kommuner fick alltid eller ofta dokumentation om de flyktingar som under tiden de väntat på uppehållstillstånd
ordnat sitt eget boende. Relativt många kommuner
hade sällan eller aldrig fått någon skriftlig dokumentation från Invandrarverket i samband med att flyktingen bosatt sig i kommunen. I synnerhet gällde detta
mindre kommuner och i fall där flyktingarna ordnat
sitt eget boende.
I nästa steg är det lika viktigt att informationen
utnyttjas. I närmare hälften av kommunerna användes
dokumentationen från Invandrarverket alltid eller ofta
i planeringen av den enskildes introduktion. Det fanns
här ett tydligt samband mellan dokumentationens kvalitet och användningsgrad. Bristen på dokumentation
från andra kommuner, dvs. när flyktingen flyttar under
introduktionen, var påfallande. Endast  av  kommuner som hade haft inflyttning av nyanlända invandrare som fortfarande var i introduktion fick alltid eller
ofta dokumentation från utflyttningskommunen.
Integrationsprocessen karakteriseras av ett antal kritiska punkter där de nyanlända kan tvingas till lång
väntan, förutom på uppehållstillstånd också väntetider inom själva introduktionen. När det gällde undervisningen i svenska för invandrare var det t.ex. knappt
i var fjärde kommun som den nyanlände kunde börja
undervisningen omedelbart. I de flesta av kommunerna delades de studerande in efter utbildningsnivå
eller befintliga svenskkunskaper. Det var ovanligt att
man delade in deltagarna efter yrkesbakgrund. Drygt
var tredje kommun angav att man varvar svenskun-

dervisningen med praktik, vissa varje dag, andra varje
vecka alternativt månad.
När det gäller introduktionens inriktning har det
länge talats om behovet av samråd med den nyanlände,
om individualisering och anpassning till de speciella
behov och önskemål som den enskilde har. Integrationsverkets inventering visar att omkring  procent
av de  mottagningskommunerna inte erbjöd några
möjligheter att välja inriktning på introduktionsprogrammet år . Vissa erbjöd yrkesorienterad teori
och praktik, andra kompletterande yrkesutbildning,
kärnämnen för lågutbildade, samhällskunskap utöver
den som ges inom sfi, särskilda pensionärsaktiviteter
samt studieförberedande aktiviteter (för andra än lågutbildade).

Utvärderingar, kartläggningar och inventeringar visar
att det finns ett antal svaga punkter i introduktionsverksamheten så som den nu ofta är organiserad.
Undantag finns och som intervjuerna från Stockholm
visade är verksamheten ständigt under förändring. Ett
antal kritiska punkter återkommer emellertid som
påtalats även i tidigare utvärderingar.
䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

En stor andel av deltagarna i introduktionen fullföljer aldrig sfi. Endast omkring hälften hade uppnått
godkänd nivå efter fyra år i Riksdagsrevisorernas
utvärdering.
Bidragande till de dåliga resultaten var deltagarnas
utbildningsbakgrund men också psykiska ohälsa,
låga motivation och problematiska sociala förhållanden.

Det var mindre vanligt att man erbjöd aktiviteter
anpassade för kvinnor med små barn eller inriktningar
mot eget företagande och förebyggande hälsovård. Det
var vanligare med olika inriktningar i större kommuner, där närmare hälften av kommunerna hade fler
än fem alternativ att välja mellan inom introduktionsprogrammet. Särskilt anpassad introduktion fanns för
grundskolebarn respektive analfabeter i de flesta av
kommunerna. I genomsnitt har över hälften av kommunerna särskilt anpassad introduktion för ungdomar mellan  och  år, däribland de flesta större
kommuner. Sämre var det med anpassad introduktion för äldre, funktionshindrade och traumatiserade
nyanlända.

länge har inte minskat i samma takt som för
infödda trots förbättrad konjunktur, en orsak är
bristande kunskaper i svenska, en annan kan vara
diskriminering.
䡵

䡵

䡵

Sfi anordnades i 246 kommuner, drygt 160 av
dessa hade färre än 100 studerande, 70 kommuner
endast 25 studerande. Ju färre studerande desto
svårare att gruppera i lämpliga nivåer.
Sfi –deltagarna delas sällan in efter yrkesbakgrund
Lärartäthet tycktes spela in när det gällde framgångarna i undervisningen. Den är inom sfi lägre
än i grundskolan. Undervisning i små grupper gav
bättre resultat än i större.
En relativt stor andel av sfi-lärarna saknade pedagogisk utbildning särskilt när undervisningen skedde
i annan regi än kommunens, 38 procent respektive
16 procent.
Arbetslösheten för invandrare som varit i landet

䡵

䡵

䡵

Arbetsförmedlingen kommer allmänt sett in för
sent i introduktionen, även om det här finns stora
variationer mellan lokala kontor. En av anledningarna är att förmedlingarna kräver godkänd sfi-nivå
för att aktivt bistå den arbetssökande.
Vissa arbetsförmedlingar kontrollerade språkkunskaperna även för sökande som har godkänd sfi.
Det hände att förmedlarna skickar tillbaka sökande
till sfi – trots godkänd sfi, eftersom man ansåg att
svenskkunskaperna var otillräckliga.
Sfi måste bli bättre enligt arbetsförmedlarna. De
arbetssökande som kommer därifrån kan alldeles
för litet svenska för att kunna ta ett arbete. Ibland
även för att kunna delta i arbetsmarknadspolitisk
åtgärd – trots godkänd sfi.
Systemet för finansieringen av svenskstudier för
andra än flyktingar missgynnar dem som behöver
studierna mest.
Väntetiderna på att få börja undervisningen kan i
vissa kommuner bli lång.
En stor andel, 40 procent, av de flyktingmottagande
kommunerna (112 st) erbjöd inga möjligheter att
välja inriktning på introduktionsprogrammet (år
1999). Olika inriktningar är vanligare i större kommuner.
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Kompletteringsutbildning
av utländska läkare
Kompletteringsutbildningar har länge efterfrågats
inom eller efter introduktionen. De har förekommit
sporadiskt inom ett fåtal yrken, t.ex. lärare. När det
gäller läkare blev behovet alltmer uppenbart i och med
att efterfrågan ökade dramatiskt och olika landsting
började rekrytera läkare från andra länder och snabbutbilda dessa i svenska språket.
Projekt Utländska Läkare (Ett samarbetsprojekt mellan myndigheter och organisationer med avsikt att
underlätta erhållandet av svensk läkarlegitimation för
läkare med examen från land utanför EU, Ekström/
Pedersen/Karlsson/ Christensson) kom till i samband
med läkarbristen i Västra Götalandsregionen. Trots
det uppenbara behovet av läkare av olika kategorier
var det nästan omöjligt för invandrade läkare att få
arbeta inom sitt yrke. Svårigheterna hänger samman
med den långa väg som utländska läkare har att vandra
för att få svensk legitimation konstaterar författarna
till en delrapport om projektet. Kraven för att erhålla
svensk legitimation bottnar i en ambition att säkra
kvaliteten, men många av de invandrade läkarna som
väntat på legitimation har haft anledning till stor frustration när landstingen kunnat rekrytera läkare från
EU-stater under starkt förenklade regler. En spansktalande läkare från Argentina måste t.ex. passera ett
avancerat språktest medan likaledes spansktalande
kollegan från Spanien kan anställas på de villkor de
lokala arbetsgivarna ställer – i vissa fall en endast ca 
månader lång svenskutbildning.
Under samma tid som åtskilliga landsting upplevt
stark brist på läkare har många invandrade läkare väntat på att få börja arbeta. Det har varit en lång och

osäker process med mellan  och  års väntetid – med
höga kostnader på det personliga planet för de väntande. I stället för att utöva sitt yrke och vidareutveckla
sina kunskaper har man tvingats till andra arbeten än
man utbildats för eller i värsta fall isolering och försörjning via socialbidrag.
Hösten  tog tjänstemän inom Länsarbetsnämnden, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen ett första initiativ till vad som sedan blev läkarprojektet. I fokus stod bristen på samordning mellan
olika myndigheter som orsaken till en stor del av tidsförlusten i legitimationsprocessen. Man hade noterat
att insatserna för dessa högutbildade personer heller
inte var anpassade till deras förmåga att ta till sig kunskaper. Bland de många hinder som fanns på vägen
konstaterade man avsaknaden av möjlighet att delta
i svenskundervisning innan man beviljats uppehållstillstånd. Här kan väntetiden vara fråga om flera år
innan man får möjlighet att delta i den första svenskundervisningen. När sfi väl kommer igång är alltför
ofta fallet att det saknas relevant nivågruppering för
dessa högutbildade, vilket hämmar utvecklingstakten.
Först när de invandrade läkarna uppnått sfi-nivån
har de kunnat anmäla sig som arbetssökande hos
arbetsförmedlingen för att få samhällsstöd för den
fortsatta språkutbildningen. I Västra Götalandsregionen har man därefter kunnat delta i universitetets
utbildning i sjukvårdssvenska. Efter avklarat språktest
(Socialstyrelsens prov i sjukvårdssvenska) ska läkaren
antingen genomgå ett medicinskt kunskapsprov (Tuleprovet) eller genomföra en sex månader lång provtjänstgöring (om man av Socialstyrelsen bedöms ha
specialistkompetens). Det medicinska kunskapsprovet
anordnas av Karolinska Institutet i Stockholm vid två
tillfällen per år och omfattar en rad medicinska områ-

den. Alla delarna tenteras vid ett tillfälle. Den utländske läkaren kan genomgå provet vid tre tillfällen.
Är man underkänd också vid det tredje tillfället har
man uttömt sina möjligheter. Efter svenskprov, kunskapsprov, auskultation och eventuell provtjänstgöring måste de utländska läkarna också tentera av en tre
veckor lång utbildning i medicinalförfattningar och
socialmedicin. En utbildning som genomförs i Lund
med två utbildningsomgångar per år.
Det medicinska kunskapsprovet förutsätter kunskaper om den medicinska tillämpningen i Sverige samt
svenska vårdrutiner. Därför har det nästan varit nödvändigt för läkaren att få auskultera inom respektive
område. Någon organisation för sådan verksamhet
har emellertid inte funnits. Läkarna har varit beroende av enskilda klinikers förutsättningar och spontana intresse. Möjligheterna att utforma program utifrån de enskilda individernas behov har varit mycket
begränsade. Arbetsförmedlingarna har överlåtit uppgiften att söka auskultationsplatser till de enskilda
läkarna – med allmänt liten framgång. Samma problem har funnits när det gällt att skaffa fram plats för
den provtjänstgöring som krävs för specialisterna.
Inom sjukvården har inte minst den redan hårt
ansträngda situationen skapat svårigheter att ta på sig
extra arbete med mottagning och handledning av auskulterande och provtjänstgörande läkare. Många har
också vittnat om att utländska läkare haft svårt att få
det ekonomiska stöd som krävts för legitimationsprocessen. Flera som valt att arbeta, ofta som vikarierande
undersköterskor, i stället för att leva på socialbidrag, har
fått beskedet att de inte är berättigade till utbildningsbidrag eller för den delen socialbidrag, eftersom de redan
har arbete eller ansågs kunna ta ett arbete. Någon diskussion om bristyrkesgrupper eller om att ta tillvara
den kompetens läkarna redan hade förekom inte.
Behovet av flerspråkig och mångkulturell sjukvårdspersonal ökar allmänt eftersom en stor del av befolkningen idag består av invandrade från ett stort antal
länder. Med stigande ålder har många äldre invandrade svårt att minnas det nya språket och återfaller i
sitt modersmål. Ett stöd till invandrad sjukvårdspersonal på deras väg till svensk legitimation ger möjligheter till en mångspråkig och mångkulturell kompetens
som kommer att behövas inom vården menar initiativtagarna till projektet.
När de inventerade vilka invandrare som hade både
läkarkompetens och uppehållstillstånd i regionen fann
de omedelbart ett sextiotal personer från länder utanför EU. Kontakterna med dessa ledde till en lista på
behov av insatser;
– förkorta den samlade tiden för språkutbildning,
– skapa möjligheter att på kortare tid kunna klara

det medicinska kunskapsprovet. Möjligheterna tror
man skulle öka om man utformade ett speciellt
kunskapsstöd med möjlighet till auskultation, bättre
organiserad provtjänstgöring med ackrediterade
provtjänstgöringsplatser och handledare.
Ett antal myndigheter och institutioner gick därefter samman i Projekt Utländska Läkare. En upprepad
utvärdering följer projektet.
En notering så här långt är problemen i samband
med svenskundervisningen. Socialstyrelsens språktest
upplevs vara ett nålsöga säger utvärderarna. Svenskinlärningen har i många fall blivit onödigt lång. Kommunernas svenskundervisning har heller inte varit
anpassad för denna målgrupp. Den språkutbildning
som man prövar inom projektet med inriktning mot
allmän språkfärdighet, sjukvårdssvenska, gymnasiekurser inom ett antal områden, examensträning (inför
Socialstyrelsens språkprov) m.m. har resulterat i blandade reaktioner hos deltagarna. Utvärderarna säger att
det finns mycket frustration över att man dels tvingas
genomgå Socialstyrelsens språkprov, vilket läkare från
EU-stater slipper, dels kring själva utformningen av
provet som man upplever illa speglar de kunskaper
som krävs för yrkesrollen. En del reagerar också mot
den pedagogiska metoden. Utlovat var att språkinlärningen skulle varvas med praktiska inslag i form
av kortare auskultationer. Det har man inte lyckats
med på grund av samordningsproblem och tidsbrist,
men det är något som är angeläget inför framtiden.
Inför det medicinska kunskapsprovet har deltagarna
fått särskilt stöd via kontakt med mentorer (aktiva
eller nyligen pensionerade läkare), auskultation med
specialister som handledare. De har också gått en särskild stödkurs med föreläsningar inom olika medicinska områden. Dessa olika insatser för att ge stöd inför
det medicinska kunskapsprovet har genomgående fått
ett mycket positivt mottagande av deltagarna.
Utvärderarna konstaterar att projektdeltagarna utgör
en mycket heterogen grupp med olika kulturella och
etniska bakgrunder, livserfarenheter, språkkunskaper,
erfarenheter av svensk kultur och arbetsliv. Väntetiden
i Sverige har medfört en hel del frustration hos deltagarna, vilket påverkar motivationen och förmågan
till kunskapsinhämtning. Här menar utvärderarna att
man måste börja med att skapa förtroende, starta med
en dialog.
Eftersom projektet fortfarande pågår kan de ännu
inte diskutera vilka vinster projektet gett i form av förkortade väntetider vad gäller legitimation, då de flesta
ännu inte nått fram till de aktuella testsituationerna.
Omkring tjugo personer är klara och kan jobba som
läkare hittills. Utvärderarna vill emellertid redan nu
lyfta fram några andra resultat av projektet:
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– Socialstyrelsen har i vissa fall ändrat praxis så att
de som klarat delar av kunskapsprovet, får vikariera
som underläkare fram till nästa provtillfälle.
– Göteborgs kommun har anpassat sfi för att bättre
tillgodose individuella behov och förutsättningar.
– Projektet i sig har gett deltagarna en grupptillhörighet och utgjort ett stöd. För många har en svår isolering brutits.
– Inom sjukvården har man börjat se dessa läkare
som en potential och det finns ett ökat engagemang
för att medverka.
– Projektet har ökat intresset för samverkan och skapat höga förväntningar på en framtida gemensam
modell.
– Arbetsformerna i projekt och nätverk har uppfattats som framgångsrika.

Meningsfulla jobb – Luleå kommun
Det finns en rad goda exempel på hur man försöker
hitta nya modeller för att göra svenskinlärningen
effektivare. Studier i svenska på halvtid och arbete
under den andra halvan av dagen är t.ex. modellen för
introduktionen i Luleå enligt Britta Linebäck (»Jobben måste ha mening«, Integration i fokus :).
Jobben ska var meningsfulla och stämma överens
med den nyanländes önskemål och tidigare kunskaper. Inga konstlade sysselsättningar utan arbetspraktik
som fungerar som en vanlig anställning, så likt svensk
vardag som möjligt och som ger normala kontakter
med det svenska samhället.
Solveig Eriksson på Invandrarservice förhandlar med
kommunen, föreningslivet och det privata näringslivet för att ordna relevanta praktikplatser. Hon är noga
med att de fackliga organisationerna är med på galoppen och att inte ordna praktikplatser där man just
permitterat eller där folk skulle kunna få fasta anställningar. Principen är att alla ska kunna börja arbeta så
snart som möjligt, Men ett visst mått av kunskaper
i svenska språket behövs för att praktiken ska bli
meningsfull anser Solveig Eriksson. Svenskkunskaper
anpassade till just den arbetsplatsen. På Invandrarservice är de också noga med uppföljningen. Komvux
rapporterar om någon är frånvarande från svenskundervisningen och detsamma gäller praktiken. Det är
viktigt för att de ska bli uppmärksamma på om någon
behöver extra stöd, men också som kontroll om någon
händelsevis inte skulle vilja arbeta. Det har hänt att
nyanlända reagerat mot kraven och hållit sig undan
då de har hört att man kan få pengar utan att behöva
arbeta. I sådana fall går Invandrarservice in, motiverar
och övertalar.
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Introduktion via jobb, Ale kommun
Genom bred politisk enighet och kreativa flyktingsamordnare har de i Ale kommun i Västsverige
under -talet närmast eliminerat socialbidragsberoendet bland nyanlända flyktingar enligt Mark Olson
(»I stället för magi«, Integration i fokus :). Här
är väntetiden från inflyttning i kommunen till inträdet på arbetsmarknaden ca två veckor. Alla erbjuds
heltidsanställning med rätt till betald ledighet för
studier fyra timmar per dag. Arbetet ger möjligheter
att öva svenska språket och bekanta sig med hur det
svenska samhället fungerar. På flyktingmottagningen
har de noterat att språket utvecklas snabbare hos
personer som jobbar aktivt. Jobb och egen inkomst
gör också att föräldrarna återfår sin roll som familjeförsörjare. Efter sex månaders anställning får de
anställda rätt till a-kassa, sjukförsäkring och föräldrapenning. De slipper ansöka om socialbidrag. Ingen
frågar heller längre hur de klarat svenskundervisningen för invandrare.
Kritikerna menar att kommunen vältrar över kostnaden för nyanlända flyktingars introduktion på försäkringskassan, a-kassan och studiestödsnämnden.
Men alla värdesätter att folk kommer i arbete snabbt.
I Ale har förutom samtliga politiska partier även
den aktuella fackliga organisationen, Svenska kommunalarbetareförbundet, ställt sig bakom modellen.
Ursprungligen var tanken att de nyanlända skulle få
möjlighet att vara verksamma i sina egna yrken. De
privata arbetsgivarna var emellertid inte intresserade
och därför har man i stället ordnat jobb där kommunen stått som arbetsgivare. Ambitionen är fortfarande
att hitta arbete som tar till vara flyktingarnas tidigare
erfarenheter.

Lärande i arbete, Landskrona kommun
När framgångarna uteblev från sfi beslöt man i Landskrona att byta modell. Nu får de nyanlända flyktingarna lära sig yrkesrelaterad svenska, där undervisningen varvas med praktik. Det har lett till att fler fått
fasta jobb. Grunden för den nya modellen är att arbetet i sig är språkutvecklande. I Landskrona samarbetar
arbets- och socialförvaltningen med Komvux sedan
 i en ny form av svenskundervisning för invandrare som de döpt till Lärande i arbete, LIA. Tanken är
att eleverna först ska läras sig grundläggande svenska
i skolbänken för att sedan varva teori med praktik.
Svenskundervisningen är från första början inriktad
på deras yrke och tar upp typiska fackuttryck, regler
inom yrket och på arbetsplatsen.
Hittills har de ordnat praktikplatser inom fyra olika

yrkesområden där det funnits tillräckligt många utbildade eller intresserade invandrare; byggbranschen,
vårdsektorn, skolan och media. Praktikanterna har fått
introduktionsersättning, något över socialbidragsnivån. Fyra av de tio som deltog i den första kursen hade
året efter någon form av anställning inom sitt yrke, ett
par av deltagarna fortsatte sina studier. I en kurs riktad till lärare har hälften av tolv fått arbete.

Språkförskola och mammastudier i Fittja
I förskolor och skolor i Fittja hade man noterat hur
språkutvecklingen och integrationen bromsats upp
av en tilltagande svenskgleshet i området berättar
Gunilla Ernflo (»›Språkdusch‹ och mammaskola ger
snabba resultat«, Integration i fokus :). Från att
för tjugo år sedan ha varit ett bostadsområde med
hälften svenskar och hälften invandrade har det blivit
ett område där nästan alla har invandrarbakgrund.
Och där barngrupperna i både förskolor och skolor
vuxit. Språkförskolor har funnits i området ganska

länge, det nya är att man inom Fittjaprojektet sedan
 erbjuder barn plats från tre års ålder.
Verksamheten pågår sex timmar om dagen och kallas »språkomsorg«. Parallellt med denna har man studier i svenska för mammorna till barn i åldern – år.
För många som kommer till språkförskolan är den det
första mötet med den svenska vardagen. Målet är att
barnen ska kunna svenska när de börjar skolan. Mammorna får en möjlighet till kontakt med det svenska
samhället via sina språkstudier. Avsikten är att kvinnorna får gå i mammastudierna under högst tre år
och sedan gå vidare till sfi.
Till mammastudierna i Fittja kommer framför allt
kurdiska, pakistanska, afghanska, tunisiska, irakiska
och turkiska kvinnor. De arbetar med vardagskunskap; hur man beter sig på posten, i affären, på bussen.
De besöker biblioteket, har sångstunder, dramatiserar,
läser sagor och berättelser och lär sig också använda
datorer. Lärarna vittnar om hur kvinnorna uppskattat undervisningen, hur för första gången något gjorts
just för dem. I och med att de lär sig svenska kan de
också börja ställa krav som boende i området.
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Vilken roll har politiska, organisatoriska, professionella och ekonomiska faktorer spelat när det gäller det
svenska lokala flyktingmottagandet frågar sig Abdul
M. Kadhim i sin avhandling i sociologi (Svenskt kommunalt flyktingmottagande, Politik och implementering,
Umeå universitet No /). Vilken roll har de haft
för mottagandets framväxt, utformning och verksamhet och för invandrarpolitikens implementering? Vilken betydelse har målgruppens egen karaktär haft?
Hans avhandling utgår från tre undersökningar av
flyktingmottagandet som han gjorde ,  och
. Fokus har legat på mottagandet sedan mitten av
-talet fram till slutet av -talet.
Han frågar sig vilken insyn berörda politiker haft i
det kommunala flyktingmottagandet, hur de förhållit
sig till berörda praktiska handläggare och administratörer m.m. Flyktingmottagandet är beroende av flera
olika berörda myndigheters mål och uppgifter, verksamhet och organisationsstruktur. Framgångar blir
alltså beroende av en hög grad av samordning och frågan här är hur denna samverkan har fungerat. Kadhim
har också velat belysa i vilken utsträckning flyktingar
själva har kunnat påverka mottagandets inriktning
och utformning och vilken hänsyn som i praktiken
tagits till de berörda flyktingarnas individuella bakgrunder, problem och möjligheter.
Dagens flyktingmottagande går tillbaka till mitten
av -talet då de allmänna riktlinjerna formulerades
och då dåvarande Invandrarverket tog över verksamheten från AMS. Staten skulle även fortsättningsvis ha
det övergripande ekonomiska ansvaret men landets
kommuner skulle spela en central roll som flyktingmottagare lokalt. Till grund för mottagandet lades
den då nya socialtjänstlagen. AGFA-utredningen som
föregick nyordningen ansåg att kommunernas soci-

alförvaltningar med den nya socialtjänstlagen som
instrument skulle vara Invandrarverkets naturliga
samarbetspartners. Flyktingmottagandet försköts här
mot ett omhändertagande av flyktingar i överensstämmelse med socialtjänstlagens principer snarare än av
ett mottagande i överensstämmelse med de invandrarpolitiska målen »Jämlikhet, Valfrihet och Samverkan«. Det försvann också från AMS mer arbetslivsinriktade mottagande.
Invandrarverket skulle samordna olika myndighetsinsatser, ha ansvar för flyktingförläggningar och
sluta överenskommelser med kommunerna om mottagande samt ge information, stöd och rådgivning i
största allmänhet till de medverkande kommunerna.
Invandrarverket hade däremot ingen organisation för
att på lokal nivå följa upp mottagandet.
Ett ökat antal flyktingar ledde i slutet av -talet till
att Invandrarverket engagerade praktiskt taget alla landets kommuner i flyktingmottagandet, den s.k. Hela
Sverige-strategin. Ambitionen var framför allt att motverka en ökande koncentration av nyanlända flyktingar till vissa områden i storstäderna. Resultatet blev
att många små kommuner engagerades som saknade
erfarenheter av invandrarservice och även förutsättningar för arbete och utbildning som tidigare krävts.
Man saknade också en ändamålsenlig egen organisation för flyktingmottagandet vilket oftast ledde till att
socialtjänst och socialtjänstlag kom att utgöra ramen
för den lokala invandrarpolitiken. Regeringen hade
också via direktiv rekommenderat kommunerna att
utnyttja sin sociala service för flyktingmottagandet för
att undvika ökande kostnader.
Det faktum att ett så stort antal kommuner kom
att engageras för lokalt flyktingmottagande beror inte
minst på den statliga finansieringen som skapade

arbetstillfällen i kommuner präglade av stagnation och
arbetslöshet. Samtidigt säger Kadhim innebar Hela
Sverige-strategin att en mångkulturell hållning och
solidarisk anda växte fram i en stor majoritet av landets mottagningskommuner.
I början av -talet infördes ett nytt system för den
statliga ersättningen. Via en schabloniserad ersättning
skulle det som man nu såg som passiviserande bidragsgivandet motverkas. Kommunerna skulle bli friare att
använda de statliga bidragen för att påskynda integrationsprocessen, framför allt för att ge flyktingarna
möjlighet till snabbare egen försörjning. Kommunerna
skulle i samråd med den nyanlände flyktingen upprätta en individuell plan för hans eller hennes introduktion in i det svenska samhället. Den nya helhetssyn som
eftersträvades förutsatte nära samarbete mellan Invandrarverket, AMS och kommunernas flyktingmottagare,
socialförvaltning och sfi-anordnare.
Bara några år senare, , tillsatte regeringen
Invandrarpolitiska kommittén med uppdrag att se
över invandrarpolitiken. Bakgrunden var de påtagliga
svårigheter som nyanlända invandrare hade att integreras i det svenska samhället, framför allt att komma
in på den svenska arbetsmarknaden. Kommitténs förslag innebar inga stora förändringar. Kommunerna
skulle även fortsättningsvis ha ansvaret för mottagandet. Introduktionen skulle gälla nyanlända flyktingar
och deras anhöriga och löpa maximalt upp till fem
år. Till skillnad från Hela Sverige-strategin ansåg man
också att flyktingmottagningen skulle koncentreras till
orter som kunde erbjuda allmänt goda integrationsmöjligheter, dvs. arbete och utbildning. I den proposition som regeringen lade efter betänkandet betonades
att introduktionsprogrammen måste vara mer individuellt inriktade för att därmed bli effektivare.
Analyser som gjorts av flyktingmottagandet visar
att kommunernas frihet att genomföra förändringar
var betydande. Dåvarande avtalsslutande statlig part,
Invandrarverket, hade begränsade anspråk att styra
utformningen. Den här friheten ledde också till tydliga
skillnader i mottagandet mellan olika kommuner visade
Marita Soininen i en jämförelse mellan Sundsvalls, Bollnäs och Finspångs kommuner under . Val av organisationsform, tillgänglig lokal kompetens, profilering
och inplacering i den nya organisationen i den kommunala förvaltningen var avgörande för hur flyktingarbetet kom att utvecklas. I vissa fall fungerade mottagandet
som en självständig enhet i förhållande till socialförvaltningen i andra inte. I andra fall delade man ansvaret.
Där förutsättningar fanns försökte man utveckla mer
självständiga invandrarförvaltningar som tycktes kunna
ta tillvara ett mer konsekvent minoritetsperspektiv och
invandrarpolitisk målmedvetenhet. Men Soininen kon-

staterade då att den utvecklingen endast var möjlig när
man t.ex. hade tillräckliga lokala erfarenheter eller när
både kommunen och verksamhetens omfattning var
tillräckligt stor.
Soininens analys av konflikter mellan olika yrkesroller visade att rollen som socialsekreterare med dess
traditionella program för omhändertagande konfronterades mot den nya invandrarbyråns professionella
handläggare, då oftast kulturkompetenta familjepedagoger. Hon konstaterade också att handlingsutrymmet
för lokala aktörer var stort, inte minst på grund av att
verksamheten hade förhållandevis låg status inom den
kommunala förvaltningen. Man fick sköta sig själv och
det var ju staten som betalade. Många av flyktingmottagandets aktörer hade en mångkulturell kompetens
och egen invandrarbakgrund, de kunde i bästa fall
påverka mottagningsarbetet från ett eget minoritetsperspektiv.
Även senare undersökningar har visat att det i en
överväldigande majoritet av de flyktingmottagande
kommunerna fortfarande är socialnämnden som är
huvudman för mottagandet. Vanligen är det i storstadskommunerna som flyktingmottagningen fått en
mer självständig ställning. Flera tidigare undersökningar har noterat uppgiftens låga status, mottagandets många omorganisationer och även svårigheterna
med samarbetet mellan olika kommunala och statliga
organ inom introduktionen.
Ett viktigt drag hos invandrarpolitiken (och även
dess efterföljare – integrationspolitiken) är att den
berör så många inblandade aktörer. Politiken har enligt
Kadhim varit diffus och dessutom haft ett svagt utvecklat engagemang lokalt. Resurserna har varit instabila,
vilket lett både till kortsiktig planering och organisatorisk turbulens. Målgruppens ställning är också svag,
flyktingarna har själva begränsade resurser och små
möjligheter att påverka en verksamhet som berör dem
själva. Kadhim konstaterar att till skillnad från invandrarpolitiken har exempelvis skol- och socialpolitik ofta
varit föremål för allmänhetens intresse och debatt och
utsatts för granskningar och uppföljningar av såväl
politiker och massmedia.
Bristande engagemang, vaga mål och ett svårplanerat uppdrag har präglat flyktingmottagandet. Ekonomiska frågor utgör bl.a. ett stort hinder för ett fungerande samarbete mellan berörda myndigheter och
organisationer. Man bollar gärna över ekonomisk åtaganden till varandra. Just det att mottagandet finansieras med statliga bidrag har också gjort att verksamheten inte behövt integreras i den samlade kommunala
politiken och förvaltningen menar Kadhim.
Själva verksamheten tycks ha varit välorganiserad
menar han i kontrast till upprättandet av individuella
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introduktions- och handlingsplaner. Endast i undantagsfall visar hans undersökningar att upprättandet
av planen varit ändamålsenlig eller närmat sig ambitionerna. Övriga kännetecknas av bristande målmedvetenhet, uppföljning m.m. Eventuella upprättade
introduktionsplaner har heller inte sänts till nya mottagarkommuner vid vidareflyttning, inte heller följt
med eller krävts in vid sekundärflyttning från andra
mottagningskommuner.
De första konkreta målen inom introduktionen har
varit att flyktingen så snart som möjligt ska lära sig
svenska och ordna sin egen försörjning. Svenskundervisningen för invandrare har varierat oerhört mycket
mellan olika kommuner. Det har också varit stora problem med undervisning både när det gäller form och
innehåll i relation till de varierande behoven. De kunskaper som eftersträvats har överlag varit av generell
och formell art, konstaterar Kadhim, och alltför ofta

Abdul M. Kadhim har följt det lokala flyktingmottagandet sedan det infördes 1985 och kan konstatera
att många av problemen varit desamma under åren.
Ett svårt uppdrag har inte fått den politiska prioritering det kräver.
䡵

䡵

䡵

䡵

68

Det nuvarande flyktingmottagandet har sedan sin
start i mitten på 80-talet vilat på socialtjänsten,
legalt, principiellt och praktiskt. Det har varit ett
omhändertagande enligt socialtjänstlagens principer snarare än ett mottagande i överensstämmelse
med de mål riksdagen satt upp.
Myndigheten som skulle samordna olika myndighetsinsatser (tidigare Invandrarverket, nu Integrationsverket), sluta överenskommelser med
kommunerna, ge stöd och råd i största allmänhet
till de flyktingmottagande kommunerna, hade och
har ingen organisation för att följa upp mottagandet lokalt.
Hela Sverige-strategin och ambitionen att motverka den ökande koncentrationen av nyanlända
flyktingar till vissa utsatta storstadsområden ledde
till att många små kommuner engagerades som
saknade erfarenheter och förutsättningar för en
introduktion i arbetsliv eller utbildning som avsikten var. Mottagandet blev i än högre grad en fråga
för socialtjänsten.
Den statliga ersättningen i form av schablonbidrag
skulle möjliggöra snabbare försörjning för flyktingarna genom att ge kommunerna friare händer för
att påskynda integrationsprocessen. Den helhetssyn som eftersträvades förutsatte ett nära samar-

  

dåligt anpassade till individen. Studierna i sfi har
också alltför ofta, oavsett prestationer, lett till en
överföring till socialtjänstens omhändertagande och
fortsatt bidragsberoende. Många har schablonartat
definierats som icke stående till arbetsmarknadens förfogande. Han konstaterar att den efterlysta varvningen
mellan svenskstudier och arbetspraktik sällan kommit
till stånd. Att praktikplatser, där de funnits, sällan varit
anpassade till individens tidigare yrkeserfarenhet och
utbildning etc.
För att få en effektiv introduktion har ambitionerna
varit att arbetsförmedlingen ska komma in som part
redan tidigt i planeringen och utarbetandet av den
individuella planen. Även Kadhims studier visade att
så sällan skett. Visst samarbete mellan flyktingmottagning och arbetsmarknadsmyndigheten fanns men
mer sporadiskt och inte så systematiskt och välorganiserat som skulle behövas.

bete mellan Invandrarverket, AMS, kommunernas
flyktingmottagare, socialförvaltning och sfi-anordnare – ett samarbete som inte fungerar tillfredsställande.
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Politiken inom området har varit diffus och engagemanget i kommunerna har varit svagt. Flyktingmottagandet har haft låg status inom den kommunala
förvaltningen – delvis beroende på finansieringssystemet. Staten som betalar, verksamheten behöver
inte integreras i övriga förvaltningar och politik.
Målgruppens ställning är svag. Nyanlända flyktingar
har själva svårt att kräva ett bättre mottagande
och flyktingmottagandet är inte ofta föremål för
kommuninvånarnas intresse eller medias granskningar.
De individuella introduktionsplanerna har endast
i undantagsfall varit ändamålsenlig eller närmat sig
ambitionerna. Få planer följs upp.
Svenskundervisningen har haft stora problem –
särskilt vad gäller anpassningen till de mycket skiftande individuella behoven.
Många flyktingar har schablonartat definierats som
icke stående till arbetsmarknadens förfogande.
Varvningen mellan svenskstudier och arbetspraktik har sällan kommit till stånd.
Praktikplatser – då de funnits – har sällan varit
valda utifrån individens tidigare yrkeserfarenhet
och utbildning.

  
I Integrationsverkets delrapport till regeringen (Förbättrad introduktion för nyanlända invandrare, juni
) redovisar man resultatet av en enkät till de trettio största flyktingmottagarna  där man kartlagt
introduktionen och möjligheterna att utveckla densamma.
I samtliga  kommuner kartläggs flyktingens förutsättningar och behov för att få en grund för introduktionen. Arbetsförmedlingen medverkar i ett tidigt
skede i ungefär hälften av kommunerna. Kvalitén på
arbetsförmedlingens medverkan varierar emellertid
högst betydligt. Många kommuner vill ha med arbetsförmedlingen tidigare under introduktionen. Man vill
också öka utbudet av insatser för den enskilde likaväl
som betona individens eget ansvar för och inflytande
över sin introduktion.
Ett antal goda exempel noteras. I Jönköping görs
en skriftlig överenskommelse mellan kommunen och
arbetsförmedlingen för att få stadga i samarbetet, i
Botkyrka undertecknar aktörerna inom introduktionen, inklusive arbetsförmedlingen, ett motsvarande
kontrakt. Vad gäller den länge efterlysta valideringen
av flyktingens yrkeskompetens förekommer sådan i
ett fåtal fall, bl.a. i Göteborg, Luleå och Örebro. Även
i Huddinge praktiserar man ekvivalering, där arbetsförmedlingen och kommunen delar på kostnaderna
och i Malmö pågår för närvarande ett projekt rörande
validering.
Mycket återstår emellertid när det gäller den nyanländes egen medverkan och inflytande över sin introduktion. Men även här finns några goda exempel. I
Botkyrka har man som rutin att varje nyanländ får
sin egen »mapp« under introduktionsperioden. I den
finns introduktionsplan, meritförteckning, allmänna
uppgifter och annan planering från introduktionsen-

heten, svenskundervisningen och arbetsförmedlingen.
Individen har därmed stora möjligheter att påverka
introduktionen och själv välja vad han eller hon ska
lära sig. Även i Nässjö har man markerat individens
eget ansvar för introduktionen och där är introduktionsplanen flyktingens eget dokument och i Västerås
gör nyanlända, med modersmålsstöd, en egen plan för
introduktionen, en plan som de reviderar i samråd
med kommunen efter behov.
Samverkan mellan kommuner för att effektivisera
introduktionen förekommer endast mellan ett par
av de  kommunerna. Samverkan med högskolor
förekommer i några fler fall. Botkyrka, Haninge och
Södertälje samarbetar med Södertörns Högskola för
att ge svenska för akademiker med speciell inriktning
mot vården. Flera kommuner i andra delar av landet
har liknande samverkansprojekt för akademiker, med
samma inriktning mot sjukvårdsyrken. I Huddinge
får högutbildade invandrade akademiker tidigt under
introduktionen gå vidare till kompletteringskurser, här
kan även tekniker få speciellt anpassad yrkessvenska.
I Malmö får invandrade akademiker anpassad introduktion i högskolemiljö genom kommunens samarbete med Malmö högskola.
I ett särskilt språkprojekt har Blekinge Tekniska
Högskola fått i uppdrag av Integrationsverket, efter
samråd med Skolverket, att utveckla en individuellt
anpassad undervisning i svenskans speciella prosodi
(språkmelodin). Det databaserade projektet, kallat
Pros-IT, ska rikta sig till såväl nybörjare som elever
som behöver fortsatt undervisning i den svenska satsmelodin. Avsikten är att Skolverket efterhand ska engagera sig i projektet.
Mycket kritik har riktats mot organisationen av
introduktionen under kommunernas socialnämnder.

I Integrationsverkets enkät konstaterar man att alltfler väljer att lägga introduktionsverksamheten direkt
under kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden eller under en särskild integrationsnämnd. Alltfler använder sig också av introduktionsersättning med löneliknande villkor. I t.ex. Gävle,
Karlstad, Luleå, Norrköping och Västerås får den nyanlände möjlighet att arbeta under introduktionen och
tjäna upp till ett visst belopp utan att introduktionsersättningen reduceras.
I fler och fler kommuner organiseras även introduktionen som en heldagsverksamhet. Här krävs i
vissa fall ett förändrat arbetssätt menar kommunernas företrädare. Personal inom svenskundervisningen
uppfattas av integrationsenheter och arbetsförmedlingar som bärare av ett alltför traditionellt förhållningssätt till inlärning. Kritiken går ut på att man inte
bedriver en undervisning som anknyter till arbetslivet
och dess krav.
Praktiskt taget samtliga  kommuner varvar svenskundervisning med praktik under introduktionen.
Innehållet i praktiken, dess individanpassning, genomförande, längd och form varierar däremot mycket mellan kommunerna. Arbetsplatsförlagd introduktion,
dvs. yrkesintroduktion med yrkesrelaterad handledning, har prövats i bl.a. Gävle, Luleå och Norrköping.
Idag finns sådan introduktion endast i Göteborg och
i Malmö. Om man vidgar begreppet till olika former
av yrkespraktik berörs betydligt fler kommuner, framför allt i samband med den varvade svenskundervisningen.
I några kommuner använder man sig av bemanningsföretag för att snabba på inträdet på arbetsmarknaden, t.ex. i Helsingborg, Nässjö, Stockholm och
Uppsala. En annan modell är att kommunen själv
anställer den nyanlände. Fördelen är att han eller hon
kommer in i arbetslivet och får del av trygghetssystemen. I Luleå har kommunen i samverkan med de
lokala facken använt modellen för att uppnå en så
anställningslik situation som möjligt under introduktionen. En annan modell är yrkesmentorer som prövats i ett tiotal av de kartlagda kommunerna, t.ex. för
lärare och tekniker. Den verksamheten omfattar emellertid endast ett fåtal nyanlända. De aktuella kommunerna uppger att det har varit svårt att hitta lämpliga
»eldsjälar« som orkar med den krävande uppgiften.
Flera kommuner erbjuder arbetsmarknadsinriktad
svenskundervisning. Alltfler har också tagit med yrkessvenska som en naturlig del i samband med praktik.
Det har också blivit vanligt att kurser i svenska
erbjuds på kvällstid, för att göra det möjligt kombinera arbete med svenskundervisning. Kompletteringskurser anordnas i flera av kommunerna bl.a. för lärare
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och sjukvårdspersonal men även för busschaufförer,
lokalvårdare m.fl. I några kommuner finns en satsning
på eget företagande under introduktionen, t.ex. i Uppsala inom ramen för de regionala tillväxtavtalen och i
samverkan med Internationella Företagarföreningen i
Sverige, IFS.
I Stockholmsområdet där behovet av arbetskraft
är stort och i de kommuner där man har etablerade
näringslivskontakter har det varit relativt lätt att ordna
praktikplatser, både inom offentliga och privata sektorn. Påfallande ofta är det små och medelstora företag
som engagerar sig. Många kommuner påpekar emellertid att engagemanget från näringslivet kunde vara
större, framför allt brister det hos de stora företagen
och inom näringslivets organisationer.
I regeringens proposition rörande vuxenutbildningen Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen (prop./:) föreslår man att skollagen
ska ändras så att det där föreskrivs att sfi syftar till
att ge vuxna invandrare och inte enbart nyanlända
grundläggande kunskaper i svenska språket och om
det svenska samhället. Så har också regeringen beslutat (juni ). Vidare ska lagen ändras så att utbildningen anordnas som kurser. Regeringen säger i sammanhanget att sfi bör utformas så att verksamheten
lokalt kan anpassas till varje deltagares förutsättningar
och behov att lära sig talad och skriven svenska. Skolverket har också fått i uppdrag att dels utarbeta förslag till nya kursplaner, dels undersöka hur sfi för högutbildade invandrare kan anordnas i högskolemiljö.
Målet med sfi bör vara att deltagarna får ett funktionellt språk anpassat till de fortsatta studier, den yrkesverksamhet eller i övrigt den miljö och det sammanhang i Sverige som de avser att förbereda sig för.
När det gäller svenskundervisning för högutbildade
har Integrationsverket och Högskoleverket föreslagit
Utbildningsdepartementet att man satsar på permanenta kompletteringsutbildningar för utländska akademiker. Man vill också att kompletteringsutbildningarna samordnas och följs upp. Regeringen bör enligt
de båda verken utse ett antal högskolor som ansvarar
för att ta fram kompletterande utbildningar inom
vissa områden. Utbildningarna bör ingå i högskolornas reguljära utbud och högskolorna bör få ökade
resurser för att erbjuda kompletteringar för alla yrkeskategorier med akademisk bakgrund.
Bakgrunden är att den resurs som de invandrade
akademikerna utgör hittills tagits dåligt tillvara. Anledningen anses framför allt vara brist på utbildningar och
brist på samordning mellan utbildningar. Kompletterande utbildning ger möjlighet att värdera utländsk
examina och anpassa individens utbildningserfarenhet till svenska förhållanden. Erfarenheterna från tidi-

gare kompletteringsutbildningar är positiva men efterfrågan är större än utbudet. Integrationsverket och
Högskoleverket vill nu att satsningen riktas mot alla
yrkesområden och inte enbart mot bristyrken. Man vill
också att utformningen, lokaliseringen och dimensioneringen av svenskutbildningen för utländska läkare
ses över. Ett antal högskolor bör vidare få ansvar
för att arbeta fram och erbjuda introduktionsperiod
för utländska lärare. Nybörjarkurser i svenska språket
avsedda för högutbildade invandrare, anpassade till
yrkeslivet är ytterligare önskemål.
Vid lärarhögskolan i Stockholm finns sedan 
ett Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk. Verksamheten har utvärderats av Skolverket
som förordar att den ges permanent form och regeringen föreslår detsamma i sin vuxenutbildningsproposition.
Regeringen har vidare våren  uppdragit åt Skolverket att utveckla ämneskompetensen hos sfi-lärare,
just avseende ämnet svenska som andraspråk. Skolverket ska också stödja projekt med nya samarbetsformer
mellan sfi och andra aktörer som arbetar för integration av invandrare.
I Överenskommelsen för utveckling av introduktionen
av flyktingar och andra invandrare som Integrationsverket träffat med berörda myndigheter (Migrationsverket, AMS, Skolverket, Kommunförbundet) sammanfattade parterna sin gemensamma syn på läget,
vad som behöver förbättras, hur det ska göras och av
vem.
Nuläget präglas av bristande samordning konstaterar parterna i överenskommelsen och listar en rad kritiska punkter;
– De egna boendet för asylsökande koncentrerar
flyktingmottagandet till ett fåtal kommuner, vilket
ökar segregationen och försvårar planeringen och
genomförandet av en effektiv introduktion.
– Informationen från Migrationsverket till kommunerna är bristfällig i samband med att uppehållstillstånd beviljas.
– Den enskilde är inte tillräckligt delaktig i introduktionsprogrammets upprättande.
– Svenskundervisningen är inte tillräckligt individualiserad och anpassad till den enskildes förutsättningar och behov.
– Få kommuner samverkar med varandra, något som
försvårar genomförandet av en individuell introduktion för den enskilde.
– Samarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen fungerar inte tillfredsställande, vilket får till
följd att den enskilde inte har uppnått egenförsörjning när introduktionsprogrammet är genomfört.
– Den statliga ersättningen täcker inte kommunernas

kostnader för den genomsnittliga tid –  månader
– som var avsikten när den schabloniserade ersättningen infördes.
– Individens deltagande i samhällslivet är lågt.
– Validering av utländsk utbildning och annan yrkeskompetens tar alltför lång tid.
Dagens introduktion skiljer sig inte nämnvärt från
den som kommunerna bedrivit under det senaste
decenniet trots att regeringen i propositionen om integrationspolitiken (/:) listat en rad brister som
borde åtgärdas.
– Samordningen mellan arbetsförmedlingar och kommuner har tagits upp i åtskilliga rapporter men
fungerar fortfarande inte tillfredsställande.
– Ett annat problem är hur man fortfarande använder
kollektiva lösningar inom introduktionsprogrammen och undviker att ta hänsyn till de nyanländas
individuella förutsättningar och behov.
– Den nyanlände invandraren har heller inte själv
möjlighet att vara delaktig i planerande och genomförande av introduktionen som man avsett och
påtalat upprepade gånger tidigare.
– Vidare har barns och ungdomars introduktion inte
uppmärksammats tillräckligt.
– I nulägesbeskrivningen sägs att man bör ta hänsyn
till hela familjens situation och behov när man planerar insatser för de vuxna familjemedlemmarna.
– Socialbidrag är dessutom fortfarande den vanligaste
försörjningskällan och inte introduktionsersättning
trots upprepade propåer om att införa den senare.
I överenskommelsen mellan Integrationsverket och
Migrationsverket, Arbetsmarknadsverket, Skolverket
samt Svenska Kommunförbundet konstaterar man
att redan i väntan på uppehållstillstånd ska Migrationsverket och Arbetsmarknadsverket samverka för
att kartlägga den enskildes utbildningsbakgrund och
arbetslivserfarenhet och ge råd för fortsättningen.
Dessa båda myndigheter ska göra en första bedömning
om personen kan få ett arbete direkt, en bedömning
som ska ske innan kommunplacering. Den asylsökande ska få information om olika kommuners förutsättningar för att kunna fatta ett rationellt beslut om
var han eller hon har bäst möjlighet att leva ett självständigt liv och försörja sig själv. Migrationsverket ska
också enligt överenskommelsen i anslutning till individens bosättning lämna den information till mottagningskommunen som behövs för att underlätta introduktionen.
Introduktionen ska sätta individen i fokus säger
man i överenskommelsen. Den som har en yrkesutbildning eller tidigare arbetserfarenheter ska ges en
introduktion med inriktning på arbete, t.ex. arbetsplatsförlagd introduktion, om möjligt inom sitt yrkes  
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område. Här är det kommunen, utbildningsanordnaren och arbetsförmedlingen som garanterar kvaliteten
i introduktionsprogrammet. Arbetsmarknadsverket
svarar för de arbetsmarknadspolitiska program och
stöd som kan behövas för att individen ska komma ut
i arbetslivet.
Kommunen har vidare ett särskilt ansvar för att
initiera att samverkan mellan lokala aktörer kommer
till stånd och att introduktionsprogrammen påbörjas
utan dröjsmål. Introduktionstiden ska i normalfallet
vara högst två år från det att individen fått uppehållstillstånd och flyttat till en kommun. Introduktionstiden kan dock förlängas med hänsyn till den enskildes behov. Personer som saknar yrkesbakgrund samt
barn, äldre och funktionshindrade ska erbjudas individualiserade introduktionsprogram för att kunna bli
delaktiga i samhällslivet utifrån sina förutsättningar.
När det gäller svenskundervisningen är parterna
överens om att det även behövs andra aktiviteter och
metoder än sfi. För att vuxna invandrare efter avslutad introduktion ska ha sådana kunskaper i svenska
att språket fungerar som ett kommunikationsmedel i
vardagsliv, yrkesliv och vid utbildning åtar sig Skolverket att verka för att svenskundervisningen blir mer
flexibel och bättre svarar mot den enskildes individuella förutsättningar och behov, att lärarna också har
utbildning i svenska som andra språk och att man
även prövar nya inlärningsmetoder.
Kommunförbundet ska å sin sida verka för att
svenskundervisningen förenas med praktik för att
språkinlärningen ska stimuleras och att svenskundervisning vid behov genomförs i samverkan mellan
kommuner och andra aktörer. Kommunen och utbildningsanordnaren ska även verka för att faddrar eller
kontaktpersoner medverkar i svenskinlärningen utan-
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för den skolbundna undervisningen och att mentorer
med liknande utbildning eller yrkesbakgrund som den
nyanlände invandraren finns med som stöd åt den
enskilde under introduktionen.
Under introduktionen ska den enskilde försörjas
genom introduktionsersättning. Efter avslutad introduktion är målet att individen inte längre ska vara i
behov av säråtgärder utan kunna försörja sig själv och
ha tillgång till samhällets trygghetssystem på samma
sätt som övriga befolkningen. Motprestationen är
att man deltar i kommunens introduktionsprogram.
Ersättningen ska garantera den enskilde skälig levnadsnivå och göra det möjligt att ha vissa extrainkomster utan att ersättningen dras in. För personer över 
år som inte kvalificerat sig för folkpension införs ett
äldreförsörjningsstöd (år ). Äldreförsörjningsstödet ska dels ge en skälig levnadsnivå dels täcka boendekostnader upp till visst belopp.
För att sprida erfarenheter, kunskap och goda exempel bygger Integrationsverket upp en kunskapsbas runt
introduktionen knuten till verkets hemsida. Denna
»Introduktionsbank« beräknas finnas tillgänglig i början av . Integrationsverket arbetar vidare med att
förankra den centrala överenskommelsen i lokala avtal
mellan kommunerna och de inblandade myndigheterna.
Introduktionen av flyktingar och andra invandrare
står för närvarande åter inför en översyn. Utredaren
ska enligt direktiven »identifiera, analysera och förklara orsaker till hinder för självförsörjning , delaktighet och långsiktig hållbar integration såväl iden operativa mottagnings- och introduktionsverksamheten
som i relevanta lagar och förordningar«. Översynen
förväntas starta under hösten  och lämna förslag
till förändringar senast under mars .

 
Anmärkningsvärt få av de flyktingar m.fl. som anlänt
under -talet har haft möjlighet att försörja sig själva.
En given förklaring har länge varit -talets svåra
arbetsmarknad, den allmänt höga arbetslösheten vilket gjorde det extra svårt för relativt nyanlända att
skaffa sig arbete. Men det räcker inte, särskilt inte eftersom invandrarna tvingades bära en så mycket större
andel av arbetslösheten än infödda utan invandrarbakgrund.
Konjunkturen på arbetsmarknaden vände ,
minskningen av arbetslösheten och den ökade efterfrågan på arbetskraft hade sannolikt ännu inte fått
effekt vid uppföljningen av  års flyktinggrupp.
Uppföljningen av flyktingar mottagna  visade att
kommunernas kostnader för flyktingarnas försörjning
minskat rejält, fler hade alltså lyckats skaffa sig arbete.
Arbetslösheten har också sjunkit även bland flyktingar
och invandrare. Men åtskilliga jobb ger för närvarande
inte tillräckliga inkomster för försörjningen. Framför
allt många barnfamiljer är fortfarande i behov av kompletterande socialbidrag.
Kommunförbundet skrev  att man hade svårt
att frigöra sig från tanken att medveten eller omedveten diskriminering utestänger nyanlända flyktingar
och invandrare från den svenska arbetsmarknaden.
Något som fortfarande gällde  och uppenbarligen
också år  trots en förbättrad konjunktur. Arbetslösheten är fortfarande mycket högre för invandrade
invånare, särskilt tydligt och märkligt blir detta för den
relativt stora grupp med hög utbildning i bagaget.
Ett övergripande hinder som dessutom bara tycks
växa sig högre hänger samman med bosättningen och
boendet. På samma sätt som konjunkturen på arbetsmarknaden är avgörande för möjligheterna för nyanlända invandrare påverkar situationen på bostads-

marknaden den framtida integrationen. Till Stockholm
kom för tio år sedan  procent av landets flyktingar.
Idag bosätter sig omkring  procent där. De nyanlända väljer trångboddheten hos släkt och oseriösa
uthyrare framför att trängas med okända på förläggning. Väntetiden på uppehållstillstånd kan bli lång,
det handlar om år, och när uppehållstillstånd beviljats vill de bli kvar där de redan börjat rota sig. Stockholms kommun menar att man inte är något alternativ, det finns inga bostäder, men desperata flyktingar
kräver att få stanna.
Många nyanlända bosätter sig hos tidigare invandrade. Tidigare invandrade vill i många fall flytta från
områdena men kan inte. Det finns inga bostäder och
om det finns händer det att invandrade vägras kontrakt. Diskriminering leder till accelererad boendesegregation. Diskrimineringen på bostadsmarknaden
visar sig också när kommunen försöker bygga särskilda flyktingbostäder. Invånarna i de utvalda områdena protesterar. Flyktingar kan gärna tas emot, men
inte i deras bostadsområden. Många av kommunerna
i norra Stockholmsområdet tar över huvud taget inte
emot flyktingar – med hänvisning till att man inte har
några hyresbostäder.
En relativt stor grupp nyanlända klarar inte svenska
språket, arbetsförmedlare skickar tillbaka de arbetssökande till sfi. De bristfälliga resultaten inom svenskundervisningen för invandrare har varit en ständigt
upprepad visa genom det kommunala flyktingmottagandets historia. Frågan är varför inte sfi fungerar som
avsett, om uppgiften är omöjlig, målen för högt satta,
lärarna inkompetenta eller undervisningen undermålig i största allmänhet.
Synen på svenskundervisningen för invandrare har
länge varit delad mellan dem som hävdar att nykom-

lingarna måste få lära sig grundläggande svenska och
först klara den innan de kan gå vidare och de som
menar att det räcker med att man kan kommunicera
hjälpligt, sedan lär man sig språket efterhand när man
kommer ut i arbetslivet. Arbetsförmedlingen har i tider
av omorganisationer, volymmål och knappa resurser
anammat det förra synsättet som också omfattas av
många av lärarna inom sfi.
Riksdagens revisorer granskade de båda huvuddelarna inom introduktionen, svenskundervisningen
och kontakten med arbetsförmedlingen. Revisorerna
uttrycker sig mycket skarpt, de anser att det är otillfredsställande att en mer genomgripande analys och
utvärdering av studieresultaten inom sfi inte gjorts
inom Skolverket, trots att dessa länge varit bristfälliga. De förvånades också över att Skolverket inte i
större omfattning bedrivit aktiv tillsyn, särskilt med
tanke på de dåliga resultaten. Enligt deras mening bör
Skolverket tydligare prioritera uppgiften att främja
utvecklingen av kvaliteten på svenskundervisningen
för invandrare. I revisorernas granskning återkommer några av de kritiska punkterna från Integrationsverket och Svenska Kommunförbundets genomgång;
behovet av individualisering av sfi, av kombination
av svenskundervisning och relevant praktik, av tidiga
insatser från arbetsförmedlingen, av en snabb validering av betyg och yrkeskompetens. Här upprepas
också problemen med boendesegregationen och koncentrationen av nyanlända till svenskglesa områden.
I intervjuer med sfi-ansvariga, som genomfördes i
riksdagsrevisionen, ansåg dessa att de dåliga resultaten
från svenskundervisningen främst berodde på nykomlingarna, att många har låg utbildning, saknar studievana, lider av dålig psykisk hälsa. Många har också
låg motivation, de vet ännu inte om de ska stanna
eller om de kan få jobb. Till detta kommer sociala och
ekonomiska problem och allmänt utanförskap. Lärare
inom sfi hänvisade till att flyktingarna bor så segregerat i svenskglesa områden, de använder inte svenska
språket. Vissa av de nyanlända lever också i uppfattningen att de inte behöver klara godkänd sfi.
Våra sagesmän i Stockholm ansåg att det som
behövs för att förbättra introduktionen var en koncentration av introduktionen till kommuner med erforderliga resurser eller samarbete mellan kommuner, vilket inte minst gäller flyktingar med särskilda behov av
rehabilitering. För flertalet behövs vidare en samordning av svenskundervisningen med yrkespraktik samt
resurser på arbetsförmedlingen avsedda för introduktion för just den här gruppen.
Arbetet att introducera flyktingar i det svenska samhället är inte enkelt. Det handlar inte bara om att
ordna bostad, lån till inventarier, kurs i svenska och sen
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ett besök på arbetsförmedlingen. När man ska identifiera hindren för t.ex. svenskinlärning och inträde på
den svenska arbetsmarknaden måste man söka både
hos flyktingarna själva och i det svenska samhället.
De som kommer har olika saker i bagaget, många saknar redskap att snabbt lära sig ett nytt språk, andras
bagage tyngs av erfarenheter från krig och konflikter,
av psykisk ohälsa. Man vet heller inte om man ska
stanna, man orkar inte lära sig ett nytt språk, krafterna
tas i anspråk av att oroa sig för de som blev kvar. I
Stockholm nämnde tjänstemännen utdragna familjeåterföreningar bland hindren för en effektiv introduktion. Mannen som fått asyl och som väntar på att få
hit hustru och barn, som kanske sätter sig i stor skuld
för att betala flyktingsmugglare. Det är inte så märkligt om han har svårt att sitta i skolbänken och koncentrera sig på undervisning i svenska.
Många av de flyktingar som tagits emot, särskilt
under -talet, lider av trauman från krig och övergrepp. En stor del av dessa befinner sig utanför arbetskraften och även utanför arbetsförmedlingen. En del
tillhör s.k. långtidsinskrivna där förmedlarna bedömer det mycket svårt att ordna arbete. Dessa personer
som enligt AMS skrivningar »oavsett konjunkturläge
och med stöd av vanliga arbetsmarknadspolitiska program inte kunnat etablera sig i arbetslivet« beräknas
till omkring   personer. Hur många som är
drabbade av trauman och psykisk ohälsa är ovisst,
kommuner med omfattande flyktingmottagande brukar räkna med omkring – procent.
Nuvarande institutioner, rehabiliteringssystem m.fl.
har inte kunnat uppvisa några positiva resultat vad
gäller arbetsplaceringar för denna grupp traumatiserade flyktingar, varken på den öppna eller den skyddade arbetsmarknaden. Många får inte tillgång till
anpassad svenskundervisning, inte heller till medicinsk och psykosocial rehabilitering. Det saknas också
kunskap hos de olika aktörerna inom introduktionen
om konsekvenserna av trauman. Ett utvecklingsarbete
är här på gång, Integrationsverket håller i samarbete
med Karolinska Institutet på med en kartläggning.
Anledningarna till misslyckande i sfi och därmed
problem att få arbete finns emellertid inte enbart
eller huvudsakligen att söka i flyktingarnas bakgrund
eller hälsotillstånd. Bristande motivation och dåliga
sfi-resultat kan också hänga samman med en irrelevant undervisning utan kontakt med den enskildes
behov, en katederundervisning som knappast passar
för vuxna, heterogena grupper där lågutbildade blandas med högutbildade m.m. Avhopp och misslyckande hänger uppenbarligen också samman med flyktingarnas boende, där segregationen skapat en extrem
brist på svensktalande. För att förbättra introduktio-

nen är det väsentligt att analysera hindren och sätta
in stöd där så behövs. Flyktingar som levt i limbo
under flera års väntan på uppehållstillstånd har svårt
att uppehålla både gamla kunskaper och motivation
att lära sig det som krävs i det nya samhället.
Hur ska man då göra för att komma förbi hindren
både de individuella och institutionella, som ofta förstärker varann negativt? Den onda cirkeln kan förefalla
sluten. Lärare och rektorer inom sfi menade att man
måste individualisera undervisningen, låt eleverna läsa
i egen takt och på ett sätt som passar dem. Anpassa
undervisningen till individuella mål. Inrätta mindre
undervisningsgrupper och ordna mer praktik – varva
teori och praktik. Det behövs alltså fler lärare inom sfi,
lärartätheten är idag lägre än inom grundskolan. Praktikplatserna måste dessutom vara bra och ge utrymme
för kontakter med svensktalande. Här krävs speciella
insatser för att engagera stora företag och näringslivets
organisationer.
Abdul Kadhim sammanfattar i sin avhandling att
flyktingmottagandet under - och -talen kännetecknats av vaga och diffusa mål, avsaknad av professionalism, att verksamheten allmänt sett haft låg status,
att den försvårats av att många myndigheter och förväntningar är inblandade och det är stora svårigheter
med samordningen. Det politiska engagemanget har
varit svagt och lett till både kortsiktighet och organisatorisk turbulens. Staten betalar dessutom flyktingmottagandet – kommunen behöver inte införliva det i den
samlade verksamheten och politiken. Risken är snarare att kommuner väljer att ta emot flyktingar i första

hand för att skapa jobb och få del av den statliga ersättningen, inte därför att de kan erbjuda en effektiv introduktion och en arbetsmarknad för nykomlingarna.
En viktig sak som Kadhim för fram är målgruppens
maktlöshet. Flyktingarna har ingen röst. De nyanlända
utgör dessutom en mycket heterogen grupp med olika
intressen, som nykomlingar i landet har de svårt att ta
del i samhällslivet och ställa krav. Som vi visat i Integrationsverkets undersökning av den politiska integrationen finns ett starkt samband mellan upplevelse
av utanförskap och bristande delaktighet (Sahlberg, L.
Utanför demokratin? Om invandrares politiska delaktighet, Integrationsverket ). Politikerna behöver
inte bry sig om den som inte har rösträtt. Lika rätttigheter är helt avgörande för den framtida integrationen. Invandrade utländska medborgare från länder
utanför EU har idag inte samma politiska rättigheter
som invandrade medborgare från EU-länder. De får
vänta i tre år innan de får rösträtt kommunalt, till
skillnad från EU-invandrare som får den omedelbart.
De har därmed inte samma möjligheter ställa krav,
utöva politiska påtryckningar och delta i det demokratiska samhället.
Här finns en diskriminering som sammanfaller med
diskrimineringen inom andra områden, bl.a. vad gäller krav på kompletteringsutbildningar som vi visade
i fallet med utländska läkare. Upprepade studier visar
dessutom att det framför allt är invandrare från länder utanför Europa som drabbas av fördomar och diskriminerande handlingar, inte minst på arbetsmarknaden.

  

75

 

 
  

I det här avsnittet »Från segregation till integrerad
mångfald« ska vi se hur integrationsprocessen ser ut i
nästa steg, efter introduktionen. Målen med introduktionen var förutsättningar för egen försörjning och
delaktighet i det svenska samhället. Vi vet att det första
målet endast uppfylldes för en bråkdel. Tecknen tyder
på att även det andra målet långt ifrån uppfyllts under
introduktionsperioden. Vi såg hur många hamnat helt
utanför arbetsmarknaden, hur de som släppts in fått
nöja sig med okvalificerade arbeten och låga inkomster och hur många fortfarande efter introduktionen
tvingades försörja sig genom socialbidrag.
Målen med den övergripande integrationspolitiken
är
– lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
etnisk och kulturell bakgrund och
– en samhällsgemenskap med mångfalden som
grund,
– kännetecknad av ömsesidig respekt och tolerans.

Det integrationspolitiska arbetet ska
– ge förutsättningar för individens egen försörjning
och delaktighet i samhället,
– värna de demokratiska värdena,
– verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och
möjligheter samt
– förebygga och motverka diskriminering.
Vi vill här visa hur situationen är på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden och inom utbildningssystemet. Den tillgängliga statistiken sträcker sig som regel
till och med år . Vi vill också se tendenserna och
presenterar i möjligaste mån statistik över flera år. Våra
övergripande frågeställningar är hur det är ställt med
de lika rättigheterna och likvärdiga möjligheterna; hur
tas de nya invånarna emot, hur ser man inom arbetslivet på deras resurser, var finns förklaringarna till att
personer med utländsk bakgrund är arbetslösa i högre
utsträckning än infödda. Kort sagt, var finns hindren
och hur ser det ut med de invandrades möjligheter till
integration i det svenska samhället.

   
Sysselsättning – läge och tendenser
Hur mäta integration på arbetsmarknaden?
Hälsan tiger still och det är först när integrationen
brister eller aldrig uppstår som vi reagerar och börjar
definiera samhällsproblem. I det här avsnittet tittar vi
på samhällssektorn arbetsmarknad där segregation kan
handla om utestängning från arbetsmarknaden, om särbehandling och inlåsning på arbetsmarknaden. Vi jämför genomgående utlandsfödda med infödda och bryter ned kategorin utlandsfödda även på födelseländer.
Våra indikatorer på utestängning är vilken andel
av utlandsfödda/olika nationella grupper relativt till
infödda som finns i sysselsättning, i arbetslöshet och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt andelar som
är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen, utanför
både arbetsmarknad och arbetsförmedling, utanför
skyddsnät och socialbidragsberoende.
När vi granskar om utlandsfödda – och däribland
grupper med olika ursprung – är utsatta för särbehandling på arbetsmarknaden undersöker vi om det
finns skillnader i arbetsvillkor mellan utlandsfödda/
olika nationaliteter och infödda, bl.a. när det gäller
anknytning till arbetsmarknaden, hälsa och inkomster. Här är våra indikatorer andel utlandsfödda/olika
grupper jämfört med tillfälliga anställningar, inkomster, med indikatorer som medelarbetsinkomst inom
olika områden samt inkomstutveckling.
Huruvida arbetsförhållandena inbegriper någon
form av inlåsning, dvs. att man har arbete men med
dåliga villkor och utan möjlighet att förbättra situationen, undersöker vi med hjälp av indikatorer som
anger andel anställda inom arbetsmarknadens olika
sektorer relaterat till utbildningsnivå samt andel egenföretagare relaterat bland annat till utbildningsnivå.

Omkring en miljon av Sveriges invånare är födda i
andra länder, 1,7 miljoner har utländsk bakgrund
om man räknar med en eller båda föräldrarna
födda i annat land.
Den totala arbetsföra befolkningen (mellan 16 och
64 år) uppgick år 2000 till 5,6 miljoner personer.Av
dessa utgjorde de utlandsfödda knappt 12 procent.
Arbetsmarknadsundersökningarna visar att arbetskraften totalt utgjorde drygt 4,5 miljoner 1991 och
knappt 4,4 miljoner år 2000. Av arbetskraften var
närmare 425 000 utlandsfödda 1991 och 449 000
år 2000, dvs. omkring 10 procent.

Vår analys syftar till att beskriva situationen och
utvecklingstendenserna och att identifiera hinder och
möjligheter. Statistiska mått kan i bästa fall vara indikatorer på att något fungerar eller inte står rätt till.
För att få en tydligare bild av hinder och möjligheter
behöver vi också kvalitativa undersökningar. Vi behöver ta del de invandrades berättelser, om deras erfarenheter av mötena i det svenska samhället, vi behöver
också erfarenheterna från olika företrädare i samhället; arbetsförmedlare, rekryterare, företagare m.fl. och
deras förutsättningar i form av politiska riktlinjer,
regelverk m.m.
Integration och segregation handlar om möten och
relationer, eller brist på relationer, mellan individer,
grupper och företrädare för olika institutioner i samhället; företag, myndigheter, organisationer etc. För
att börja med möjligheterna. De flesta som invandrat
hit är vuxna i arbetsför ålder. De är i de flesta fall
klara med sin utbildning, många har erfarenheter från
arbetslivet. De har varit starka nog att klara uppbrot-

tet från hemlandet i många fall från länder i krig och
konflikter. Deras kompetenser skiljer sig delvis från de
inhemska, ibland på ett sätt som skulle kunna vara en
stor tillgång i en internationaliserad ekonomi. Frågan
är hur det blir med deras möte med det svenska samhället, får de någon möjlighet att använda sin kompetens på den svenska arbetsmarknaden, att bidra
till samhällsutvecklingen? Eller möts de av hinder på
vägen? Och är det i så fall hinder hos de invandrade
själva – ett tungt bagage av svåra upplevelser och dålig
hälsa, en allmänt sett lägre utbildningsnivå, bristfälliga
svenskkunskaper eller en kompetens som inte svarar
mot den svenska arbetsmarknadens behov? Eller finns
hindren huvudsakligen på den svenska arbetsmarknaden och på vägarna dit? Vi såg svårigheterna inom
introduktionen, framför allt med undervisningen i
svenska. Det är givetvis hinder som följer med även
efter introduktionen. Frågan är sedan om det finns
även mer svåridentifierade hinder i våra samhällsstrukturer – strukturer som inte är avpassade för etnisk
mångfald? T.ex. i företags och myndigheters rutiner
och normer, i arbetsgivares, rekryterares och arbetsförmedlares ointresse eller rent av motvilja gentemot
nykomlingarna? I diskriminering?

Statistiken
Den bild vi får av situationen på arbetsmarknaden för
personer med bakgrund i andra länder än Sverige bygger huvudsakligen på statistik som rapporteras från
Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Den bakgrundsvariabel som ofta används där är medborgarskap, något
som blir problematiskt då man vill försöka ge en bild
av integration och skillnader mellan grupper. Eftersom många med utländsk bakgrund, som invandrat
och bestämt sig för att stanna i Sverige, sökt och
fått svenskt medborgarskap försvinner en relativt stor
grupp. En grupp som dessutom levt ett antal år i landet
och förhoppningsvis blivit mer integrerade med tiden.
Samtidigt kommer ständigt nyinvandrade till gruppen »utländska medborgare«. Möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden är av naturliga skäl begränsade. Kategorierna »utlandsfödda« och
»utländsk bakgrund« (barn födda i Sverige till en
eller två invandrade föräldrar) ger här värdefullare
information och därför utgår vi så ofta som det är
möjligt från dessa kategorier. Antalet utlandsfödda var
i Sverige  omkring en miljon jämfört med närmare   år .
Om man tar hänsyn till bytet av medborgarskap
blir den annars mycket mörka bilden av de invandrade
invånarnas möjligheter på arbetsmarknaden betydligt
ljusare påpekar Långtidsutredningen (/, Bilaga

 Är arbetsmarknaden öppen för alla?). Kategorin
utlandsfödda fylls hela tiden på av nyanlända invandrade medan de som blivit svenska medborgare på
grund av lagens krav måste ha bott i Sverige ett
antal år och sannolikt blivit mer integrerade. Långtidsutredningens beräkningar illustrerar hur siffrorna i
AMS rapporter om -procentig arbetslöshet för utomnordiska medborgare år  skulle halveras när man
räknar in alla som bytt medborgarskap. Nu visar emellertid statistiken att en halvering fortfarande innebär
en betydligt högre arbetslöshet än för infödda svenska
medborgare. Siffror som jämför olika medborgargrupper ger ytterligare skillnader som ger anledning till frågor om olika hinder för olika individer och grupper.
Den svenska välfärden bygger på hela den arbetsföra befolkningens förmåga att bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen. När många arbetsföra
står utanför arbetsmarknaden växer de sociala och
ekonomiska klyftorna i samhället. Arbetslösheten har
under -talets konjunkturnedgång slagit olika hårt
mot olika grupper. I genomsnitt har fler personer
födda i andra länder än Sverige hamnat utanför arbetsmarknaden. Inom arbetsmarknadspolitiken har målsättningen sedan länge varit att prioritera dem som
har en svag ställning på arbetsmarknaden, bl.a. personer med utländsk härkomst. Enligt riksdagens beslut
om integrationspolitiken  skulle arbetsmarknadspolitiken i större utsträckning än dittills främja likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden för alla oberoende av härkomst.

Vistelsetidens betydelse
För de flesta som flyttar till ett annat land, ett annat
språk och samhällssystem finns ofta en tröskel att ta sig
över, innan man blir delaktig i det nya samhället. Det
är naturligt att det kan ta tid innan man har samma
möjligheter som den infödda befolkningen, inte minst
är språket ett hinder på vägen. För den som tvingas fly
kan tröskeln av flera skäl bli högre än för den som frivilligt valt att invandra till Sverige.
Med statistikens hjälp vill vi försöka se om vi kan
finna några samband mellan tiden som olika grupper
levt i Sverige och gruppernas tillgång till arbete. Tiden
i sig har betydelse, men också vilken tid man anländer. Svensk arbetsmarknad var under -talet i kris,
arbetslösheten var allmänt mycket hög. Men vi vet att
arbetslösheten från och med -talet varit högre bland
invandrade än bland infödda oavsett konjunkturläge.
Vissa tecken tyder dessutom på att människor från
olika delar av världen behandlas olika på arbetsmarknaden. Vi söker här samband mellan ursprungsland
(eller område) och sysselsättning. Och om de som
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lyckats ta sig in på arbetsmarknaden har fått arbete på
lika villkor som övrig befolkning.
Det råder fortfarande stora skillnader i situationen
på arbetsmarknaden inom gruppen med utländsk härkomst visar vår statistik. Invandrade från afrikanska
och asiatiska länder har exempelvis högre genomsnittlig arbetslöshet och lägre sysselsättningstal än övriga
utrikesfödda. När det gäller dessa skillnader mellan
länder och världsdelar ser vi ett statistiskt samband
med hur lång tid de i genomsnitt har varit i Sverige.
(Vistelsetiden räknas här från folkbokföringsdatum.
Tiden man väntat på beslut om uppehållstillstånd är
alltså inte inräknad.)
Som framgår av diagram  var sysselsättningen 
för de som invandrat under perioden – betydligt lägre än för tidigare invandrade. Under -talet
gjorde den allmänt höga arbetslösheten det särskilt
svårt för relativt nyanlända invandrare att konkurrera
på arbetsmarknaden. Många av dessa hade dessutom
endast hunnit vara begränsad tid i Sverige. Man kan
anta att tröskeln i deras fall fortfarande kunde vara
hög, att bristfälliga svenskkunskaper gjorde det extra
svårt att komma in på den då tröga arbetsmarknaden.
Under -talets första hälft försvann en halv miljon
arbetstillfällen från den svenska arbetsmarknaden.

Av diagram  framgår att det är stora skillnader i
invandringstidpunkt beroende på vilket område man
kommer ifrån. De flesta av de som kom från Irak och
Bosnien kom efter . De allra flesta bosnier kom
mellan  och . Bland de invandrade från Irak
kom två femtedelar under åren -. De flesta av
alla invandrade under -talet ( procent) kom emellertid före  och hade  hunnit vistats minst sju
år i Sverige (i praktiken längre, då tiden man väntar
på tillståndsbeslut kan löpa över flera år).

Samband ursprung – sysselsättning
Andelen sysselsatta invånare i arbetsför ålder var år
 betydligt lägre för utlandsfödda ( procent) än
för svenskfödda ( procent). Detta gäller för samtliga grupper utlandsfödda, se diagram . Även vad gäller andelen arbetslösa av arbetskraften (arbetskraften
utgörs av alla som har arbete plus de utan arbete som
söker arbete) är bilden mörkare för utlandsfödda jämfört med infödda, se diagram . Av de utlandsfödda
var  procent arbetslösa  jämfört med endast 
procent för infödda. Arbetslösheten fortsätter alltså att
vara högre och sysselsättningsgraden lägre för invandrade än för infödda.

 

 

Andel (procent) förvärvsarbetande av utlandsfödda
– år i november  efter invandringstidpunkt.

Utlandsfödda – år efter
invandringstidpunkt i procent.
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Invandrade 1997–2000
: STATIV, Integrationsverkets databas.

Speciellt för invandrade födda i Irak var sysselsättningen låg ( procent) och arbetslösheten hög (
procent). En relativt stor andel ( procent) av de som
invandrat från Irak har emellertid kommit till Sverige
de senaste fyra åren, vilket kan påverka möjligheten
till arbete som vi såg när vi granskade vistelsetidens
betydelse. Anmärkningsvärt är emellertid att sysselsättningen är särskild låg och arbetslösheten hög bland
invandrade födda i Polen, Iran och Turkiet, grupper
där många levt i Sverige under relativt lång tid.
Som diagram  visar var sysselsättningen som lägst
både bland födda i Sverige och födda i andra länder
runt mitten av decenniet. Lågkonjunkturen vände
emellertid uppåt  och därefter ökade andelen sysselsatta för praktiskt taget alla grupper.
Invandrade födda i Bosnien, som hade mycket hög
arbetslöshet i mitten av -talet, är inte särredovisade
för åren /, då gruppen var tämligen ny i landet.
Sysselsättningen var  extremt låg för bosnierna (
procent) och arbetslösheten extremt hög ( procent).
Mellan  och  har sysselsättningen emellertid
ökat betydligt och arbetslösheten minskat mycket
kraftigt också för denna grupp. Invandrade födda i
Bosnien ligger år  på ungefär samma nivå som
utlandsfödda totalt sett.
Som framgår av diagram  har arbetslösheten under

perioden – minskat drastiskt för nästan alla
grupper. Siffrorna var mycket höga för invandrade från
Irak, både män och kvinnor, i mitten av -talet men
har även här minskat kraftigt. Fortfarande visar emellertid både irakiska kvinnor och män högre arbetslöshetssiffror än övriga grupper. Även arbetslösheten
för turkiska kvinnor, som tidigare låg högt, har sjunkit
kraftigt och närmat sig genomsnittet för utlandsfödda
kvinnor. Arbetslösheten för afrikanska kvinnor ligger
fortfarande relativt högt.

 
Relativ arbetslöshet (i procent av arbetskraften)
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Förvärvsintensitet efter födelselandområde, - år,  och  (procent/procentenheter).
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Generellt är förvärvsintensiteten lägre för kvinnor
än män, också bland infödda. Här ser man också att
högkonjunkturen  ger en ökning som är allra
störst bland männen. När det gäller grupper från
övriga Norden och EU är siffrorna allmänt sett lägre,
men med något mindre skillnader mellan män och
kvinnor. För övriga Europa låg siffrorna  lågt, vilket återigen avspeglar situationen för den bosniska
gruppen. Relativt stora skillnader fanns mellan män

Med högkonjunkturens inledning hösten 1998 ändrades den mycket mörka bilden från 90-talet. Trots
det var sysselsättningen för de som invandrat under
90-talet år 1999 betydligt lägre än för infödda och även
för tidigare invandrade. Under 90-talet gjorde den allmänt höga arbetslösheten det särskilt svårt för nyanlända invandrare att konkurrera på arbetsmarknaden.
Vår statistiska genomgång visar att år 2000
var 13 procent av de utlandsfödda arbetslösa jämfört
med 3 procent bland infödda.

och kvinnor, men en kraftig ökning till , både
bland män och kvinnor.
Allra lägst förvärvsintensitet finner vi bland invandrade från asiatiska och afrikanska länder – i synnerhet
bland kvinnorna. Vi kan notera en uppgång till 
men fortfarande är bara något mer än en tredjedel av
kvinnorna förvärvsarbetande. Vi återkommer till frågan om orsakerna till denna låga grad av förvärvsarbete.

man också ett statistiskt samband med vistelsetiden
i Sverige.
䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵
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Andelen sysselsatta invånare i arbetsför ålder var 61
procent bland de utlandsfödda jämfört med 76 procent bland infödda.
Statistiken visar på stora skillnader i invandringstidpunkt beroende på vilket land man kommer ifrån.
Invandrade från afrikanska och asiatiska länder hade
högre genomsnittlig arbetslöshet och lägre sysselsättningstal än övriga utlandsfödda grupper. Här ser
  

䡵

䡵

Speciellt för invandrade födda i Irak var sysselsättningen låg, 38 procent, och arbetslösheten hög, 27
procent. En femtedel av de invandrade från Irak
hade kommit till Sverige de senaste fyra åren.
Sysselsättningen var också mycket låg och arbetslösheten hög bland invandrade födda i Polen och Turkiet,
grupper där många levt i Sverige under lång tid.
Under perioden 1993–2000 minskade arbetslösheten drastiskt för nästan alla grupper, både män och
kvinnor.
För den bosniska gruppen som hade extremt låga sysselsättningssiffror 1995 (9 procent) och hög arbetslöshet (59 procent) hade situationen förbättrats
dramatiskt under perioden och invandrade födda i
Bosnien hade år 2000 närmat sig nivån för utlandsfödda generellt.

Utvecklingen av sysselsättningen
–
För att ytterligare sammanfatta vad vistelsetid,
ursprung och könstillhörighet har för samband med
sysselsättningen kan vi gå till Mikael Hjerms studie från
perioden – (Ett förlorat -tal, Invandrares
situation på den svenska arbetsmarknaden –,
Arbetslivsinstitutet ) Den visar hur snabb nedgången i sysselsättningen var för personer födda utanför Norden de allra första åren på -talet – hela 
procent mellan  och . År  hade  procent av de utomnordiskt födda förvärvsarbete, tre år
senare endast  procent. Hjerm konstaterar att även
om antalet individer ökade i invandrargruppen så förklarar det inte hela den kraftiga nedgången. I stället
är det uppenbart att det finns vad han kallar en differentierande effekt på den svenska arbetsmarknaden
beroende på individers grupptillhörighet. Han jämförde två grupper invandrade, en »tidigt invandrad«
(då arbetskraftsinvandringen dominerade –)
och en »sent invandrad« (då flyktinginvandringen
dominerade –), med en »infödd svensk«
grupp.

Könssegregering
Den svenska arbetsmarknaden är extremt könssegregerad – också jämfört med andra länder. Den här
perioden arbetade ca  procent av männen inom det
privata näringslivet och bara  procent inom den
offentliga sektorn. För kvinnorna var fördelningen
jämnare,  procent i den offentliga sektorn och 
procent i näringslivet. Sysselsättningen minskade inom
båda dessa sektorer i början av -talet men allra
först inom näringslivet konstaterar Hjerm. Nedgången
inom den offentliga sektorn ökade fram till  för att
först därefter minska kraftigt. Också när han jämförde
näringsgrenar kunde han notera en extrem könssegregering. »Tillverkning och utvinning« och »vård och
omsorg« var de två största näringsgrenarna. Knappt
 procent av männen och drygt  procent av kvinnorna arbetade inom »tillverkning och utvinning«,
medan drygt  procent av kvinnorna och fem procent av männen arbetade inom »vård och omsorg«.
Den offentliga sektorn är överrepresenterad av kvinnor och den privata sektorn av män. Det återspeglas
också i Hjerms undersökningsgrupper, där  procent
av männen var sysselsatta inom näringslivet jämfört
med  procent av kvinnorna och  procent av männen inom den offentliga sektorn och  procent av
kvinnorna.
Bland männen hade de »tidigt invandrade« den läg-

sta andelen sysselsatta inom den offentliga sektorn,
föga förvånande då denna grupp rekryterades till den
då expanderande industrin. Gruppen invandrare som
kom sent till Sverige var däremot till större andel sysselsatta inom den offentliga sektorn än de övriga två
grupperna, även om skillnaden gentemot de infödda
utjämnats . En viktig skillnad var att de kvinnor
som invandrat sent hade den lägsta sysselsättningen
inom den offentliga sektorn av de tre grupperna.
När han studerade näringsgrenar, såg han att männen i båda invandrargrupperna var överrepresenterade inom »vård och omsorg«, de sent invandrade
mer än de tidigt invandrade, medan kvinnorna var
underrepresenterade.

Inkomstskillnader
Vad gäller löneinkomster hade de infödda männen och
kvinnorna högre inkomster under undersökningsperioden än gruppen sent invandrade män och kvinnor.
De sent invandrade hade lägre inkomster än de »tidigt
invandrade«. De infödda kvinnorna hade däremot
något lägre genomsnittsinkomst än de tidigt invandrade kvinnorna, vilket kan förklaras av att fler infödda
arbetade deltid än de invandrade. Andelen män i de
båda invandrargrupperna som hade en inkomst under
  kronor ökade mellan  och , vilket inte
var fallet för kvinnorna. Även här kan förklaringen
ligga i att fler män arbetade deltid (eller var tidsbegränsat anställda, vår anmärkning.)

Skillnader i förvärvsintensitet
Förvärvsintensiteten sjönk kraftigt fram till  för
alla tre grupperna. De infödda klarade sig bäst följda
av de tidigt invandrade. Bland de sent invandrade stod
däremot  procent av männen och några procentenheter mindre andel av kvinnorna utanför arbetsmarknaden . Det var helt tydligt de sent invandrade
som drabbades hårdast av konjunkturnedgången.
När man jämför infödda med utlandsfödda från
utomnordiska länder ser man att bilden förvärrats
ytterligare. Det mest uppseendeväckande var enligt
Hjerm att invandrarna i så mycket större utsträckning
lämnade arbetsmarknaden under den här perioden,
speciellt gäller det den sent invandrade gruppen. Inte
nog med att invandrare hade svårare att komma in
på den svenska arbetsmarknaden än infödda, de som
faktiskt hade fått jobb hade svårare att behålla dem.
Hjerm konstaterar att även könsskillnaderna ökar.
Kvinnornas förvärvsintensitet minskade under hela
tidsperioden, medan männens ökade något i slutet –
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vilket kan hänga samman med att den offentliga sektorn drabbades senare av nedskärningar.

Samband ursprung – inkomster
Det fanns också ett tydligt samband mellan invandrades geografiska ursprung och deras inkomster. Även
om skillnader i utbildning, ålder, invandringsår m.m.
förklarar en del av dessa skillnader kvarstår födelseland som en särskiljande faktor. Under nedgången
sjönk förvärvsintensiteten med ungefär  procent för
män och  procent för kvinnor i den infödda gruppen,
vilket är mindre än nedgången för alla andra grupper
med undantag av tidigt invandrade män från det forna
Sovjetunionen. När det gäller de tidigt invandrade är
det intressant att notera att bland männen var det
de från länder utanför Europa och Nordamerika som
klarade sig sämst. För de tidigt invandrade kvinnorna
finns inte samma mönster. Personer från Sydamerika
klarade sig vidare bättre än de från nordiska länder,
även om skillnaderna här var små. Bland de sent
invandrade klarade sig både kvinnor och män från
utomeuropeiska länder allra sämst under lågkonjunkturen fram till . Under högkonjunkturen därefter
är bilden mer splittrad. Skillnaderna är emellertid ganska små mellan olika ländergrupper.

Samband utbildning – förvärvsarbete
Utbildningens betydelse för individens möjligheter på
arbetsmarknaden under den här perioden varierade
(se även kapitlet om Utbildning). Tidigare forskare
har visat att utomnordiskt födda invandrarakademiker i lägre utsträckning haft fast lön än infödda samt
att fler invandrarakademiker än infödda har ansett att
de haft en lön som inte motsvarar deras kompetens.
Frågan Hjerm ställer är om utbildningsnivån påverkat
förvärvsintensiteten olika beroende på bakgrund. Han
jämför individer med grundskola, gymnasium, högskola och forskarutbildning. (En brasklapp behövs;
bakgrundsdata rörande just utbildning är något osäker, ett antal individer är också noterade med »okänd«
utbildning.)
Skillnaden mellan den sent invandrade gruppen
och de två övriga visar sig vara ganska stor. Den
sent invandrade forskarutbildade gruppen drabbades
avsevärt hårdare under lågkonjunkturen. Skillnaderna
mellan de sent invandrade och exempelvis de infödda
minskade visserligen under högkonjunkturen men
kvarstod  fortfarande på  procentenheter för
männen och  för kvinnorna. Även om de forskarutbildade klarade sig avsevärt bättre än individer från
86

  

samma grupp med lägre utbildning, står det klart att
en hög utbildningsnivå i sig inte var något skydd mot
utslagning från arbetsmarknaden konstaterar Hjerm.
Grundskoleutbildade drabbades avsevärt hårdare av
sysselsättningsnedgången och  års nivåer låg långt
under nivåerna för personer med forskarutbildning.
Det fanns en skillnad mellan infödda och de tidigt
invandrade för båda könen, där de infödda klarade sig
bäst. De sent invandrade klarade sig sämst även här.
Hjerm konstaterar också att sent invandrade med
forskarutbildning inte hade högre förvärvsintensitet
än infödda med endast grundskoleutbildning, vilket
han förväntat sig. Trots den stora skillnaden i utbildningsnivå var skillnaden näst intill marginell. För den
sent invandrade manliga forskargruppen sjönk förvärvsintensiteten till  procent , vilket var samma
nivå som för de grundskoleutbildade infödda männen.

Högre utbildning – lättare få jobb
Hög utbildning tycktes alltså inte ha hjälpt i början
av -talet. Frågan är om invandrades sämre läge på
arbetsmarknaden kan hänga samman med en allmänt
sett lägre utbildningsnivå? I Integrationsverkets databas finner vi samband mellan utbildningsnivå och sysselsättning vilket tyder på att utbildningsnivå kan vara
en förklaring till högre arbetslöshetssiffror.
När vi tittar på eventuella samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet för större geografiska
födelseområden ser vi att längre utbildning för samtliga kategorier hänger samman med högre förvärvsintensitet. Störst skillnad var det mellan invandrade som
har förgymnasial utbildning och gymnasieutbildning.
Gymnasieutbildade hade mellan  och  procentenheter högre förvärvsintensitet än de med förgymnasial
utbildning. Eftergymnasial utbildning ökade förvärvsintensiteten med ytterligare cirka  procentenheter.
När vi tittar på skillnaderna mellan män och kvinnor
så är de genomgående för alla områden ett par procentenheter till männens fördel.
Invandrade födda i Övriga Europa (utanför EU och
Norden), Asien och Afrika hade  en ungefär lika
stor andel sysselsatta bland de med högst förgymnasial utbildning. Längre utbildning hade emellertid ett
större genomslag på sysselsättningen för invandrade
från övriga Europa jämfört med födda i Afrika och
Asien. När vi här kontrollerar för hur lång tid de vistats i Sverige ger detta inget utslag, vistelsetiden tycks
alltså i det här sammanhanget inte ha någon betydelse.
Skillnaden mellan män och kvinnor är strukturell

 
Förvärvsintensitet i procent efter födelselandområde och utbildningsnivå för åldersgrupperna – år .

: STATIV, Integrationsverkets databas.

vad gäller förvärvsintensitet och utbildningsnivåer –
till männens fördel. Den slår igenom för alla födelselandområden, även Sverige. Skillnaden i förvärvsintensitet mellan män och kvinnor minskar för högre
utbildningsnivåer men försvinner aldrig. Det finns heller ingen större skillnad mellan de olika födelselandområdena.

I diagram  har vi delat upp de infödda efter föräldrarnas födelseland. Samtliga är födda i Sverige och
har passerat samma utbildningssystem. Trots det visar
det sig att infödda med den ena eller båda föräldrarna
födda i annat land på varje utbildningsnivå uppvisar
en lägre förvärvsintensitet. Detta är särskilt tydligt för
infödda med två utlandsfödda föräldrar. Skillnaden är

 
Förvärvsintensitet i procent efter utrikes bakgrund och utbildningsnivå för åldersgrupperna – år .

: STATIV, Integrationsverkets databas.
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allra störst för infödda med högst förgymnasial utbildning.
Personer födda i länder utanför Sverige uppvisar
en tydlig skillnad mot infödda i andelen sysselsatta
trots samma utbildningsnivå och trots att vi kontrollerat för vistelsetidens betydelse. Även infödda med
utlandsfödda föräldrar har en lägre förvärvsintensitet
än övriga infödda. Frågan här är om förklaringen
bör sökas hos den arbetssökandes språkförmåga eller
annat eller hos arbetsgivares rekryteringsbeteende –
om enskilda individer diskrimineras på grund av sitt
ursprung, utseende, namn etc.
Under senare år har förts en diskussion om behovet
»Sverigespecifik social kompetens« – att det inte räcker
med bra yrkeskunskaper utan invandrade måste också
kunna samarbeta med människor med en svensk
kulturell bakgrund. Dessa krav på social kompetens
kan fungera som en täckmantel för urval på etnisk
grund menar Hedenmo/Anvarizadeh i LO-rapporten
Att invandra på arbetsmarknaden,  och gör det
möjligt för arbetsgivare att diskriminera utan att bryta
mot lagen (). De visar hur kravet för busschaufförer i
Stockholm  enbart var att man kunde köra buss
och hade något slags körkort och hur det  förändrats till att också innefatta kunskaper i svenska språket
och  även något man kallade »social kompetens«.
Utbildningsnivån bland utlandsfödda har höjts
under senare delen av -talet, liksom i befolkningen
i övrigt konstaterar LO-rapporten. En betydligt större
grupp bland utlandsfödda än bland infödda har emellertid endast förgymnasial utbildning. Skillnaderna är
stora också mellan män och kvinnor bland utlandsfödda. Andelen lågutbildade är också hög i flera av de
grupper som invandrat som arbetskraft och funnits
länge i Sverige. Det är relativt stora skillnader mellan
olika invandrade grupper. Bland greker hade  procent endast förgymnasial utbildning (åldrarna –
år), bland finnar  procent, jugoslaver  och danskar  procent jämfört med  procent bland infödda
svenskar. Bland afrikaner var skillnaderna stora mellan män och kvinnor, männen hade i genomsnitt en

En studie över perioden 1990–1996 visar att
䡵
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utlandsfödda lämnade arbetsmarknaden i mycket
högre utsträckning än infödda. Särskilt gällde det
människor som invandrat från 1987 och framåt.
Utlandsfödda hade inte bara svårare att komma
in på den svenska arbetsmarknaden än infödda.
De som hade fått arbete blev arbetslösa i större
utsträckning än infödda.
  

utbildningsnivå som inte skiljde sig från den svenska
genomsnittsbefolkningens,  procent förgymnasial
nivå, medan de afrikanska kvinnorna hade en betydligt lägre nivå med  procent med endast förgymnasial utbildningsnivå.

Ungdomars olika möjligheter
Den svaga förankringen på arbetsmarknaden också
för infödda med invandrade föräldrar kan vara en
indikator på diskriminering menar man i LO-rapporten (Att invandra…). Ungdomar med någon av föräldrarna född utomlands har genomsnittligt större risk
att bli arbetslösa än ungdomar med båda föräldrarna
födda i Sverige. Här finns en bakgrund med tydliga
klassmässiga skillnader mellan svenska och utländska
ungdomar påpekar Hedenmo/Anvarizadeh. Ungdomar med utländsk bakgrund hade grundskola som
högsta utbildningsnivå i något högre utsträckning
än ungdomar med svensk bakgrund,  respektive
 procent. Ungefär hälften av ungdomarna med två
svenska föräldrar kommer från tjänstemannafamiljer
men endast en tredjedel av ungdomarna med utländsk
bakgrund. Ungdomar med svensk bakgrund har i
något högre utsträckning vuxit upp med båda sina
föräldrar än ungdomar med utländsk bakgrund, 
mot  procent. Här finns stora variationer mellan
olika grupper, bland afrikanska ungdomar har bara
två tredjedelar vuxit upp med båda föräldrarna.
Sannolikheten att bli arbetslös ökar med en dryg
tredjedel för ungdomar som själva är födda i Sverige
men där minst en av föräldrarna är född utomlands
(Långtidsutredningen , bilaga ). Även för ungdomar som är födda utomlands och gått igenom hela
det svenska skolsystemet är risken att vara arbetslös 
procent högre än för ungdomar med helsvensk bakgrund. Den högre arbetslöshetsrisken kvarstår dessutom även om man tar hänsyn till ungdomarnas betyg
i svenska, utbildningsnivå, bostadsort och familjebakgrund.

䡵
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Könsskillnaderna ökar över perioden – till kvinnornas nackdel
Det fanns ett tydligt samband mellan de utlandsföddas geografiska ursprung och deras inkomster.
Det fanns ett samband mellan utbildning och sysselsättning. Grundskoleutbildade drabbades avsevärt
hårdare av nedgången än övriga. Men hög utbild-

ningsnivå var för invandrade inte i sig något skydd
mot utslagning från arbetsmarknaden. Invandrade
med forskarutbildning hade inte högre förvärvsintensitet än infödda med grundskoleutbildning.
Integrationsverkets databas visar tillsammans med
andra undersökningar att
gymnasieutbildade generellt hade betydligt högre
förvärvsintensitet än personer med endast förgymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning ökar
ytterligare förvärvsintensiteten.

䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

En betydligt större grupp bland utlandsfödda än
bland infödda har endast förgymnasial utbildning
Skillnaderna är också stora mellan män och kvinnor bland utlandsfödda, till kvinnornas nackdel.
Andelen lågutbildade är hög i flera av de grupper
som invandrat som arbetskraft och funnits länge i
Sverige.

Var på arbetsmarknaden
finns de invandrade?
Vi tittar litet närmare på arbetsmarknadens olika sektorer för att se var de invandrade som hade jobb återfanns åren  och .
Fanns de invandrade jämnt spridda över olika branscher? Tabell  visar andelen av de som arbetade 
inom respektive näringsgren utifrån födelselandområde och kön. Vi kan se att infödda allmänt sett var
överrepresenterade medan utlandsfödda generellt var
underrepresenterade på arbetsmarknaden. Allra mest
underrepresenterade är invandrade födda i länder i
Afrika och Asien.
Bland de infödda männen fanns de flesta i Tillverkning och återvinning och Handel och kommunikation
samt även i någon mindre omfattning inom Finansiell verksamhet och företagstjänster. Liknande mönster som de infödda männen visar invandrade män
från Norden och EU och även från länder i Övriga
Europa, även om de båda senare kategorierna är ännu
mer koncentrerade till Tillverkning och återvinning
än infödda.
Invandrade män födda i länder i Asien och Afrika
har anmärkningsvärt större andelar som arbetar med
Personliga och kulturella tjänster, än infödda män som
där är relativt få. Män från Asien och Afrika finns
i ganska stor utsträckning också inom Tillverkning
och återvinning. Anmärkningsvärt få invandrade män
finns inom Byggverksamhet och Offentlig förvaltning
m.m. Dessa näringsgrenar är mycket olika i sin karak-
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Det är stora skillnader mellan olika invandrade
grupper. Män från afrikanska länder hade t.ex. i
genomsnitt en utbildningsnivå som inte skiljde sig
från inföddas medan betydligt fler kvinnor från afrikanska länder hade avsevärt lägre nivå.
Personer födda i andra länder med samma utbildningsnivå som infödda hade lägre andel sysselsatta.
Infödda med någon invandrad förälder hade lägre
förvärvsintensitet, särskilt om båda föräldrarna var
utlandsfödda. Allra tydligast var detta bland personer med högst förgymnasial utbildning.
Längre utbildning hade större genomslag på sysselsättningen för invandrade från länder i Övriga
Europa än för invandrade födda i länder i Afrika
och Asien.

tär; Byggverksamheten sysselsätter främst yrkesutbildade medan Offentlig förvaltning ofta sysselsätter akademiker och kan sägas representera typexempel på
privat respektive offentlig sektor. Båda områdena uppvisade  en tydlig brist på mångfald bland sina
anställda.
Vi fann i vår statistiska genomgång endast en
näringsgren där infödda var färre än invandrade och
det var inom Personliga och kulturella tjänster, där
invandrade från utomeuropeiska länder var överrepresenterade. Det är främst utomeuropeiska män som
bidrar till det stora antalet anställda här. Framför allt
gäller det invandrade födda i Asien där över  procent
av de sysselsatta arbetade inom näringsgrenen,  procent av de sysselsatta männen och  procent av kvinnorna – att jämföra med , respektive , procent för
befolkningen i sin helhet.
Vad gällde kvinnorna fanns de allra flesta infödda
kvinnorna inom Vård och omsorg, drygt en tredjedel
av alla sysselsatta. Samma mösnster visar kvinnor från
Norden och EU samt Övriga Europa och även Asien
med omkring en fjärdedel sysselsatta i näringsgrenen.
Anmärkningsvärt här är den stora andelen kvinnor
från afrikanska länder som är sysselsatta inom Vård
och omsorg, hela  procent. Sverige har en extremt
könssegregerad arbetsmarknad, där de infödda kvinnorna finns koncentrerade till ett fåtal yrkesområden.
Samma koncentration återfinns bland de invandrade
kvinnorna, med visst undantag för kvinnor från framför allt Övriga Europa, men även Asien och Norden/EU
som finns i större utsträckning inom Tillverkning och
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Andelen sysselsatta i procent från olika födelselandområden efter näringsgren, – år, ,
Män
Näringsgren

Sverige

Norden
& EU

Övriga
Europa

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och återvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin.Verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten & avfall
Ej specificerad verksamhet

3,1
26,9
10,2
22,1
14,2
5,4
4,4
5,5
4,8
1,5
1,9

1,3
33,9
8,3
19,4
12,5
6
5,4
2,5
7
1
2,8

0,6
40,7
3,3
19,4
11,3
5,5
5,7
1,8
8
0,4
3,2

0,2
21,5
1,2
23,2
10,2
5,8
8,2
1,9
20,7
0,3
6,9

0,2
19,6
1,4
21,7
15,3
6,8
15,2
2,7
12,6
0,2
4,3

0,5
25
2,7
15,9
19,1
9,9
10,3
2,5
10,7
0,3
3,1

2,9
27,3
9,7
21,9
14
5,5
4,7
5,2
5,3
1,4
2,1

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Kvinnor
Näringsgren

Sverige

Norden
& EU

Övriga
Europa

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och återvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin.Verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten & avfall
Ej specificerad verksamhet

0,9
10
0,9
15
11,5
11,8
34
6,1
7,3
0,4
2,1

0,4
14,1
0,8
12,6
12,3
10,7
33,8
5
7,2
0,3
2,8

0,5
20,1
0,6
11,8
13,3
9
28,1
3,8
8,7
0,3
3,8

0,4
13
0,3
12,9
12,5
8,3
28,5
3
15,4
0,1
5,6

0,1
6,2
0,2
7,4
14,9
7
43,4
3
10,2
0,1
7,6

0,2
10,3
0,4
10,2
16
11,6
34,1
3,4
9,5
0,2
4,2

1
10,4
0,9
14,7
11,6
11,6
33,8
5,9
7,5
0,4
2,2

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

: STATIV, Integrationsverkets databas.

återvinning än infödda. Även bland kvinnorna dominerar de utomeuropeiska invandrarna inom Personliga och kulturella tjänster.

Förändringar mellan  och 

Tillverkning och återvinning sysselsatte  ett stort
antal personer varav relativt många från Norden/ EU
och Övriga Europa. En förklaring kan vara att här
återfinns fortfarande en del tidigare arbetskraftsin90

  

vandrare, men som vi kan se i tabell  ökade också sysselsättningen för personer födda i övriga Europa kraftigt mellan  och .
Vård och omsorg var en av de tre stora näringsgrenarna sett till antalet sysselsatta och den av de tre
som ökade snabbast i omfattning. Det kanske mest
anmärkningsvärda var här den snabba ökningen av
antalet sysselsatta personer födda i länder i Afrika.
Drygt  procent av kvinnorna och drygt  procent av
männen återfanns  inom vård och omsorg jäm-

 
Förändring av antalet sysselsatta mellan  och ,  år+, efter näringsgren och födelselandområde.
Män
Näringsgren

Sverige

Norden
& EU

Övriga
Europa

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och utvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin. verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning mm
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten och avfall
Ej specificerad verksamhet

-4 488
-1 508
7 812
7 229
35 160
7 479
4 784
-3 691
2 706
-2 573
-4 110

-59
-2 262
180
111
1 013
472
226
-129
-84
-121
-403

61
3 548
336
1 907
1224
374
441
63
471
14
-169

-8
1 486
180
2 758
1 755
534
832
149
2 206
10
-245

-1
310
40
474
492
137
460
18
219
3
-70

8
436
83
528
866
316
310
39
322
6
-73

-4 487
2 008
8 632
13 010
40 510
9 310
7 055
-3 552
5 840
-2 662
-5 069

Totalt

48 800

-1 056

8 270

9 657

2 082

2 841

70 595

Kvinnor
Näringsgren

Sverige

Norden
& EU

Övriga
Europa

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och utvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin. verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning mm
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten och avfall
Ej specificerad verksamhet

-1 589
-3 637
-340
3 221
27 810
18 457
9 851
1 150
5 400
-57
-6 282

-43
-1 330
-29
-84
814
761
-313
-50
-100
-39
-665

24
1 750
-12
1 084
1 619
930
2 877
203
689
3
-144

43
717
-8
1 254
1 595
924
2 931
264
1 469
16
98

0
47
-10
107
335
91
1 116
46
170
1
39

2
86
-8
341
556
320
1 183
128
281
-2
-72

-1 563
-2367
-407
5 925
32 728
21 485
17 643
1 741
7 911
-78
- 7 026

Totalt

53 984

-1 078

9 023

9 303

1 942

2 815

75 992

: STATIV, Integrationsverkets databas.

fört med  respektive knappt  procent för befolkningen som helhet. Särskilt anmärkningsvärt är det att
 procent av sysselsatta män födda i länder i Afrika
arbetar inom näringsgrenen. Personer födda i Amerika och Oceanien var också överrepresenterade inom
Vård och omsorg.
Vi har tidigare påpekat att personer födda i Asien
och Afrika är mest underrepresenterade på arbetsmarknaden i förhållande till antalet i befolkningen.
För dessa två grupper är kvinnorna särskilt drabbade.

Vi kan exemplifiera med förhållandet inom Vård
och omsorg där de Afrikafödda kvinnorna som arbetar inom Vård och omsorg motsvarar endast , procent och de Afrikafödda männen , procent av de
många anställda inom denna till antalet sysselsatta
stora näringsgren.
Som tabell  visar minskade sysselsättningen inom
Tillverkning och utvinning för personer födda i Norden och EU med över   medan övriga födelseländer bidrog med en nästan lika stor ökning. Speciellt
     91

stor var sysselsättningsökningen för personer födda i
Övriga Europa vilket innebar att nästan var tredje person som född i Övriga Europa var sysselsatt inom Tillverkning och utvinning jämfört med knappt var femte
i befolkningen som helhet.
Inom Offentlig förvaltning minskade antalet
anställda men samtidigt ökade sysselsättningen något
för personer födda i länder utanför Norden och EU.
Ser vi på födelselandområdena noterar vi att över
hälften av sysselsättningsökningen för inrikes födda
skedde inom Finansiell verksamhet och företagstjänster. En liknande utveckling kan vi också skönja när
det gäller personer födda i övriga Norden och EU där
Finansiella tjänster och Utbildning var de enda sektorer med tydlig sysselsättningsökning.
Övriga födelselandområden uppvisade en sysselsättningsökning som är mera mångfacetterad även om
det också finns tydliga skillnader dem emellan. Att
över en tredjedel av sysselsättningsökningen för personer födda i Afrika skett inom Vård och omsorg är t.ex.
anmärkningsvärt. För kvinnor födda i Afrika har över
hälften av sysselsättningsökningen skett inom Vård
och omsorg. Även för kvinnor födda i Övriga Europa
och Asien har sysselsättningsökningen varit mycket
stor inom Vård och omsorg.
Utvecklingen har varit liknande för kvinnor och
män. Den totala ökningen eller minskningen för de
olika födelselandområdena skiljer sig bara marginellt
åt. Däremot har ökningen av sysselsättningen mellan
 och  skett inom delvis olika näringsgrenar.
Kvinnor har tenderat öka sysselsättningen mest, i förhållande till männen, i de näringsgrenar där de tidigare varit överrepresenterade, Utbildning och forskning samt Vård och omsorg. Det är främst infödda
kvinnor som ökat antalet sysselsatta inom Utbildning
och forskning medan kvinnor födda utanför Norden
och EU stått för nästan hälften av ökningen inom
Vård och omsorg.

Utbildning och segregering
Vilken roll spelar de invandrades utbildningsbakgrund
för segregeringen och den bristande mångfalden? Vi
jämför först invånare födda i Sverige med invånare
födda i andra länder och ser om det är någon förändring mellan åren  och  vad gäller inom vilka
yrkesområden de olika grupperna finns. Därefter tittar vi på situationen år  och jämför invandrade
från olika länder eller områden.
Bland alla de som invandrat till Sverige finns många
vars kompetens och kunnande inte utnyttjats på den
svenska arbetsmarknaden. Statistiken visar att det varit
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svårt för många högutbildade invandrare att få arbete
med anknytning till sin utbildning. Även utlandsfödda
som har fått sin akademiska utbildning i Sverige visar
sig ha haft stora problem att få arbeten efter sin kompetens.
Andelen av de sysselsatta utlandsfödda som arbetade inom yrken som kräver teoretisk utbildning (diagram  nedan) minskade något, från  till  procent
mellan åren  och . Även inom vart och ett av
yrkesområdena sjönk andelen sysselsatta för utlandsfödda. För infödda var förhållandet det omvända, en
ökad andel arbetade inom yrken som krävde teoretisk
utbildning, från  till  procent.
Andelen utlandsfödda som arbetade inom yrken
med industriell anknytning utgjorde  procent både
 och . Andelen infödda minskade här från 
till  procent (diagram ).
Mellan  och  ökade andelen utlandsfödda
(åldersgruppen – år) bland de sysselsatta med en
procentenhet, från , till , procent medan andelen
utlandsfödda i befolkningen ökade marginellt från ,
till , procent. Sysselsättningen bland utlandsfödda
har alltså ökat. Frågan är hur ökningen ser ut om man
ser till kraven på utbildning.
Inom Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
var det en betydande och ökande överrepresentationen av utlandsfödda mellan dessa år. Inom detta yrkesområde finns framför allt städare samt restaurangoch kökspersonal. Här fann vi invandrade från en rad
olika länder (diagram ) men den kraftigaste överrepresentationen visade invandrade födda i Afrika, Sydamerika och Turkiet.
Även inom yrkesområdet Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. (framförallt maskinoperatörer och fordonsförare) var det en stor och
ökande överrepresentation av utlandsfödda. Invandrade födda i Bosnien var här kraftigt överrepresenterade. Ett yrkesområden där antalet arbetstillfällen
har ökat är Service-, omsorgs- och försäljningsarbete.
Till detta yrkesområde räknas framförallt restaurangpersonal, barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden
och säkerhetspersonal. Inom detta område har också
representationen av utlandsfödda ökat och andelen
utlandsfödda var år  här lika stor som andelen
utlandsfödda i befolkningen.
När det gäller övriga områden var de utlandsfödda
underrepresenterade i förhållande till sin andel av
befolkningen (diagram ). Ett yrkesområde som fått allt
större betydelse på arbetsmarknaden är Arbeten som
kräver teoretisk specialistkompetens, dvs. främst yrken
som kräver akademisk examen. Här var utlandsfödda
underrepresenterade. Antalet utlandsfödda inom detta
område har emellertid ökat i absoluta tal från  

till  , men alltså inte i relation till deras ökande
andel av befolkningen. Även inom Arbete som kräver
kortare högskoleutbildning eller motsvarande och
Kontor och kundservicearbete var utlandsfödda (diagram ) underrepresenterade. I yrken med krav på
teoretisk specialistkompetens och kortare högskoleutbildning var invandrade från Afrika, Turkiet, Irak och
Bosnien kraftigt underrepresenterade.
De flesta yrkena inom områdena Arbete som kräver teoretisk specialistkomp och Arbete som kräver
kortare högskoleutbildning eller motsvarande kräver
någon typ av eftergymnasial utbildning. Andelen med
eftergymnasial utbildning bland dem som är födda
utanför Sverige är som vi ser i diagram  inte speciellt mycket lägre än för infödda. Ändå är de utlandsfödda underrepresenterade på båda dessa yrkesområden. Om man undantar invandrade födda i Turkiet
var inte andelen med eftergymnasial utbildning speciellt låg bland de grupper som var mycket lågt representerade (Afrika, Turkiet, Irak och Bosnien ) i dessa
båda yrkesområden.

Välutbildade på fel plats
Den som är född utomlands och bor i Sverige har
betydligt större risk att vara arbetslös än den som
är född i Sverige. Det visar en studie av arbetsmarknaden för utlandsfödda akademiker som invandrat
under -talet som gjorts av AMS (Katarina Berggren
och Abukar Omarsson, Rätt man på fel plats, AMS,
Ura :). Omkring  procent av de som är födda
utomlands har ett arbete jämfört med drygt  procent av de som är födda i Sverige. Andelen arbetslösa
eller deltagare i arbetsmarknadsprogram är betydligt
högre bland utlandsfödda än bland infödda,  respektive  procent. Andelen studerande är också mycket
högre bland de utlandsfödda,  procent jämfört med
 procent bland infödda. Det är också betydligt ovanligare bland utlandsfödda att ha ett arbete som motsvarar den kunskapsnivå man uppnått – endast  procent av de utlandsfödda akademikerna hade ett arbete
som motsvarade deras utbildningsnivå jämfört med
 procent av de som är födda i Sverige.
Studien visade att chansen att ha ett kvalificerat
arbete varierade med de utlandsföddas födelseregioner, utbildningsland och värderingen av den utländska utbildningen i Sverige. Det var stor skillnad mellan
utlandsfödda som tagit sin examen i Sverige respektive utomlands. Sannolikheten att ha ett kvalificerat
arbete uppgick till  procent för de utlandsfödda som
hade en högskoleutbildning från Sverige, vilket var ca
 procentenheter mer än för de utlandsfödda som

hade en utbildning från annat land. Skillnaderna jämfört med svenskfödda var ännu större.
Sannolikheten att ha ett kvalificerat arbete var också
större om den utländska utbildningen var helt jämförbar med motsvarande svensk utbildning än om den
inte var det. Det var vidare skillnad mellan utbildningsområden. För den som hade teknisk/naturvetenskaplig
inriktning på en utbildning som bedömts som helt
jämförbar med motsvarande svenska utbildning var
sannolikheten att ha ett kvalificerat arbete  procent,
 procentenheter högre än om utbildningen inte alls
var jämförbar med den svenska motsvarigheten. Betydelsen av värdering (validering) tycktes ännu större för
högskoleutbildningar inom vård och omsorg, Här var
sannolikheten att personen skulle ha ett arbete motsvarande sin kvalifikation hela  procent om utbildningen bedömts som helt jämförbar med den svenska,
men endast  procent om den bedömts som inte alls
jämförbar.
Enligt AMS finns idag en tilltagande brist på arbetskraft och kompetens inom flera områden, bland annat
teknik och vård och skola. Inför de stora demografiska
förändringarna när de stora efterkrigskullarna går i
pension kommer bristen sannolikt att öka kraftigt.
Därför menar Berggren/Omarsson att det är angeläget att se vilka möjligheter som finns för att bättre
ta tillvara befintlig kompetens på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst har bristen på högskoleutbildade ökat påtagligt under högkonjunkturen i slutet av
-talet och början av -talet. Bristen på arbetskraft är särskilt stor inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt på lärare. Därtill kommer en stor brist
på tekniker och ingenjörer samt yrken inom IT-sektorn som kräver högskoleutbildning.
Av de utlandsfödda ingår ca  procent av dem
med en utbildning på eftergymnasial nivå i arbetskraften jämfört med  procent av dem med högst
förgymnasial utbildning. Sysselsättningsintensiteten
bland de förgymnasialt utbildade är endast  procent
av befolkningen i åldrarna - år (se diagram ).

Teknik och naturvetenskap
Av de utlandsfödda som har en högskoleutbildning
inom teknik och naturvetenskap har endast  procent kvalificerat arbete som motsvarar deras utbildningsnivå,  procent har ett arbete som de är överkvalificerade för,  procent är arbetslösa eller går i
arbetsmarknadspolitiskt program och  procent studerar (se diagram ). Resterande två procent har angivit Övrigt som sysselsättning. En förhållandevis liten
andel arbetar alltså med det de utbildats för, ca  
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Andel sysselsatta i procent inom olika yrkesområden år  efter födelselandområde.
%
30

25

20

15

10

5

0

Afrika

Sydamerika

Teoretisk
specialistkomp

Kontor och
kundservicearbete

Kortare högskoleutb. eller motsv.

Service omsorg
och försälj.

: AKU

94

Asien

  

Europa
Utlandsfödda
utom Norden
totalt
Hantverksarbete
inom bygg
Process och
maskinoper. m.m.

Sverigefödda
Utan krav
på yrkesutbildning
Övriga yrken

 
Personer – år med olika födelseländer fördelade
efter utbildningsnivå år 
Sverige

Samtliga länder
utanför Sverige

Vård och omsorg

Europa exkl.
Norden

Sydamerika

Asien

Afrika
0

10

20

30

Förgymnasial
Gymnasial

40

%

Eftergymnasial
Uppgift saknas

 
Sysselsättningsgrad i procent år ,
åldrarna - år
%

Förgymnasial

2-årig
gymnasial

3-årig
gymnasial

Födda i Sverige
Utlandsfödda exkl. EU/EES
: AKU

Endast drygt hälften,  procent av de utlandsfödda
med högskoleutbildning inom vård och omsorg har
arbete motsvarande sin utbildningsnivå,  procent är
antingen arbetslösa eller deltar i program och  procent studerar. Det innebär att ca   personer ägnar
sig åt något annat än vad de utbildat sig för. De läkarutbildade har i relativt hög omfattning ett kvalificerat
arbete,  procent. Relativt få av dessa har arbete som
de är överkvalificerade för,  procent. Därutöver är
 procent arbetslösa eller inskrivna i program och 
procent studerar. Sjuksköterskeutbildade har endast
till  procent ett kvalificerat arbete,  har arbete som
de är överkvalificerade för,  procent är arbetslösa eller
deltar i program och hela  procent studerar.
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individer är inte sysselsatta med det som motsvarar
deras utbildningsnivå. Bland utlandsfödda med högskoleingenjörsutbildning har endast  procent arbete
motsvarande sin utbildning, en lika stor andel har
jobb som de är överkvalificerade för,  procent är
arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program och  procent studerar.

Eftergymnasial

Skola
Av utlandsfödda högskoleutbildade med pedagogisk
inriktning har endast till  procent arbete motsvarande sin utbildning,  procent har arbete som de
är överkvalificerade för,  procent är arbetslösa eller
deltar i arbetsmarknadspolitiskt program och hela 
procent studerar. Det finns alltså ca   högskoleutbildade personer inom pedagogik som inte är sysselsatta med det de är utbildade för. Av lärarutbildade
har endast  procent lärarjobb,  procent har därutöver arbete som de är överkvalificerade för,  procent
är arbetslösa eller inskrivna i program och  procent
studerade. Samma bild går igen bland högskoleutbildade inom andra utbildningsinriktningar. Här återfinns ca   högskoleutbildade utlandsfödda som
inte har arbete motsvarande sin utbildningsnivå.
Frågan är varför så många finns på fel plats. Studien visar ett tydligt samband mellan den geografiska
bakgrunden och brist på överensstämmelse mellan
utbildning och arbete. Chansen varierar kraftigt mellan utlandsfödda från olika delar av världen. Sannolikheten att ha ett kvalificerat arbete i stället för ett
okvalificerat, att vara arbetslös, studera eller annat, är
mycket lägre för dem som är födda i Afrika och Asien/
Oceanien (ca  respektive  procent) jämfört med
dem som är födda i Nordamerika ( procent), Syda     95

 
Sysselsättningsstatus inom olika utbildningsinriktningar.
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merika (ca  procent) och Europa utom EU  och
EES (ca  procent). Samband finns även med tiden
man vistats i Sverige. Ju längre tid här desto större sannolikhet att ha ett kvalificerat jobb motsvarande sin
utbildning.

Högutbildad reserv
Berggren/Omarsson konstaterar att det finns en betydande potential, ca   bara bland dem som
invandrat – och som omfattas av studien som
har utbildning men inte jobb inom yrken som det
råder brist på. Om situationen för övriga invandrade
högskoleutbildade är ungefär densamma får man en
potential på ytterligare  . Om situationen för
tidigare och senare invandrade mer liknar de svenskföddas blir potentialen  . Ett rimligt antagande är
alltså att det totalt finns en potential av utlandsfödda
högskoleutbildade i åldrarna – år mellan  
och   personer.
De föreslår att en kartläggning görs i samarbete
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Övrigt

mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och
stat, t ex. genom de lokala kompetensråden, över var
dessa högutbildade finns. Det som de fick fram i sin
studie var att av dem som hade teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning arbetade ca en tredjedel inom industri/teknik/bygg. Drygt hälften av de
utbildade inom vård och omsorg arbetade inom vård
och omsorg. Även bland dem med pedagogisk utbildning var det vanligast att de arbetade inom vård och
omsorg, ca en tredjedel. Omkring  procent arbetade
inom service att de som hade en humanistisk eller
samhällsvetenskaplig högskoleutbildning.
Det var alltså en förhållandevis stor andel som arbetade inom den sektor som de var utbildade till men
med ett arbete som inte krävde högskoleutbildning
– inom rätt område men på fel plats. De utgör med
andra ord en potential när det gäller försörjningen
av kvalificerad arbetskraft inom vissa yrken. Arbetsgivare har här en utmärkt möjlighet att kartlägga
den egna arbetskraftens kompetens menar Berggren/
Omarsson.

peratörsarbete, transportarbete m.m. var det en
stor och ökande överrepresentation av utlandsfödda, i synnerhet invandrade födda i Bosnien.

De invandrade som hade jobb fanns år 1999 koncentrerade till ett fåtal branscher.
䡵

䡵

䡵

䡵

Infödda dominerar bland annat inom Byggbranschen och Offentlig förvaltning, områden med
många anställda men tydlig underrepresentation av
utlandsfödda.
Infödda var underrepresenterade endast inom en
enda näringsgren, Personliga och kulturella tjänster, där invandrade från utomeuropeiska länder var
överrepresenterade. Här finns framför allt många
män men också kvinnor som invandrat från länder
i Asien.
Inom näringsgrenen Tillverkning och återvinning
återfanns ganska många invandrade från Norden
och EU, antagligen en återspegling av tidigare
arbetskraftsinvandring. Samtidigt finns en tendens
att personer födda i Norden och EU försvinner
från näringsgrenen ifråga och andra invandrargrupper kommer till, speciellt personer födda i Övriga
Europa (t.ex. Bosnien).
Inom Vård och omsorg ökade antalet anställda
födda i länder i Afrika starkt, i första hand kvinnor
men också en relativt stor andel män. Även från
länder i Övriga Europa och Asien anställdes kvinnor i ökad utsträckning inom Vård och omsorg.

䡵

䡵

䡵

andelen av de sysselsatta utlandsfödda som arbetade inom yrken som kräver teoretisk utbildning
eller kortare högskoleutbildning minskade samtidigt som andelen ökade bland de infödda.

䡵

䡵

䡵

Utlandsfödda ökade och infödda minskade inom
yrken med industriell anknytning under samma
period.
䡵

䡵

䡵

Utlandsfödda hade en betydande och ökande överrepresentation inom Arbete utan krav på särskild
yrkesutbildning; inom området återfinns städare,
kökspersonal o.dyl. Här återfanns invandrade från
olika länder men kraftigast överrepresentation
bland invandrade födda i länder i Afrika och Sydamerika samt i Turkiet.
Även inom yrkesområdet Process- och maskino-

Inom yrken som kräver akademisk examen var
utlandsfödda underrepresenterade trots att andelen utlandsfödda med eftergymnasial utbildning
1997–2000 inte var speciellt mycket lägre än bland
infödda. I yrken med krav på specialistkompetens
och kortare högskoleutbildning var invandrade från
länder i Afrika samt från Turkiet, Irak och Bosnien
kraftigt underrepresenterade.

Statistiken visar att den svenska arbetsmarknaden är
tydligt segregerad, inte bara mellan män och kvinnor
utan också mellan infödda och utlandsfödda och tendenser finns även till segregering mellan olika etniska/
nationella grupper.
En AMS-studie av utlandsfödda akademiker visade
att

När vi granskade utvecklingen mellan åren 1997–2000
såg vi att
䡵

Inom området Service-, omsorgs- och försäljningsarbete ökade antalet arbetstillfällen och representationen av utlandsfödda var år 2000 lika stor som
andelen utlandsfödda i befolkningen.

䡵

chansen att ha ett kvalificerat arbete varierade
med de utlandsföddas födelseregioner, utbildningsland och värderingen i Sverige av den utländska
utbildningen. Sannolikheten att ha ett kvalificerat
arbete var mycket lägre för invandrade födda i
länder i Afrika och Asien jämfört med övriga.
Ca 65 procent av de utlandsfödda har jobb jämfört
med drygt 90 procent av infödda.
Endast 39 procent av de utlandsfödda akademikerna hade ett arbete som motsvarade deras
utbildningsnivå jämfört med 85 procent av de
infödda.
Samband fanns även med tiden man vistats i
Sverige, ju längre tid desto större sannolikhet att
ha ett kvalificerat arbete motsvarande sin utbildning.
Det finns en mycket stor potential av utlandsfödda
högskoleutbildade i åldrarna 26-45 år – AMS uppskattar den till mellan 15 000 och 30 000 personer.
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Anknytning till arbetsmarknaden
Vi såg att människor som invandrat fanns koncentrerade till ett fåtal yrkesområden, med en kraftig överrepresentation i okvalificerade arbeten med låga inkomster. Vi såg också att det finns en mycket stor potential
högutbildade som nu finns på fel jobb. Nästa fråga är
vilka villkor de invandrade har jämfört med infödda.
Har de anställningar på samma villkor eller får de
vandra mellan tillfälliga jobb och projekt?

Tidsbegränsade anställningar
Antalet tillfälligt anställda har totalt sett ökat kraftigt
under de senaste tio åren, från   år  till
  första kvartalet . Det finns olika former
av tillfälliga anställningar, säsongs- och behovsanställningar, objekts- och projektanställningar, provanställningar. De med den allra största otryggheten är
behovsanställda. Antalet anställda med sådana springvikariat ökade från omkring   till  ,
många inom vården (Anställningsformer och arbetstider , LO-rapport). Behovsanställningar är vanliga bland kvinnor generellt – och i synnerhet bland
invandrade kvinnor från länder utanför Europa. Det
handlar i stor utsträckning om okvalificerade jobb,
städning, vård m.m. inom de fackliga områdena
Hotell- och Restaurang, Handels, Fastighet, Transport
och Kommunal.
Andelen tidsbegränsade anställningar har ökat från
drygt  procent  till drygt  procent år .
Andelen med just behovsanställningar har ökat från
 till  procent. Bland LO-kvinnor i åldrarna –
år har andelen med tidsbegränsade anställningar fördubblats sedan , från  till  procent. Det påstås

ibland att nya värderingar skulle ha lett till att framför allt yngre inte vill binda sig vid fasta anställningar
– detta är emellertid en myt hävdar LO-rapporten
bestämt. Flera olika undersökningar visar att praktiskt taget alla önskar fasta anställningar. Människor
vill ha den ekonomiska och sociala trygghet som den
fasta anställningen ger. I det avseendet finns heller inga
skillnader mellan kvinnor och män eller mellan högoch lågutbildade. De unga är lika intresserade av fasta
jobb som de äldre. Även i åldersgruppen – år har
andelen tidsbegränsade jobb ökat kraftigt, inte minst
bland kvinnliga TCO-medlemmar.
Även andra former av tillfälliga anställningar, som
objekts- eller projektanställningar har ökat under det
senaste decenniet, från ca   till  . Provanställningar minskade däremot markant i början av
-talet men har sedan ökat kraftigt. De senaste fyra
åren har det skett mer än en fördubbling i synnerhet
bland manliga utomeuropeiska invandrare med en
vistelsetid i Sverige på högst  år.
År  var nästan  procent av de utlandsfödda
kvinnorna visstidsanställda (diagram ) och  procent av männen. För de som är födda i Sverige har
ökningen varit mer måttlig, från  procent  till
 procent. De utlandsfödda utgjorde år   
personer av arbetskraftens närmare , miljoner, motsvarande  procent och en ökning från  procent år
. Arbetsmarknadsundersökningarna visar att det
framför allt är bland utlandsfödda kvinnor som vi ser
ökningen av andelen tillfälligt anställda. LO-rapporten
konstaterar att det finns mycket starka samband mellan
anställningsform, födelseland och vistelsetid i Sverige.
Andelen med tillfälliga anställningar är inom LO allra
högst – nästan  procent – bland kvinnliga utomnordiska invandrare som vistats i Sverige högst  år.

 
Andel med tidsbegränsad anställning i procent av anställda –-åringar

: AKU

Språngbräda eller återvändsgränd?
Från arbetsgivarhåll har det hävdats att reglerna för
anställningar måste bli mer flexibla. Det skulle enligt
arbetsgivarna gynna alla, de förutsätter att tidsbegränsade anställningar innebär en språngbräda till fasta
jobb. I en undersökning från Göteborgs universitet
(Språngbräda eller segmentering? IFAU forskningsrapport :) visar Kristina Håkansson att så knappast
är fallet. Behovs- och säsongsanställningar, som utgör
en stor andel av de tidsbegränsade anställningarna,
leder sällan till fasta anställningar. Mindre än en tredjedel hade fått fast jobb inom två år. Provanställningar
hade däremot i mycket stor omfattning övergått i fasta
anställningar, där hade tre av fyra fått fast arbete inom
två år.
Fram till  då Lagen om anställningsskydd, LAS,
trädde i kraft, reglerades arbetsgivarens rätt att anställa
på tidsbegränsade kontrakt genom kollektivavtal. Med
LAS som allmänt stärkte anställningsskyddet för fast
anställda infördes också möjligheter att visstidsanställa
folk. De tidsbegränsade anställningar som då tilläts
var praktik, vikariat och arbetsuppgifter av särskild
beskaffenhet. År  ändrades lagen och tillät fler
typer som t.ex. provanställning samt anställning på
viss tid för arbetsanhopning. Under de senaste åren
har den arbetsrättsliga lagstiftningen förändrats på
flera punkter vilket underlättar för arbetsgivarna att
anställa på tidsbegränsade kontrakt. En ny anställningsform, överenskommen visstidsanställning, trädde
i kraft . När det gäller vikariat har det däremot
från  skett en lagändring som underlättar för

individen att få fast anställning. Någon som vikarierat
hos en arbetsgivare tre år under den senaste femårsperioden ska automatiskt erhålla tillsvidareanställning.
Även om det finns en rörlighet mellan olika typer
av tidsbegränsade anställningar är de tidsbegränsat
anställda inga hoppjerkor på arbetsmarknaden visar
IFAU-rapporten. Ungefär hälften hade enbart en
arbetsgivare under året. Det innebär att de tidsbegränsat anställda i stor utsträckning står till förfogande hos
den aktuella arbetsgivaren. Under perioder då de inte
behövs byter de inte arbetsgivare utan är arbetslösa. I
klartext betyder det att arbetsgivarens behov av buffert bekostas av de tidsbegränsat anställda själva i form
av lägre inkomst samt av staten i form av a-kassa. På
samhällsnivå innebär det att talet om de tidsbegränsat anställda som den nya tidens »fria agenter«, som
går mellan olika arbetsplatser allteftersom de behövs,
knappast får stöd i IFAU-rappporten.

Könsskillnader
Studien visade att kvinnor hade ungefär hälften så
stor möjlighet som män att med den tidsbegränsade
anställningen få fast jobb. Andra studier har visat att
även om kvinnor och män i stor utsträckning har olika
typer av tidsbegränsade anställningar kan kön i sig
inte förklara olika arbetsförhållanden. Dessa studier
visar att det finns en hälsoskillnad mellan könen, där
kvinnor i större utsträckning uppger ohälsa. Håkansson menar att den högre ohälsan hos kvinnor hänger
samman med den stress, inte minst ekonomiska, som
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följer av svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden i ett fast jobb. Hennes resultat tyder på att
arbetsmarknaden är könssegregerad i ytterligare en
dimension; möjligheten att en tidsbegränsad anställning leder till fast jobb. Tidsbegränsade anställningar
fungerar som språngbräda för män i betydligt större
utsträckning än för kvinnor. Och får vi tillägga, framför allt för infödda män, mindre för utlandsfödda män
och allra minst för utlandsfödda kvinnor.

Åldersskillnader
Det är inte den yngsta åldersgruppen som övergått till
fasta jobb i störst utsträckning, utan de som är mellan
 och  år. Statistiken visar annars att tidsbegränsade
anställningar är vanligast i åldersgruppen  till  år.
Resultaten här visar att de tidsbegränsat anställda i
denna åldersgrupp i stor utsträckning stannar kvar i
tidsbegränsade anställningar ofta varvat med arbetslöshet, ett mönster som kvarstår på längre sikt. När
Håkansson tittade på vilken roll utbildning spelade
fann hon att det var små skillnader i möjligheterna att
få fasta jobb mellan de med grundskola och gymnasieutbildning. Däremot ökade möjligheterna betydligt
för högutbildade. Språngbrädan tycks alltså fungera
för högutbildade i större utsträckning än för grundskole- och gymnasieutbildade. Här kan skillnaderna
mellan utlandsfödda män och utlandsfödda kvinnor
möjligen förklaras, en högre andel bland kvinnorna är
lågutbildade.

Språngbräda för vissa – men inte för andra
Håkansson sammanfattar att det är flera variabler som
påverkar utfallet av tidsbegränsade anställningar – om
de leder till fasta jobb. Hon visar att om man har en
provanställning, är hög tjänsteman med eftergymnasial utbildning, av manligt kön, i åldersgrupp - år
samt är svensk medborgare ökar möjligheterna att en
tidsbegränsad anställning leder vidare till fast jobb. I
dessa fall kan dessa anställningar alltså fungera som
en språngbräda in på arbetsmarknaden. Motsatt gäller
emellertid om man har behovs- eller säsongsanställning, är arbetare med låg utbildning, av kvinnligt kön,
i åldersgruppen – år samt utländsk medborgare
ökar risken att den tidsbegränsade anställningen leder
till långvarig osäkerhet. Att man hamnar som en buffert eller reservarbetskraft. Mellan dessa ytterligheter
finns vikarierna och de objekts-/projektanställda som
i viss utsträckning övergår till fasta jobb, men som
också tillhör de rörliga, de som går mellan olika tidsbegränsade kontrakt utan mellanliggande perioder av
arbetslöshet.
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»Just-in-time« jobb
Undersökningar har visat att tidsbegränsade anställningar tidigare varierat i takt med konjunkturen.
IFAU-rapporten visar hur andelen tidsbegränsade
anställningar minskade under högkonjunkturen i slutet av -talet och i början av -talet för att sedan
öka starkt under lågkonjunkturen på -talet. Men
därefter bryts sambandet med konjunkturen. Andelen tidsbegränsade anställningar fortsätter att öka trots
högkonjunktur. Många bedömare utgår enligt Långtidsutredningen / ifrån att tidsbegränsade
anställningar kommer att bli allt vanligare i framtiden, framför allt inom den växande tjänstesektorn
(handeln, hotell- och restaurang samt företagstjänster). Utvecklingen kan vidare gå åt samma håll inom
den del av näringslivet som sysslar med varuproduktion, där man försöker förfina »just-in-time-produktionen« (inga varor på lager) för att minska kostnaderna. Inom vården borde däremot de ökande
behoven snarare leda till förbättrade anställningsvillkor, med fler fasta anställningar menar långtidsutredarna.

Tudelad arbetsmarknad
Strukturomvandlingen, lågkonjunkturen och den statsfinansiella krisen under -talet skapade stora obalanser på den svenska arbetsmarknaden, som trots den
efterföljande högkonjunkturen delvis kvarstår. Efter
att ha haft ett av de lägsta arbetslöshetstalen i den
industrialiserade världen steg arbetslösheten under
-talet till genomsnittet i i-länderna (i Sverige runt 
procent, USA under  procent och EU-länderna drygt
 procent). I början av -talet vände konjunkturen, åtminstone inledningsvis, och arbetslösheten
sjönk. Osäkerheten är emellertid stor, menar långtidsutredarna, om obalanserna åter blir synliga när konjunkturen vänder neråt nästa gång. Obalanserna kan
dessutom ha permanentats i den meningen att kraven
på arbetskraften kvarstår och att de relativt stora grupper som haft svårighet att hålla sig kvar eller komma in
på arbetsmarknaden blir kvar utanför samtidigt som
det råder brist på arbetskraft inom flera sektorer. Risken är alltså att vi får en tudelad arbetsmarknad mellan anställda med trygga och fasta jobb och människor
som står mer eller mindre utanför. Utan fast arbete
har man heller inte samma tillgång till sådan kompetensutveckling som företagen själva bidrar med och
riskerar att hamna i ett permanent utanförskap.
Sverige tillhör de EU-länder som har störst andel
tillfälligt anställda. Spanien har i särklass flest med
över  procent, Sverige har närmare  procent totalt

sett, men omkring  procent bland utlandsfödda
(EUROSTAT). De tillfälliga anställningarna har ökat
markant nästan överallt inom EU. Unionens statistikkontor räknar med att , miljoner anställda hade
tillfälliga jobb år . Det överallt klart dominerande
skälet till att vara tillfälligt anställd är att det inte finns
några andra möjligheter.
Frågan som man ställer sig är vilka följder det får
att så många, inte minst i yngre åldrar, lever med
den stora sociala och ekonomiska osäkerhet som tidsbegränsade jobb innebär. LO-utredarna gör bedömningen att den ökade osäkerheten på arbetsmarknaden påverkar människors mest centrala livsfrågor som

viljan att bilda familj och skaffa barn vilket inte låter
orimligt. Sveriges mycket låga barnafödande bör alltså
ses mot bland annat den bakgrunden. I LO-rapporten gör man också en uppdelning efter familjesituation och konstaterar att av , miljoner anställda med
barn under  år har nästan   en tidsbegränsad
anställning.

Inkomster
Vi har kunnat konstatera en tydlig koncentration av
olika invandrade grupper till några få yrkesområden


 
Medelarbetsinkomst (  kr) för de sysselsatta,  år+, efter näringsgren, födelselandområde och kön, .
Män
Näringsgren

Sverige

Övriga
Norden
& EU

Övriga
Europa

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och utvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin. verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten och avfall
Ej specificerad verksamhet

149
257
220
242
312
252
257
278
200
286
154

162
261
209
247
284
253
287
255
188
286
146

143
216
190
189
224
235
273
225
146
255
115

127
212
169
144
202
212
223
203
107
251
102

121
208
171
172
175
196
191
197
139
231
131

159
242
182
196
227
220
208
219
151
288
144

149
255
219
239
306
250
256
276
190
286
149

Total

251

248

206

166

179

211

247

Kvinnor
Näringsgren

Sverige

Övriga
Norden
& EU

Övriga
Europa

Asien

Afrika

Amerika
och
Oceanien

Hela
befolkningen

Jordbr., skogsbr. och fiske
Tillverkning och utvinning
Byggverksamhet
Handel och kommunikation
Fin. verksam. och företagstj.
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Offentlig förvaltning m.m.
Personliga och kult. tjänster
Energi, vatten och avfall
Ej specificerad verksamhet

117
195
178
172
209
196
170
209
149
218
135

129
203
186
189
200
194
181
204
160
218
145

117
181
169
158
171
178
176
191
130
222
119

101
171
158
128
151
156
146
162
108
194
108

152
171
123
149
147
155
144
148
124
219
129

112
192
177
158
173
181
158
171
129
204
129

118
194
178
172
206
195
170
208
148
218
134

Total

180

187

169

141

144

163

179

: STATIV, Integrationsverkets databas.
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och också skillnader mellan grupperna beroende på
geografiskt ursprung. Hinder och möjligheter tycks
alltså se mycket olika ut inom olika näringsgrenar och
typer av jobb. Frågan är hur detta återspeglas i inkomsterna.
Utifrån tabell  kan vi avläsa att personer födda i
Övriga Norden och EU har en betydligt högre arbetsinkomst än övriga. Allra lägst medelinkomst har personer födda i Asien och Afrika. Skillnaderna beror till
en del på att utlandsfödda oftare arbetar inom näringsgrenar med lägre medelinkomst men även inom respektive näringsgren är mönstret tydligt. Inom i stort
sett varje näringsgren tjänar personer födda inom
Norden och EU mest, följt av personer födda i övriga
Europa och Amerika och Oceanien medan personer
födda i Asien och Afrika tjänar minst. Det finns alltså
ett tydligt samband mellan ursprung och inkomst.
Med ett undantag – Asienfödda inom näringsgrenen
Personliga och kulturella tjänster – tjänar män bättre
än kvinnor för samtliga kombinationer av födelselandområden och näringsgrenar. Sammantaget är skillnaderna mellan män och kvinnor störst för infödda, följt
av personer födda i Norden och EU. Detta gäller för
samtliga näringsgrenar även om det är något mindre
tydligt inom Utbildning och forskning och Vård och
omsorg. Vi bör komma ihåg att en stor del av förklaringen till dessa skillnader ligger i frekvensen av deltidsarbete och position på arbetsmarknaden. En stor
bidragande orsak till de stora löneskillnaderna mellan
män och kvinnor för inrikes födda speciellt jämfört
med personer födda utanför Norden och EU är de
höga lönerna för inrikes födda män. Det är betydligt
större löneskillnader mellan män födda i Sverige och
Norden och EU i förhållande till de övriga födelselandområdena för män än för kvinnor.
Utlandsfödda har genomsnittligt både sämre inkomster och en sämre inkomstutveckling än totalbefolkningen. I en undersökning som gjorts av LeGrand
och Szulkin (presenterad i Arbetsmarknad och arbetsliv
 nr ) kan vi se hur manliga anställda med invandrarbakgrund perioden – totalt tjänade , procent mindre än svenskfödda manliga anställda. Motsvarande skillnad för kvinnliga anställda var endast ,
procent, troligen på grund av att många blev arbetslösa under -talet. Tidigare undersökning (Wadensjö från ) har visat skillnader på nära  procent
för män och nära  procent för kvinnor. Båda studierna har visat att utlandsfödda har haft betydligt
sämre avkastning på sin utbildning än infödda.
Invandrargrupper som kom till Sverige under -,
- och -talen hade ungefär samma inkomstutveckling som infödda svenskar. Grupper som kom senare
under - och -talen har emellertid haft betydligt
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sämre inkomstutveckling. LeGrand/Szulkin konstaterade att de genomsnittliga löneskillnaderna vid samma
utbildning och kompetens («humankapital«) mellan
å ena sidan infödda svenskar och å andra sidan nordoch västeuropéer är marginella oavsett vistelsetid i
Sverige. För invandrare från Öst- och Sydeuropa sker
en minskning av skillnaderna över tiden, men de försvinner inte. Löneskillnaderna är nästan  procent för
individer som bott i Sverige tio år eller mindre men
fortfarande  procent för anställda som varit i Sverige
mer än tjugo år. För utomeuropeiska invandrare kvarstår efter tjugo år ett genomsnittligt lönegap på  procent. Även LeGrand och Szulkin noterar att lönegapet
mellan svenska män och invandrade män är större än
mellan svenska kvinnor och invandrade kvinnor.

Utsatta grupper
Invandrare och ensamstående föräldrar befinner sig
fortfarande oftare än andra i en socialt utsatt situation
visar Socialstyrelsens översikt över sociala problem i
olika befolkningsgrupper (Social rapport ). Dessa
grupper var mest utsatta redan före -talets arbetslöshet och de drabbades också hårdast under krisåren.
För dessa är återhämtningen i slutet av decenniet svag.
De som är födda utomlands hade fyra gånger så ofta
ekonomiska problem jämfört med infödda svenskar.
Bland de grupper som blev fattiga under -talet
märks framför allt nyanlända invandrare, ensamstående med barn samt ungdomar och andra med svag
anknytning till arbetsmarknaden. De grupper som
haft svårast att ta sig ur fattigdomen är i stort sett de
samma, framför allt vissa invandrargrupper, ensamstående både med och utan barn samt övriga personer
med svag anknytning till arbetsmarknaden.
Ekonomiska svårigheter följs ofta av problem på
andra områden konstaterar Social rapport . De
grupper som i störst utsträckning kan betraktas som
utsatta, dvs. har problem på flera områden samtidigt är
ungdomar, ensamstående föräldrar respektive utlandsfödda. Samma grupper som definierats som mest
utsatta även i tidigare sociala rapporter. Andelen
utsatta ökade under första hälften av -talet och tycks
inte ha minskat nämnvärt under den senare delen
av decenniet. Bland gruppen ensamstående med barn
(huvudsakligen kvinnor) hade mer än var åttonde
två eller fler ekonomiska problem. Det finns också
ett starkt samband mellan den enskildes ekonomiska
villkor och sociala situation i övrigt. De som har en
ekonomiskt utsatt situation har tio till femton gånger
högre oddskvoter att ha ett eftersatt vårdbehov jämfört med dem som inte har ekonomiska problem.

Ungefär vart fjärde barn växte under mitten och slutet
av -talet upp i en familj med ekonomiska problem.

Arbete och hälsa
De flesta tidiga teorier om omvandlingen från industriell varuproduktion till post-industriell tjänsteproduktion har utgått ifrån att fysiskt påfrestande arbete
är något som tillhör den gamla industrieran. Men
fysiskt krävande arbeten är i stort sett lika vanligt förekommande i Sverige i slutet av -talet som i början av
decenniet skriver regeringens välfärdsutredare (Välfärd, ofärd och ojämlikhet SOU 2000:3). Fysiskt krävande arbeten är särskilt vanligt förekommande inom
den tjänsteproduktion som direkt rör människor, t.ex.
inom vård och omsorg. Fortfarande återfinns en tredjedel av arbetskraften i fysiskt krävande jobb.
Teorierna föreskickade också att enformiga och
monotona arbeten skulle rationaliseras bort eller förflyttas till andra delar av världen. Men inte heller
här finner välfärdsutredarna något som styrker detta.
Fortfarande har drygt  procent enformiga jobb, de
kan inte se någon förändring under -talet. Tvärtom
finner de att enformiga arbeten ökat något i omfattning. De ser också att stressiga arbeten blivit allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden och att såväl
psykiskt ansträngande som stressiga arbeten är vanligare bland kvinnor än bland män. Kvinnor har i slutet av -talet  procent högre risk än män att ha ett

Antalet tillfälligt anställda har ökat starkt under
90-talet, i synnerhet antalet behovsanställda som har
den allra otryggaste anställningsformen.
䡵

䡵

䡵

Lagen om anställningsskydd har ändrats och underlättat för arbetsgivare att anställa på tidsbegränsade kontrakt men också underlättat för
arbetstagare med vikariat att få fast anställning.–
Behovsanställningar är vanliga bland kvinnor i allmänhet och invandrade kvinnor från länder utanför
Europa i synnerhet. Det handlar till stor del om
städ- och vårdjobb.
År 2000 var närmare 26 procent av de utlandsfödda kvinnorna tillfälligt anställda och 23 procent
av männen.
Behovs- och säsongsanställningar som utgör en
stor andel av de tidsbegränsade anställningarna
leder sällan till fasta anställningar. Mindre än en
tredjedel hade fått fast jobb inom två år.

stressigt arbete. Könsskillnaderna när det gäller psykiskt ansträngande arbete har utvecklats på liknande
sätt under decenniet.
Välfärdsutredarna fann även att ensamföräldrar
oftare än andra hade enformiga och psykiskt ansträngande arbeten. Liksom att det fanns markanta skillnader i arbetsvillkor mellan infödda och utlandsfödda
arbetstagare (också när man beaktat skillnader mellan dessa grupper avseende ålder, kön, familjetyp och
social klass). De utlandsfödda riskerade nära nog dubbelt så ofta som infödda att ha ett arbete som var enformigt. Något som också bekräftats av andra undersökningar visar att arbetstagare med utländsk bakgrund
oftare har fysiskt ansträngande och enformiga arbeten där sjukfrånvaron är hög. Både arbetsolyckor och
arbetssjukdomar har varit betydligt vanligare bland
kvinnor och män med utländsk bakgrund än arbetare med svensk bakgrund inom samma yrken. De
förra har dessutom oftare blivit förtidspensionerade
än arbetare med svensk bakgrund. Undersökningen
visar också att många anser att de inte har någon möjlighet till inflytande över sin arbetssituation.
Flera tidigare studier har visat hur både könstillhörighet och invandrarstatus för kvinnorna inneburit att
de placerats och förblivit fastlåsta i arbeten som ger
belastningsskador. Den högre graden av ohälsa hos
kvinnor hänger också samman med den stress, inte
minst ekonomiska, som följer av svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden i ett fast jobb menar
man bland annat i IFAU-rapporten.

䡵

䡵

䡵

Även andra former av tillfällig anställningar har
ökat. Provanställningar har de senaste fyra åren
mer än fördubblats, särskilt bland manliga utomeuropeiska invandrare. Provanställningar leder i
mycket stor omfattning till fasta anställningar, tre av
fyra hade fått fast arbete inom två år.
Ungefär hälften av de tillfälligt anställda hade endast
en arbetsgivare under året. Dessa utgör med andra
ord en reservarbetskraft för arbetsgivaren, en buffert som betalas av de anställda själva och a-kassan.
Kvinnor hade hälften så stor möjlighet som män
att genom tidsbegränsade anställning få fast jobb.
Arbetsmarknaden är alltså könssegregerad i ytterligare en dimension. Tidsbegränsade anställningar
fungerar som språngbräda för män i betydligt
större utsträckning än för kvinnor – framför allt
för infödda män och allra minst för utlandsfödda
kvinnor.
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䡵

䡵

Andelen tidsbegränsade anställningar fortsätter att
öka trots högkonjunktur.
Sverige tillhör de EU-länder med störst andel tillfälligt anställda.

Med osäkra och tillfälliga anställningar följer också
lägre inkomster än för de fast anställda.
䡵

䡵

䡵

䡵
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rargrupper. Allra lägst inkomst har personer födda
i länder i Asien och Afrika.
䡵

䡵

Utlandsfödda har genomsnittligt både sämre inkomster och en sämre inkomstutveckling än totalbefolkningen.
Invandrargrupper som kom till Sverige före
80-talet hade ungefär samma inkomstutveckling
som infödda svenskar. Grupper som kommit senare
har haft en betydligt sämre inkomstutveckling.
De genomsnittliga löneskillnaderna vid samma
utbildning och kompetens mellan infödda och
invandrade Nord- och Västeuropéer är marginella
oavsett vistelsetid i Sverige. För invandrare från
övriga Europa sker en minskning av skillnaderna
över tiden men de försvinner inte.
Det fanns ett tydligt samband mellan ursprung och
inkomst. Invandrade födda i Norden och EU har
en betydligt högre arbetsinkomst än övriga invand-

  

䡵

䡵

Lönegapet mellan svenska män och svenska kvinnor är större än mellan invandrade män och
invandrade kvinnor.
Ekonomiska svårigheter följs ofta av problem på
andra områden. Grupper som i störst utsträckning
betraktas som utsatta i Socialstyrelsens rapport
om välfärden är ensamstående föräldrar, utlandsfödda och ungdomar.
Det finns markanta skillnader i arbetsvillkor mellan
infödda och utlandsfödda arbetstagare. De utlandsfödda hade oftare än infödda fysiskt ansträngande
och enformiga arbeten där sjukfrånvaron var
hög. Arbetsolyckor och arbetssjukdomar har varit
vanligare bland kvinnor och män med utländsk
bakgrund än bland arbetare med svensk bakgrund. De utlandsfödda har dessutom oftare blivit
förtidspensionerade.
Flera studier visar hur könstillhörighet och invandrarstatus inneburit att kvinnor placerats och blivit
»inlåsta« i arbeten som ger belastningsskador och
en hög grad av ohälsa.

 
Samtidigt som de invandrades situation på arbetsmarknaden försämrades kraftigt under -talet tredubblades antalet invandrarföretag (Invandrarna – de
nya svensk entreprenörerna, en undersökning av invandrarföretagens villkor i Sverige, Peter Stein, Stein Brothers AB, Svensk Handel ). (För enkelhetens skull
använder vi begreppet invandrarföretag på samtliga
med ägare med invandrarbakgrund.) Invandrarföretagen finns såväl bland varu- som tjänsteproducerande
näringar, inom både »gammal« och »ny« ekonomi. De
allra flesta av företagen är små, men här finns också
framgångsrika storföretag.
Fram till -talet hade invandrarföretagarna nästan
uteslutande europeiskt ursprung (Svensk Handel). De
västeuropéer som fram till  visade störst intresse
för att starta företag var danskar och tyskar. Bland flyktingarna från Östeuropa var det främst polacker, ungrare och balter som under denna tid blev företagare. År
 var nästan en fjärdedel födda i utomeuropeiska
länder – störst andel bland utomeuropéerna utgjordes
av företagare med ursprung i Turkiet med drygt  
företag, därefter kom iranier med  företag.
De flesta av invandrarföretagarna (år , nordiskfödda undantagna) hade bott i landet mellan  och 
år, den största andelen har sin bakgrund i länder utanför Europa (LO-rapporten). Tidigare undersökningar
visar att en överväldigande majoritet av invandrarföretagare verksamma år  hade vistats i Sverige
längre än  år. Siffrorna antyder att det tar tid innan
en person som invandrat bestämmer sig för att bli
företagare. Det kan också tolkas som att få av dem
som kommit hit haft föresatsen att starta företag eller
att hindren är många. Bland de flyktingar och invandrare som vistats i Sverige drygt tre år är andelen egenföretagare inte ens en procent.

Var femte nytt företag startades 1999 av en person
med invandrarbakgrund (LO-rapporten Att invandra…). Av dessa var 13 procent födda utomlands
och resterande 7 procent födda i Sverige med föräldrar med utländskt ursprung. I slutet av 1997
fanns det drygt 65 000 invandrarföretag i landet,
de allra flesta, 40 000, i storleken 0-19 anställda, 20
000 hade mellan 20 och 199 anställda och 5 000
över 200 anställda. Det finns fler enmansföretagare bland infödda svenska företagare, 42 procent,
än bland invandrarföretagare, 25 procent. Andelen
med 1-3 anställda är störst bland invandrarföretagarna, 35 procent, motsvarande andel bland de
infödda företagarna är 26 procent.

Egenföretagandet bland utlandsfödda var vanligast
bland män. En tredjedel av de nystartade företagen
ägdes av kvinnor. Övervägande delen av företagen
fanns i storstadsregionerna, en större andel än infödda
företagare. I Stockholms län utgjorde invandrarna år
  procent av företagarna (Svensk Handel). I
Göteborgs och Malmö kommuner  respektive 
procent. I dessa områden är invandrarföretagen så
pass många att de spelar en viktig roll för respektive
regions tillväxt menar Svensk Handels utredare Peter
Stein.

Små företag på lokala marknader
Stein konstaterar också att det är sällsynt med invandrarföretag inom traditionell kapitalkrävande svensk
storindustri. Många invandrarföretag vänder sig till
en lokal marknad och sysselsätter en eller två personer. De är koncentrerade till storstäderna, är i genom-

snitt yngre och har bättre formell skolning än infödda
svenska företagare. Antalet utomeuropeiska invandrarföretagare blir allt fler, den överlägset största gruppen
utgörs av invandrade från Turkiet. Merparten invandrarföretag är arbetskraftsintensiva tjänsteföretag. De
utlandsfödda företagarna var koncentrerade till handel, restauranger, städfirmor, frisersalonger o.dyl.(LOrapporten). Totalt sysselsatte invandrarföretagen i slutet av -talet närmare en kvarts miljon anställda.
Motiven till att starta företag uppgavs av  procent
av invandrarföretagarna vara att kunna förverkliga
sina idéer och få arbeta självständigt, en mindre del, 
procent, uppgav i LO-rapporten att anledningen var
arbetslöshet. Egen företagandet sågs alltså av de allra
flesta som en möjlighet på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen som Svensk Handel gjorde
året innan visade att  procent av invandrarföretagarna startat företag därför att de inte kunnat få jobb
på annat sätt. För infödda företagare var motsvarande
siffra då  procent.

Välutbildade företagare
Det visar sig att invandrarföretagarna är ovanligt välutbildade. I genomsnitt hade  procent eftergymnasial utbildning,  procent hade gymnasial utbildning
och  procent som mest grundskola. Här skiljer sig
bilden från infödda företagare, där endast  procent
hade eftergymnasial utbildning,  procent gymnasial
utbildning och hela  procent som mest grundskola.
Svensk Handels undersökning bekräftar tidigare
undersökningar som konstaterat att invandrade företagare kan ha problem i etableringsfasen. Det handlar
om att förvärva näringstillstånd och förhandla om
krediter. Svårigheter med finansieringen kan i sin
tur medföra problem att få tag i attraktiva affärslokaler. Verksamheten kan tvingas börja i liten skala
och småskaligheten kan i sin tur försvåra möjligheten
att utnyttja större distributionskanaler. Svårigheter att
finansiera verksamheten tycks vara det oftast återkommande problemet för personer med utländsk bakgrund. Som regel kräver bankerna säkerheter eller borgen för krediten. Personer med utländsk bakgrund
har ibland inte samma nätverk och referenser som
infödda. Svårigheterna kan förstärkas av bristande
kunskap i svenska språket, om det specifika regelverket och om koderna i affärslivet.
Lösningen blir ofta att invandraren blir egenföretagare, att han anställer sig själv, familjen, släkt och
vänner, landsmän. Entreprenörskapet går hand i hand
med etniska nätverk, vilket förstärks av att invandrarföretagarna också finns på en lokal marknad. Frå106
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gan är alltså om egenföretagandet kan vara ett svar på
utanförskap och arbetslöshet. Som vi ser är det dubbelt så många invandrarföretagare som infödda som
startat företag på grund av arbetslöshet. Samtidigt
som den överväldigande majoriteten invandrarföretagare, likväl som infödda företagare, uppger att de
startat företag därför att de vill förverkliga en idé och
arbeta självständigt. Det kan emellertid skilja sig mellan grupper. Många iranier som kom till Sverige på och -talen saknade tradition av eget företagande.
När de trots hög akademisk utbildning hade svårt att
komma in på den svenska arbetsmarknaden blev den
enda framkomliga vägen egenföretagandet.

Svårigheter som hänger samman med utanförskap
finns, men vi saknar kunskap om omfattningen. Vi
vet emellertid att ovanligt många invandrarföretagare
ordnar finansieringen av verksamheten genom personliga nätverk. För  procent av invandrarföretagarna hade ekonomisk assistans från släkt och vänner
varit en viktig finansieringskälla i startskedet, bland
infödda företagare var den siffran endast  procent
(Svensk Handel).

Bräcklig ekonomisk grund
Hedenmo/Anvarizadeh säger sig i LO-rapporten ha
fått intrycket att det finns en relativt stor grupp
finansiellt och konkurrensmässigt svaga företag bland
invandrarföretagen. Att många i praktiken saknar tillräckligt kapital för att kunna driva aktiebolag (där
kravet på grundläggande finansiering för övrigt höjts).
Fler bland invandrarföretagarna har enskild firma eller
handelsbolag, färre aktiebolag. Ali B. Najib visar i sin
undersökning (Myten om invandrarföretaget, NUTEK
Rapport nr /) att en tredjedel av dessa företag
 hade en omsättning som understeg   kronor. Endast  procent av de invandrarföretagarna uppgav då att lönsamheten var mycket god, nästan hälften
var missnöjda.
Ur facklig synvinkel är det ett problem om det
finns företag som inte ekonomiskt klarar att anställa
till avtalsenliga arbetsvillkor kommenterar Hedenmo/
Anvarizadeh i LO:s rapport. I en fungerande marknadsekonomi och som ett resultat av en solidarisk
lönepolitik bör sådana företag förbli enmansföretag
eller konkurreras ut och personal och arbetsgivare
arbeta med något annat. Under -talet har emellertid
Under 90-talets krisartade arbetsmarknad tredubblades antalet invandrarföretag.
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År 1999 startades var femte nytt företag av en
person med invandrarbakgrund.
I slutet av 1997 fanns drygt 65 000 invandrarföretag i landet, de allra flesta småföretag.
De flesta av invandrarföretagarna hade bott i
Sverige mellan 6 och 15 år, de flesta hade sin bakgrund i länder utanför Europa.
Bland de utlandsfödda var det år 2000 vanligast
med egenföretagare bland invandrade från asiatiska länder, framför allt Iran och Turkiet.
De flesta invandrarföretagare är män och de flesta
av företagen finns i storstadsregionerna.

nyföretagandet varit en del av arbetsmarknadspolitiken, vilket kan vara en av förklaringarna till den
stora ökningen av egenföretagandet bland just invandrade under den perioden. Den som var arbetslös och
ville starta ett företag kunde behålla sin a-kassa som
starta-eget-bidrag under sex månader eller om det var
arbetslösa kvinnor eller invandrare – under  månader. De som saknade a-kassa kunde få ett starta-egetbidrag på  kronor om dagen.
Den som startat företag har dessutom kunnat få stöd
att anställa personal i form av rekryteringsstöd, arbetsplatsintroduktion, som senare blivit arbetspraktik och
anställningsstöd. Samhället har alltså för att hålla nere
den öppna arbetslösheten subventionerat svaga företag, vilket innebär inlåsning, dumpade anställningsvillkor och snedvriden konkurrens. Ofta är det invandrare som hamnar i denna sektor av svaga företag –
som anställda eller som arbetsgivare hävdar LO-rapporten.
Antalet egna företagare bland de utlandsfödda har
ökat med  procent sedan , en ökning som motsvarar den bland antalet sysselsatta. Under de senaste
åtta åren har andelen egenföretagare bland de sysselsatta utlandsfödda hela tiden varit runt  procent
(diagram ). Bland infödda svenskar har både det
absoluta antalet egenföretagare och andelen egenföretagare av de sysselsatta minskat något de senaste åren
– till en andel på  procent år .
Bland de utlandsfödda var det år  vanligast
med egenföretagare bland invandrade från asiatiska
länder (diagram ), framförallt Iran och Turkiet.
Bland invandrade från länder i Afrika och Sydamerika är det ovanligare att vara egen företagare än bland
infödda.
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Många invandrarföretag vänder sig till en lokal
marknad och sysselsätter en eller två personer.
Invandrarföretagarna är koncentrerade till handel,
restauranger, städfirmor, frisersalonger o.dyl.
Totalt sysselsatte invandrarföretagen i slutet av
90-talet närmare en kvarts miljon anställda.
Invandrarföretagarna har längre formell utbildning
än företagare med svensk bakgrund.
Dubbelt så många invandrare som infödda har
startat företag på grund av arbetslöshet.
Egenföretagandet har under krisårens höga arbetslöshet stötts av samhället på olika sätt – något som
kan ha inneburit inlåsning, dumpade anställningsvillkor och snedvriden konkurrens menar forskare
i LO-rapport.
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Långtidsinskrivna på
arbetsförmedlingen
Vi har nu sett att den svenska arbetsmarknaden är
segregerad i flera dimensioner och att många utlandsfödda har sämre villkor än infödda. För att göra bilden
mer fullständig går vi nu över till att se hur situationen
är för dem som helt står utanför arbetsmarknaden.
I detta avsnitt presenterar vi statistik över långtidsinskrivna på arbetsförmedlingarna, antal arbetslösa i
arbetsmarknadsprogram och antal som hamnar helt
utanför både arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program och är hänvisade till socialbidrag för
sin försörjning. Vi låter även deltagare i arbetsmarknadspolitiska program dela med sig av sina erfarenheter.
Långtidsarbetslösheten ökade under -talet, både
vad gäller andelen långtidsarbetslösa och tiden de varit
arbetslösa fastslår Långtidsutredningen /.
Vissa grupper drabbades i högre grad än andra. En
studie från  visade att män, utomnordiska medborgare, arbetshandikappade, personer mellan -
år samt de som sökte arbete inom gruv-, byggnadseller tillverkningsindustrin löpte större risk än andra
att återkomma i arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska program efter två år. Även personer utan gymnasieutbildning var något överrepresenterade liksom
de som endast hade kortare arbetslivserfarenhet. (Obs!
även här får vi begränsa oss att jämföra utländska och
svenska medborgare då vi är hänvisade till AMS statistik.)
Möjligheterna att kvalificera sig för en ny ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen utvidgades i
mitten av -talet. Den sammanlagda tiden utan reguljärt arbete blev därmed mycket längre än tiden i öppen

arbetslöshet. Följden blev att ett stort antal personer
var utan reguljärt arbete under lång tid antingen
som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska
program – vilket enligt Långtidsutredningen bidrog till
att öka de faktiska arbetslöshetstiderna. Rundgången
mellan arbetslöshet och program blev omfattande och
inskrivningstiderna vid landets arbetsförmedlingar
långa. Även den kraftiga ökningen av tidsbegränsade
anställningar har bidragit till långtidsinskrivningen. Av
de som var registrerade som arbetslösa i januari 
lämnade en av tre arbetslösheten för ett arbete medan
mer än varannan övergick antingen till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller lämnade arbetskraften.
Andelen som lämnar arbetslösheten för ett arbete
minskar med tiden i arbetslöshet. För personer som
varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i mer än två år
lämnade endast  procent arbetslösheten för ett arbete.
I mitten av -talet var över  procent av arbetskraften inskriven vid arbetsförmedlingarna i mer än två
år, med endast kortare avbrott för arbete. Många nyligen invandrade utländska, framför allt utomnordiska,
medborgare har under perioden – blivit långtidsinskrivna utan att någonsin ha kommit in på den
svenska arbetsmarknaden.
Samtidigt har antalet långtidsinskrivna utländska
medborgare de senaste åren minskat snabbare än antalet långtidsinskrivna svenska medborgare (Obs! i AMS
statistik finns bland de svenska medborgarna även
naturaliserade utlandsfödda). Under senare delen av
-talet hade Arbetsmarknadsverket kvantitativa mål
för att minska antalet långtidsinskrivna vilket också
ledde till att antalet minskade betydligt. Andelen långtidsinskrivna av utländska medborgare var (som vi
ser av diagram a) år  något lägre,  procent,

än bland långtidsarbetslösa med svenskt medborgarskap,  procent. De utländska och framför allt utomnordiska medborgarna var dock fortfarande överrepresenterade bland de långtidsinskrivna då de bara
utgjorde  procent av den totala arbetskraften samtidigt som de svarade för  procent av de långtidsinskrivna.
Antalet långtidsinskrivna bland yngre utländska

medborgare (under  år) har minskat kraftigt. Antalet utan arbete och antalet långtidsinskrivna över 
år har däremot inte minskat utan tvärtom ökat något
de senaste åren vad gäller både utländska och svenska
medborgare.
När det gäller långtidsinskrivning på arbetsförmedlingen ser vi inte några större skillnader mellan kvinnor och män, diagram  b.

  
Andel långtidsinskrivna i procent av personer som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program
i slutet av året i olika åldersgrupper.

:AMS

  
Andel långtidsinskrivna i procent av personer som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program
i slutet av året efter kön

:AMS
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Långtidsarbetslösheten ökade under 90-talet, både
vad gäller andelen arbetslösa och tiden de varit
arbetslösa.
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Av registrerade arbetslösa i januari 1999 lämnade
en av tre arbetslösheten för ett arbete. Mer än
varannan övergick till ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller lämnade arbetskraften.
䡵

䡵

Andelen som lämnar arbetslösheten för ett arbete
minskar samtidigt som tiden i arbetslöshet ökar.
Av personer som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i mer än två år lämnade endast 3 procent
arbetslösheten för ett arbete.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Vem ska hjälpa vem?
Många befinner sig alltså utanför arbetsmarknaden
och utanför skyddsnäten. Men vad tycker de som fått
ta del av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder – har
insatserna blivit en väg in på arbetsmarknaden? I rapporten Vem ska hjälpa vem? (En kritisk analys av arbetsmarknadspolitiska insatser riktade till kvinnor med
invandrarbakgrund, IFAU Forskningsrapport :)
har Heléne Thomsson och Linda Hoflund intervjuat
 arbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund i 
olika länder som bor utspridda i Sverige om deras syn
på de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de deltagit i.
Författarna konstaterar att de intervjuade kvinnorna har en kompakt kritik gentemot de arbetsmarknadspolitiska insatser de deltagit i; mot arbetsförmedlingen och mot de praktikplatser som de arbetat på.
Kvinnorna berättar om hur svårt det är att ställa krav
och få gehör för sina idéer då de befinner sig i en
lågstatusposition, i en sönderhackad tillvaro och ständigt är mottagare av andras hjälp. De åtgärder som de
berättar om och som även övriga intervjuade beskriver präglas av en traditionell syn på vad arbete är
och kan vara och mycket litet av arbetslivets önskan
om mångkulturalitet och flexibilitet. Insatserna tycks
också präglade av fördomsfulla och stereotypa antaganden om hurdana kvinnor med invandrarbakgrund
är, hur de lever sina liv och vad de är lämpade för.
Det tycks finnas en önskan från olika samhällsaktörers sida om att de invandrade kvinnorna antingen ska
smälta in och bete sig annorlunda än de gör idag eller
behålla sin olikhet och bidra med något som samhället har behov eller glädje av, som exempelvis laga exotisk mat. Resultaten visar att synen på kvinnor med
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I mitten av 90-talet var över 4 procent av arbetskraften inskriven vid arbetsförmedlingarna i mer
än två år med endast kortare avbrott för arbete.
Många nyligen invandrade utländska, framför allt
utomnordiska, medborgare har under perioden
1996-2000 varit långtidsinskrivna utan att någonsin kommit in på den svenska arbetsmarknaden.
Samtidigt har antalet långtidsinskrivna utländska
medborgare de senaste åren minskat snabbare än
antalet långtidsinskrivna svensk medborgare. De
utländska och framför allt utomnordiska medborgare är överrepresenterade bland de långtidsinskrivna.

invandrarbakgrund som skapare av något nytt och
eftertraktansvärt är sällsynt. Lika sällsynt är det att
den livssituation och de sociala strukturer som dessa
kvinnor lever inom problematiseras och införlivas
i åtgärdsdiskussionerna menar Thomsson och Hoflund.
Kvinnorna har placerats i åtgärder där de ska omskapas för att lättare passa i de tyngsta och minst kvalificerade vårdarbetena samt i jobb som kan jämställas
med hushållsarbete. Oavsett tidigare utbildning och
yrkeserfarenheter antas de vilja delta i sömnadsprojekt, laga exotisk mat samt vårda gamla och sjuka.
Forskarna bakom studien drar slutsatsen att insatserna
inte fungerar för de intervjuade kvinnorna eftersom
problemfokuseringen är felaktig. De efterlyser också
en dialog mellan dem som arbetar med att utforma
insatserna och de som deltar.
Föreställningen om invandrarkvinnorna som något
speciellt har lett till insatser som inte leder till någon
förändring. Kvinnorna befinner sig efter åtgärderna
lika långt från arbetslivet som tidigare. De som utformat insatserna hänvisar till att de deltagande kvinnorna har hemförhållanden som lägger hinder i vägen,
men trots det skapar man insatser som utgår från
antagandet att det är kvinnorna som är problemet
säger forskarna. De invandrade kvinnorna anser å sin
sida att deras svårigheter att hitta jobb hänger samman med hur arbetslivet i Sverige är organiserat.

Svenska språket ett hinder
Ett givet tema i intervjuerna med de invandrade kvinnorna är språket. En kvinna som gör sex månaders
praktik i ett kök säger att hon trivs, att hon får lära sig

laga mat och att hon fått många kompisar. Dock inga
svenskar, alla på arbetsplatsen kommer från andra länder. »Vi säger vi måste prata svenska fast vi inte kan.
Det är bra. Annars, kan man inte prata svenska, inga
jobb…Jag vill ha jobb med barn i skola sen, då man
måste kunna prata svenska.« Kvinnan ifråga lär sig
här till ett yrke som hon inte vill fortsätta att arbeta
inom. Hon lär sig tala svenska i en grupp med andra
som inte heller behärskar språket. Många intervjuer
visar att bristande språkkunskaper försvårat möjligheten för kvinnorna att förstå vad det är för arbete
de blivit erbjudna. Många upplever sig ha hamnat fel,
men hoppas att projektarbetet, praktiken eller åtgärden ska ge dem bättre möjligheter att få ett jobb de
önskar i framtiden.
Språket är tydligt kopplat till känslor av underlägsenhet enligt rapportförfattarna. Flera av kvinnorna
talar om att man backat ur situationer som kunnat
leda till arbete eftersom man varit rädd för att göra
bort sig, när man inte kan språket ordentligt och att
man accepterat erbjudanden om praktik m.m. trots
att man velat ha något annat. En kvinna säger »Vet du
jag tycker inte de ska skicka folk till det som de behöver utan att bry sig om vem de skickar. Invandrare kan
inte göra bara det som ingen annan… Jag tycker de
ska lyssna mycket noga på vad den som ska arbeta vill.
Jag mådde så dåligt när jag gjorde praktiken där så jag
orkade nästan inte gå upp på morgonen (hon hade
placerats inom äldrevården trots att hon hade kemistutbildning som laboratorieassistent). Men sen när min
man frågade på sitt jobb om ingen visste något bättre
för mig sa en kompis till honom att jag skulle kontakta
KI och prata med en kvinna…« Hon fick jobb där.
»Och jag säger jag går aldrig till arbetsförmedlingen
igen. Aldrig. De hade bara kunnat tala om i stället
vilka företag har labbjobb, vilka kan jag kontakta. Ge
mig en lista på de stora sjukhus och företag och institut som har lab. Jag kan inte veta, de borde veta och
tala om det. Sen jag kan göra allt, söka jobb och så
själv. De ska bara tala om för mig vad olika företag gör.
Jag tror idag jag hade haft mer nytta av Gula sidorna i
telefonkatalogen, faktiskt.«
Denna kvinna upplevde sig nonchalant behandlad
av arbetsförmedlaren som inte brydde sig om att förklara ordentligt och som sedan erbjöd henne en praktik som hon inte vågade ifrågasätta. Hon upplevde att
hennes bakgrund med kemistutbildning och arbete
som laboratorieassistent inte hade något som helst
värde i mötet med arbetsförmedlingen och vårdjobbet. Hon missuppfattade vidare jobbet på sjukhuset
och trodde det skulle innebära arbete med läkemedel
eller att hon skulle få lära sig dela ut medicin och ta
sprutor och mådde sedan fruktansvärt dåligt när hon

i stället fick torka bajs och skura golv. Forskarna drar
slutsatsen utifrån intervjuerna att en del av den kritik
som de intervjuade kvinnorna riktar mot arbetsförmedlingen troligen är kopplad till den egna oförmågan att ställa krav, att tala för sig själv som en vuxen
individ och att man upplever sig ha blivit lurad.
Det var inte ovanligt att de intervjuade kvinnorna
var missnöjda med att »bara få ALU-jobb« eller andra
tillfälliga tjänster. De ville ha »ett riktigt jobb«. Många
berättar hur de deltagit i mängder av tillfälliga jobb
varvat med kurser och perioder av arbetslöshet – för
många en ständigt pågående rundgång, som med sina
korta perioder gör det omöjligt att planera framåt
i livet. De tillfälliga jobben tycks sällan vara särskilt
engagerande eller så har kvinnorna inte vågat engagera
sig eftersom de ändå måste sluta inom kort. De tillfälliga anställningarna gör också att det är svårt att bli
tagen på allvar på arbetet. »Man är bara en ALU:are«.
Man tillhör inte arbetsgruppen. Till detta kommer det
faktum att »man är invandrare« säger flera av deltagarna. Ingen är intresserad av att se vad de egentligen
skulle kunna bidra med. Många berättar att de arbetat på arbetsplatser där ingen brytt sig om att lära sig
deras namn. Andra att de inte blir bjudna till aktiviteter och fester på arbetsplatserna, att ansvarig chef
ibland inte ens brytt sig om att hälsa utan delegerat till
någon annan att ta hand om »praktikanten«.
Det finns emellertid också positiva upplevelser
visar rapporten, där deltagarna fått känslan av att faktiskt tillhöra arbetsgruppen som inkluderar majoritetssvenskar. Där man fått vänliga uppmaningar att
komma och fika med de andra. Omtänksamma kommentarer och inbjudningar till deltagande.

Mångfald – bara i retoriken?
Det är mycket vanligt att politiker idag uttalar sig oerhört positivt om behovet av mångfald påpekar rapportförfattarna. En av de intervjuade politikerna med
ansvar för arbetsmarknadsfrågor i den här undersökningen var mycket entusiastisk över mångfalden. »Det
rör sig inte bara om människor, utan vad vi har fått,
det är ju kulturer, språk, kulturella referenser, traditioner, olika levnadsformer och religioner. Jag menar,
det är en enorm mångfald i mångfalden också…. Det
kommer folk som, jag vet inte, har helt andra traditioner när det gäller hur man tar hand om sina äldre, hur
man tar hand om sina sjuka och så vidare.«
Denna uppfattning om det positiva med den kulturella mångfalden har föga förankring i det vardagsliv
som de intervjuade kvinnorna berättar om. De betonar hellre att de är som alla andra och tonar ner att
     111

de har andra kulturella referensramar och traditioner
än majoriteten av svenskarna. Få lyfter fram sin egen
olikhet som en positiv aspekt. Ingen tar upp att deras
olikheter, deras annorlunda traditioner eller religion
utnyttjats som något positivt. En kvinna påpekar att
när man inte ens får ha vilka kläder man vill för att
det kan vara provocerande så måste denna önskan om
ett mångkulturellt samhälle och arbetsliv ifrågasättas.
En ung kvinna som sökte arbete vid en stor restaurangkedja berättar att hon ombads ta av sig sjalen vid
anställningsintervjun. »Vågar du inte det så har du
inget här att göra »hade den man som hon träffade
där sagt och viftat iväg henne.
Det finns emellertid positiva undantag även här. En
kvinna har startat en hemtjänstverksamhet som specialiserat sig på äldre med dåliga kunskaper i svenska.
Där kvinnor med rötter i samma länder som de äldre
kan få jobb. Denna kvinna hade hög utbildning i bagaget och var van att ta kontakt med både politiker
och högt uppsatta tjänstemän i det samhälle hon kom
ifrån. Hon såg sig själv som en drivande person, van
att ta ansvar och genomföra sina idéer. I Sverige hade
hennes självförtroende sjunkit och hon var periodvis
deprimerad. Hon hade svårt att få annat än tillfälliga
arbeten och praktikplatser. Hon hade läst en hel del
kurser och behärskade det svenska språket relativt väl.
Hennes problem var att ingen såg henne som den
person hon själv ansåg att hon var, ingen såg heller
hennes potential. Här förvandlades hon från att ha
varit en inflytelserik och viktig person i samhället till
en osynlig, tärande person. Hon berättar i intervjun
om möten med socialsekreterare och arbetsförmedlare som lyssnat och sagt att de ska hjälpa henne men
som inget gjort.
Denna kvinna fick hjälp via Resurscentrum för
kvinnor, där hon kunde utveckla och få stöd för sin idé
om hemtjänstverksamhet. Där fanns andra kvinnor
att prata med, där fanns de som kände till det svenska
samhället och som kände till problemen för just kvinnor med invandrarbakgrund. Där fanns utrustning
och där kunde hon etablera de första kontakterna och
fick hjälp att finna de rätta kanalerna. Hennes egen
kommentar är: »Hela samhället är ju ett enda stort
resurscentrum för män, så det är klart att kvinnor
behöver speciella resurscentra!«
Forskarnas fråga är om anledningen till kvinnornas
svårigheter att komma in i arbetslivet beror på fördomsfullhet och rasism inom företagen eller om det
beror på att människor som fastnat i rundgången tappat självförtroendet, blivit arga och bittra och därmed
blir oönskade på grund av sitt uppträdande. De ställer frågan utifrån sin egen erfarenhet från intervjuerna, där många kvinnor uttryckt en stor bitterhet och
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vrede medan andra varit ytterst blyga och uppgivna.
Intervjuerna har bitvis varit svåra att genomföra. Forskarnas fråga är hur dessa kvinnor ter sig inför en personalansvarig på ett företag. Det kan vara svårt att se
förbi denna ilska och uppgivenhet. Samtidigt som det
å kvinnornas sida inte är lätt att uppträda som om
man vore säker på sitt värde och sin förmåga, när man
under lång tid tvingats till utanförskap.

Kvinnors plats – vård och omsorg?
I intervjuerna mötte forskarna också många kvinnor
med teknisk och naturvetenskapliga utbildningar från
sina ursprungsländer. Utbildningar som faktiskt efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Trots det har
dessa kvinnor haft det mycket svårt att få arbete inom
den naturvetenskapliga och tekniska sektorn. Flera har
däremot blivit erbjudna jobb inom vård och omsorg.
En kvinna är ingenjör och har arbetat som brokonstruktör i norra Europa. Här i Sverige har hon emellertid aldrig fått ett jobb som ens ligger i närheten av
sina tidigare yrkeserfarenheter. En annan kvinna har en
femårig utbildning vid ett av de större tekniska universiteten i Sydamerika men här har hon aldrig fått annat
jobb än som personlig assistent och hemspråkslärare.
Många av kvinnorna efterfrågar utbildning inom ITsektorn. De som gått kortare datakurser framhåller
detta som roligt och stimulerande. Flera kvinnor är
starkt kritiska mot de textilprojekt som de är placerade
och i hävdar att de hellre hade gått en datautbildning
»eller något annat som samhället behöver«.
I intervjuerna med personer som är ansvariga för
åtgärderna som kvinnorna deltar i talas mycket om
kvinnospecifika åtgärder som något som kvinnorna
själva önskar. Men när intervjuarna frågar kvinnorna
säger de flesta att de tycker det är roligare med blandade grupper, både män och kvinnor. Något som
däremot är ett reellt problem för just kvinnorna är de
ständiga avhoppen för graviditeter. Inga åtgärder tycks
uppbyggda kring det faktum att det är kvinnorna som
föder barnen och som senare kanske har sjuka barn
hemma etc.
Forskarna sammanfattar resultaten som de menar
visar att arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte fungerar särskilt väl för invandrade kvinnor. Att kvinnorna
skulle kunna vara en resurs för näringslivet och för
samhället på samma sätt som annan arbetskraft diskuteras mycket litet i intervjuerna. Om det diskuteras är
det utifrån kvinnornas olikhet gentemot andra grupper av majoritetsbefolkningen – dvs. bara om de kan
tillföra något som inte redan finns i samhället eller på
en viss arbetsplats.

Vem ska hjälpa vem?
Forskarna menar att det kan vara viktigt att vända
fokus från de invandrade kvinnorna till dem som
utformar åtgärderna och deras situation. Frågan är
hur dessa aktörer ska kunna förstå de problem som de
själva har i mötet med dessa kvinnor utan tillgång till
begreppen »deras etnicitet, kultur och könstillhörighet« (dvs. deltagarnas). Det tycks som om det är just
dessa begrepp som används som förklaring till kvinnornas misslyckanden att komma in på arbetsmarknaden trots det ständiga påpekandet om att man har
ett individperspektiv. Kanske innehållet i de begrepp
som används som utgångspunkt för åtgärderna måste
revideras och inte ses som så färdiga och beständiga.
Begreppen etnicitet, kultur och kön kanske inte alls
kan användas som förklaringar till att invandrade
kvinnor har så svårt att få fäste på arbetsmarknaden.
Kanske förklaringarna snarare ska sökas i tillskrivande
och fråntagande av initiativkraft, intentioner och förmågor menar Thomsson och Hoflund.
De sammanfattar att de flesta deltagarna i deras
studie anser att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder
de placerats i fungerar dåligt. Få åtgärder leder till
självförsörjning eller ökar dessa kvinnors möjlighet
på arbetsmarknaden. Enligt de ansvariga anordnarna
har det att göra med deltagarna, enligt de deltagande
kvinnorna själva har det att göra med hur arbetslivet
fungerar. Enligt forskarnas analys beror det på att problemfokuseringen är felaktig och att det saknas dialog
mellan dem som arbetar med att utforma åtgärder
och de som deltar i dem.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som riktas till
kvinnor med invandrarbakgrund är inte skapade för
det arbetsliv som allt oftare benämns flexibelt och
postmodernistiskt. Åtgärderna är omoderna och de
som deltar blir inte eftertraktansvärda. Det tycks som
om åtgärder riktade till kvinnor med invandrarbakgrund utgår ifrån att detta är en grupp människor som
ska in på arbetslivets lägsta nivå. Kvinnorna tycks ses
som människor som inte ska förvänta sig något annat
än det som majoritetssvenskar med låga arbetslivsintentioner, kort utbildning eller sociala handikapp har
att vänta sig. För några av dessa kvinnor är det kanske
rätt nivå men för andra är det en ren kränkning påpekar Thomsson och Hoflund.

Utanför skyddsnäten?
Vi vet att arbetslösheten sedan lång tid tillbaka varit
högre bland utlandsfödda svenskar än infödda. Vi
såg också hur arbetslösheten under -talet steg avsevärt mycket mer för invånare som invandrat än för

infödda. Våra frågor är därför om förklaringen ligger
i att krisen drabbade dessa mer och vilka effekter
anställningsskyddets turordningsregel hade vid uppsägningarna. Mikael Hjerm på Arbetslivsinstitutet har
på Integrationsverkets uppdrag försökt besvara frågorna (Invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden under perioden –, Mikael Hjerm,
Arbetslivsinstitutet, ).
När lågkonjunkturen kom på -talet bröts en lång
period av låg arbetslöshet och höga sysselsättningstal.
Mellan  och  steg den öppna arbetslösheten
från , till , procent och sysselsättningen sjönk till 
  personer, en minskning med   individer jämfört med . Nedgången i sysselsättning för
personer födda utanför Norden var  procent (
till ), år  hade  procent av de utomnordiskt
födda förvärvsarbete, tre år senare endast  procent.
En del av förklaringen till att nedgången blev så
stor är att gruppen utomnordiskt födda växte starkt
under flyktinginvandringen i början av -talet, den
ökade med   personer i förvärvsaktiva åldrar
(från   personer till  ). Om man skulle
ha bibehållit  års förvärvsintensitet för den här
gruppen hade det behövts ytterligare   personer
i jobb. Att tiden på arbetsmarknaden spelar roll för
risken att bli arbetslös är självklar, inte minst mot bakgrund av anställningsskydd och turordningsregler. Att
vissa grupper drabbas hårdare än andra kan alltså ha
med anställningstiden att göra.
Hjerm har jämfört två grupper invandrade, en
»tidigt invandrad« (från tiden – då arbetskraftsinvandringen dominerade), en »sent invandrad«
(från tiden – då flyktinginvandringen dominerade) med en infödd grupp. Han har jämfört dem
som haft anställning under perioden  till  och
de som haft anställning – på samma arbetsställe. De sent invandrade som av naturliga skäl inte
kan ha varit anställda  behandlas för sig.

Arbetstagarnas ställning försämrades
Parallellt med den ekonomiska nedgången förändrades som vi tidigare nämnt Anställningsskyddslagen.
Arbetstagarnas position försvagades, både genom faktiska lagändringar och genom nya tolkningar till
arbetsgivarnas fördel. Lagförändringarna innebar att
arbetsgivare fick rätt att anställa upp till fem individer
på tidsbegränsade förordnanden i högst tolv månader
under en treårsperiod. Företrädesrätten vid återanställning minskade från tolv till nio månader. Men
även om anställningsskyddet i viss mån urholkades
kvarstår turordningsprincipen om »först in sist ut«
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som grundprincip i lagen. Det har emellertid gått att
göra undantag från principen. Arbetsgivarna har kunnat avtala bort turordningsreglerna och frångå dem
genom att hävda att arbetstagaren inte har tillräckliga
kvalifikationer för fortsatt anställning. Vidare gäller
turordningsreglerna inte hela företaget eller arbetsstället, utan arbetstagarna delas in efter avtalsområde och
enhet. Kretsarna, inom vilka reglerna ska gälla, kan
ibland bli mycket små och därigenom urholkas lagen
ytterligare.
Skillnaden mellan de tidigt invandrade som arbetat
minst fem år på samma ställe och de infödda var
mycket liten. Av de tidigt invandrade förvärvsarbetade
 procent fortfarande  jämfört med  procent
av de infödda. Tre år senare hade andelen förvärvsarbetande sjunkit till  procent för tidigt invandrade
och till  procent för infödda. När man ser till grupperna som endast arbetat ett år är andelen förvärvsarbetande bland de tidigt invandrade lägre än bland de
infödda. År  förvärvsarbetande  procent medan
andelen hade ökat till  procent bland de infödda. De
tidigt invandrade männen ser ut att ha drabbats hårdare under lågkonjunkturen än deras infödda motsvarigheter, givet att de endast arbetat ett år på samma
ställe.

Bortförhandlade invandrare?
Sysselsättningsutvecklingen var likartad för både tidigt
invandrade och infödda både vad gäller kvinnor och
män bland dem som varit anställda minst fem år på
samma ställe. Det är emellertid inte fallet, när det gäller de som varit anställda endast ett år på samma
arbetsställe, här klarade sig invandrargruppen något
sämre än den infödda. Hjerm menar att en möjlig förklaring är att det rör sig om diskriminering. Frågan är
om turordningsreglerna i större utsträckning förhandlats bort av parterna när det gäller invandrare. Individer som endast varit anställda ett år har inte samma
skydd av Anställningsskyddslagen, vilket syns i arbetslöshetsnivåerna. Även här noteras att såväl invandrarkvinnor som män drabbas hårdare än infödda.
Här behövs emellertid fördjupade studier, inte minst
därför att skillnaderna mellan olika branscher kan
påverka utfallet, men risken att det kan handla om
diskriminering kan inte uteslutas.
När Hjerm undersöker de sent invandrade upptäcker han att infödda som endast arbetat ett år på
samma arbetsställe klarade sig avsevärt bättre än gruppen sent anlända invandrare som arbetat tre år på
samma ställe – det gällde både män och kvinnor.
Grupperna skiljer sig åt vad gäller ålder, de invand114

  

rade är allmänt sett yngre. Hjerm menar emellertid att
åldersskillnaderna inte kan förklara hela skillnaden.
Frågan är då om invandrargruppen arbetat inom mer
konjunkturkänsliga näringsgrenar, men detta tillbakavisar han då grupperna har samma näringsgrenssammansättning. Har då slutligen de invandrade i högre
utsträckning lämnat sina arbeten frivilligt, exempelvis
till förmån för studier än de infödda? Hjerm tror inte
det då denna grupp totalt sett är försvinnande liten.
Ett mycket möjligt scenario är däremot etnisk diskriminering – att arbetsgivarna under perioden av
lågkonjunktur prioriterat infödda arbetstagare. Det
skulle betyda att arbetsgivarna utnyttjat de möjligheter som finns att kringgå turordningsreglerna framför
allt när det gäller de invandrade arbetstagarna. Otillräckliga kvalifikationer kan finnas med, men Hjerm
menar att det är inte troligt eftersom utbildningsnivån i gruppen sent invandrade inte skiljer sig markant från den infödda gruppen. Däremot kan anställningsformerna skilja sig åt mellan de sent invandrade
och de infödda på så sätt att de förstnämnda i större
utsträckning har olika typer av tillfälligare jobb medan
de infödda har tryggare tillsvidareanställningar. Det
skulle kunna förklara skillnaderna, men det skulle
å andra sidan innebära att arbetsgivarna prioriterar
infödda för tryggare anställningsformer. (Att detta är
faktum är något vi redan konstaterat genom IFAUoch LO-rapporterna ovan.)
En försvagning av anställningsskyddet skulle riskera att ytterligare försämra invandrarnas ställning på
arbetsmarknaden sammanfattar Mikael Hjerm. Det
behövs emellertid ytterligare studier innan man kan
dra säkra slutsatser om effekterna av turordningsreglerna. Frågan är om mönstret upprepas i nästa konjunkturavmattning. Förändringarna i lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet () har
dessutom flyttat bevisbördan från arbetstagaren till
arbetsgivaren, något som möjligen kan få positiva
effekter – om nu orsaken till skillnaderna i förvärvsintensitet hänger samman med diskriminering.

Arbetsrätt för alla?
Catharina Calleman vid Umeå universitet har på Integrationsverkets uppdrag ansvarat för en undersökning
om vilka effekter den arbetsrättsliga lagstiftningen
om anställningsskydd och om åtgärder mot diskriminering haft för utlandsfödda personers anställningar
(Invandrarna och anställningsskyddet, Rapport till Integrationsverket, Umeå universitet, ). Intervjuer gjordes på  privata arbetsplatser, en statliga samt en kommunal. Totalt omfattades närmare   anställda,

drygt  procent av dessa var utlandsfödda, andelen
kvinnor var  procent, andelen tidsbegränsade anställningar  procent, något fler bland kvinnorna än bland
männen,  procent jämfört med  procent.
Frågorna som intervjuarna ställde sig var om det
fanns någon policy på arbetsplatserna när det gällde
anställning av invandrare, om lagstiftningen mot
etnisk diskriminering påverkade rekryteringen, om
invandrare och svenskar i samma grad anställdes på
tidsbegränsade anställningar och om invandrare och
svenskar i samma grad sades upp vid nedskärningar.
Var anledningen till uppsägning kort anställningstid
eller bristande kvalifikationer etc.
Resultatet visade att de allra flesta kände till lagen
om etnisk diskriminering, de framhöll att lagen inte
påverkade hur anställningarna gjordes. Svaren visade
att de däremot inte kände till att de var skyldiga att
vidta aktiva åtgärder för att främja mångfald på arbetsplatsen. På en enda arbetsplats av de tjugo fanns en
mångfaldsplan.
De utlandsfödda arbetade i betydligt högre grad
än de infödda kollegorna på tidsbegränsade anställningar, det gällde även vid en jämförelse inom arbetsplatserna. Förklaringen som gavs var att de utlandsfödda var de senast anställda och att man använt sig
av tidsbegränsade anställningar under det senaste året.
En annan förklaring skulle kunna vara menar Calleman att tidsbegränsade anställningar ofta fungerar
som provanställningar och att arbetsgivarna är mer
benägna att tillämpas sådana ju osäkrare han är. En
mycket tydlig tendens var att invandrarna arbetade på
arbetsplatser, där tidsbegränsningar var mycket vanliga. Det var i det avseendet stora skillnader mellan
arbetsplatserna.
De utlandsfödda arbetstagarna blev uppsagda i
högre grad än de infödda vid nedskärningar. En anledning var att de arbetade inom områden där man gjorde
nedskärningar, dvs. områden som ansågs minst betydelsefulla för den fortsatta verksamheten. Ett annat
uppenbart skäl var att de hade kortare anställningstider. På flera arbetsplatser var en påfallande stor andel
av de uppsagda utlandsfödda – förklaringen var att det
var just bland invandrade man rekryterat det senaste
året. Att denna grupp drabbades hängde också ihop
med att de i stor utsträckning var anställda i verksamheter där just anställningstiden gavs stor betydelse –
dvs. i verksamheter där man inte ställde några större
krav på yrkeskvalifikationer utan där arbetstagarna
ansågs utbytbara.
Calleman jämförde resultatet av uppsägningarna
efter anställningstid och ålder med de resultat man
skulle fått om uppsägningarna istället gjorts proportionellt mot invandrarnas andel av de anställda inom

turordningskretsen. Det visade sig då att de skulle
blivit uppsagda i klart mindre grad, men att skillnaderna ändå inte var så stora. Tio-femton av totalt ett
-tal uppsagda utlandsfödda arbetstagare skulle ha
fått behålla sina anställningar.
Ett annat skäl till att de utlandsfödda blev uppsagda var att de inte ansågs ha tillräckliga kvalifikationer i anställningsskyddslagens mening för det fortsatta arbetet. Men här var variationerna stora. På vissa
arbetsplatser var det tvärtom så att utlandsfödda fick
behålla sina anställningar därför att de ansågs ha särskilda kvalifikationer.
Calleman sammanfattar att materialet i undersökningen är för litet för att dra några slutsatser
om tillämpningen av arbetsrättens regler inom olika
branscher, delar av landet eller liknande. Hon ansåg
emellertid att skillnaderna i resultatet mellan utlandsfödda och infödda vad gällde uppsägningar var mindre ju mer kvalificerade arbetsuppgifterna var. Skillnaderna mellan utlandsfödda och infödda verkade vara
störst i de minst kvalificerade yrkena.

›Outsiders‹ i arbetsmarknadspolitiken
Efterkrigstidens svenska modell innefattade en arbetsmarknadspolitik som var generell med målen full sysselsättning och välfärd för alla berättar Tapio Salonen
i »Om outsiders och aktivering i svensk arbetsmarknadspolitik« (Den glömda krisen. Om ett Sverige som
går isär, Agoras årsbok ). Den växande arbetslösheten på -talet ändrade förutsättningarna för politiken. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade från drygt   () till   ().
Plötsligt var mellan  och  procent av arbetskraften i
åtgärder. Räknat på årsbasis var ca   personer
engagerade i olika arbetsmarknadsprogram .
För att kunna hantera den akuta situationen ändrades de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna drastiskt.
Tidigare långsiktiga program ersattes av ett stort antal
kortvariga program, av lägre kvalitet. Inriktningen
svängde från yrkesutbildning och arbetsprövning till
jobbsökarkurser och kortvariga praktikplatser. Kvantitet prioriterades framför kvalitet, vilket snart märktes i resultaten. Andelen i arbete sex månader efter
utbildningsinsats minskade från  procent  till
som lägst  procent .
Under -talets krisår hamnade ett växande antal
personer utanför arbetsmarknadsåtgärderna och
ersättningarna från arbetslöshetsförsäkringen. Under
 uppskattas närmare   personer ha varit
arbetslösa under någon period av året och helt stått
utanför arbetslöshetsförsäkringen. Lägger man sen till
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antalet personer i åtgärder utan rätt till arbetslöshetsförsäkring (i snitt drygt   personer per månad)
uppgick arbetsmarknadens outsidergrupp till någonstans mellan   och   personer under .
Till dessa bör man lägga även den dolda arbetskraftsreserven bland undersysselsatta, personer som studerar men som egentligen vill arbeta och personer som
av andra anledningar inte registrerar sig som arbetslösa trots att de vill ha jobb.
En förändring var också att flertalet av de nya
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna inte som tidigare
kvalificerade till arbetslöshetsförsäkring. Arbetsvillkoret utökades dessutom periodvis. Omläggningen av
tidigare kontant arbetsmarknadsstöd, KAS, till grundförsäkring i ALFA-kassa innebar att den tidigare lägre
tröskeln i KAS ersattes med ett högre krav på kvalificeringstid till arbetslöshetsförsäkringen. Lägsta ersättningsnivå i KAS sänktes också, vilket särskilt drabbade
personer som saknade a-kassa, många invandrare och
ungdomar.

rats upp och delvis ersatts av lokala åtgärder med
aktiveringsprägel. Det typiska idag är att den generella
gamla rättighetspräglade svenska modellen gäller de
som redan är inne i systemet medan de som aldrig
kommit in, däribland många flyktingar och invandrare utsätts för mer tvångsmässiga åtgärder (av lägre
kvalitet) konstaterar Salonen.
De grupper som till ovanligt stor andel hamnat
utanför är ungdomar, relativt nyanlända invandrare
eller flyktingar och ensamstående kvinnor med barn.
Det nya »utestängningsmönstret« innebär initiala problem för många oetablerade personer att finna fotfäste
i ett föränderligt arbetsliv, där man ställer allt större
krav på både utbildning och kunskaper. Andelen sysselsatta bland utomnordiska invandrare sjönk som vi
visat tidigare dramatiskt under -talet. Många ungdomar fastnade i socialbidragsberoende påpekar Salonen.

Bättre tider – men många utanför
Arbetslöshet och fattigdom
En internationellt jämförande studie av arbetslösas
ekonomiska situation (Gallie/Paugam (red.) Welfare
Regimes and the Experience of Unemployment in Europe,
Oxford Univ. Press, ) visade att arbetslösa personer i Sverige (i början av -talet) i betydligt högre
utsträckning var fattiga än personer i arbetsför ålder
i stort (utifrån EU-definitionen på ekonomisk fattigdom, högst  procent av den genomsnittliga medianinkomsten i landet). I länder som Danmark, Frankrike och Irland var skillnaderna betydligt mindre.
En annan förändring som skett under krisåren är att
kommunerna fått ta över en växande andel av ansvaret för olika åtgärdsprogram. Under de mest besvärliga
åren var varannan person, ca   personer, av alla
som ingick i åtgärdsprogram engagerade i kommunalt
driven verksamhet. Kommunerna har fått ta ansvar
framför allt för arbetslösa ungdomar (ungdomsprogrammet gällande ungdomar under  år och senare
utvecklingsgarantin gällande ungdomar mellan  och
 år). Decentraliseringen till lokala myndigheter har
också medfört ökad sammanflätning av arbetsmarknadspolitiska och behovsprövade insatser och bidrag.
Förändringarna har också innefattat ett ökat inslag
av tvång i åtgärdsprogrammen. Att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande gäller nu även kommunal projektverksamhet – för att få
rätt till någon form av ersättning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag. Den tidigare generella arbetsmarknadspolitiken, allas rätt till stöd, har alltså luck116

  

Högkonjunkturen i slutet av -talet ändrade radikalt
förutsättningarna på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har ökat med ca   personer från  till
. Såväl den öppna arbetslösheten som antal personer i arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit – även bland
de långtidsarbetslösa. Samtidigt har befolkningen i
arbetsför ålder ökat med ca   personer sedan
. Det som kan inge oro är att den stora nedgången
i arbetstillfällen inte hämtats upp, fortfarande var ca
  färre personer sysselsatta jämfört med .
Omkring  fler är arbetslösa eller engagerade i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Betydligt fler studerar i ungdoms- eller vuxenutbildning. Enbart Kunskapslyftet omfattade ca   vuxenstuderande –
som därigenom inte räknas in i arbetsmarknadsstatistiken.
Det finns alltså ett stort outnyttjat arbetskraftsutbud. Regeringen har uppskattat det till drygt en halv
miljon personer, dvs. motsvarande var tionde person
i arbetsför ålder (Prop./:). Andelen arbetslösa med ersättning från a-kassa har fortsatt att öka
och omfattade i slutet av -talet  procent av samtliga arbetslösa personer (Regnér, H. »Ändrade förutsättningar för arbetsmarknadspolitiken« i Fritzell, J.
Välfärdens förutsättningar…). Antalet personer
registrerade som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsåtgärd som helt saknade ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ökade markant under krisåren.
Till de grupper som i ovanligt hög utsträckning
hamnat utanför både arbetsmarknad och trygghetssystem hör framför allt ungdomar, tämligen nyanlända

invandrare (oftast med flyktingbakgrund) och ensamstående kvinnor med barn. Under åren – var
det sammanlagt   ungdomar som var långvarigt
beroende av socialbidrag för sin försörjning. Bland
dessa långvarigt bidragsberoende var invandrade ungdomar klart överrepresenterade.

 
Andel mottagare av socialbidrag i procent av
personer  år och äldre efter födelse- respektive
medborgarskapsland

Socialbidrag som försörjning
Som vi kan vänta när vi ser statistiken för sysselsättning och arbetslöshet utgör utlandsfödda en stor andel
av de invånare som för sin försörjning är hänvisade till
socialbidrag. En orsak till invandrades bidragsberoende är, förutom deras utsatthet på arbetsmarknaden,
deras svaga ställning i andra typer av försörjningssystem som arbetslöshetsförsäkring och äldrepension.
Utredningar har visat att det främst är de arbetslösa
bland invandrarna som aldrig kunnat kvalificera sig
för arbetslöshetsförsäkring som blir beroende av socialbidrag, dvs. personer som aldrig kommit in på
arbetsmarknaden. Vi såg också i undersökningen av
kommunernas kostnader för flyktingarnas försörjning
att även när de nyanlända fått arbete så är villkoren så
osäkra och inkomsterna så låga att de inte räcker till
försörjningen fullt ut utan måste kompletteras med
socialbidrag.
Från – var, som visas i diagram , andelen
socialbidragstagare av den vuxna befolkningen ( år
och äldre) mycket högre bland utländska medborgare
(– procent) jämfört med svenska medborgare (

:Socialstyrelsen

procent). (Obs! för denna period har vi endast statistik uppdelad på medborgarskap.) Från och med 
har andelen socialbidragstagare minskat både bland
invånare med utländsk bakgrund och med svensk
bakgrund. Minskningen återspeglar den sjunkande

 
AAndel mottagare av socialbidrag i procent av personer efter födelse- respektive medborgarskapsland

: Socialstyrelsen
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Andel mottagare av socialbidrag i procent av personer – år efter vistelsetid och ursprung.
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arbetslösheten. Fortfarande år  uppbar  procent
av de utlandsfödda socialbidrag jämfört med  procent av de infödda. Det är ingen större skillnad mellan
män och kvinnor när det gäller socialbidrag, varken
bland infödda eller utlandsfödda.
För ungdomar (– år) är det, som diagram 18
visar, en avsevärt större andel utlandsfödda som har
socialbidrag än infödda,  procent jämfört med  procent (). Andelen har visserligen minskat i denna
åldersgrupp mellan  och  men något mer
för infödda än för utlandsfödda. Antalet arbetslösa
ungdomar har också minskat något snabbare bland
infödda än bland utlandsfödda.
Det är inte ovanligt att utlandsfödda i pensionsåldern får sin försörjning via socialbidrag. År 
gällde det  procent av de utlandsfödda mellan –
år jämfört med endast  procent av infödda i samma
ålder. De allra flesta i den senare gruppen har någon
form av ålderspension, något som de flesta utlandsfödda äldre fortfarande saknade år . (Här är en
förändring aviserad genom införandet av ett äldreförsörjningsstöd för personer över  som inte kvalificerat sig för ålderspension. Stödet införs år .)
En stor andel,  procent, av de som uppbär socialbidrag är personer som invandrat under -talet –
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trots att de endast utgör  procent av befolkningen
(diagram 19). En viktig förklaring till detta är att de
inte kommit in på arbetsmarknaden och därmed heller inte hunnit kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen.

Erfarenheter från arbetslösa
socialbidragstagare
Anneli Carlsson studerade  arbetslösa socialbidragstagare med invandrarbakgrund i norra Botkyrka, dels
via en minienkät dels genom  djupintervjuer (Att
sitta under den sociala makten – Socialtjänstens och
arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande, invandrade socialbidragstagare – ett brukarperspektiv, FoU,
Södertörn Skriftserie nr /)
Syftet var att belysa deras svårigheter att få arbete
samt deras upplevelser av mötena med socialtjänstens
och arbetsförmedlingens insatser. Tre fjärdedelar av de
intervjuade var män, en fjärdedel kvinnor. De flesta
var i trettio- till fyrtioårsåldern. Majoriteten, två tredjedelar kom från länder i Mellanöstern och resten från
länder i Asien, Sydamerika och Afrika. Majoriteten
hade varit i Sverige mellan fem och tio år, några få en

längre tid. De som varit i Sverige en kortare tid hade
ännu inte haft några riktiga arbeten. Två tredjedelar
av de femton intervjuade hade någon gång haft fast
arbete, inklusive eget företagande.
Vid intervjutillfället hade endast två personer fast
anställning, två tredjedelar hade någon gång haft ett
vikariat. Alla hade haft någon form av praktik. Alla
hade varit arbetslösa under en period och i de flesta
fallen mellan ett och tre år, några längre. Enkäten som
besvarades av  personer visade samma bild som
intervjuerna, knappt hälften var arbetslösa och drygt
hälften hade antingen fått utbildning eller arbete. De
arbeten det gällde var till stor del sådana som inte
krävde mycket utbildning och arbetena kunde vara
allt från praktik till fast anställning.
Motiven för flytten till Sverige tycks inverka på framgången på arbetsmarknaden konstaterar Anneli Carlsson. Omkring hälften av de intervjuade hade flytt från
sina hemländer, övriga hade kommit hit som anknytningsinvandrare. För vissa av dem som flytt verkade
uppbrottet ha varit svårare än för dem som kom som
anknytningsinvandrare. Några mådde dåligt under den
första tiden i Sverige, vilket kan ha minskat möjligheterna. Samtidigt som de uttrycker vikten av att snabbt
få något att göra för att inte passiviseras eller fastna i
bidragsberoende. Motiven för att stanna här och hur
väl man etablerar sig tycks också ha betydelse. De
som är mer kortsiktigt etablerade och eventuellt tänker
lämna landet tycks ha svårare att komma in på arbetsmarknaden än de som är mer långsiktigt etablerade. En
man som varit arbetslös under sina första år i Sverige
berättar hur hans arbetssökarbeteende förändrats markant när han bestämt sig för att stanna i Sverige. Han
började först då tänka mer långsiktigt och planerna
sin framtid i Sverige. Han lärde sig bättre svenska, gick
en kompletteringskurs och var vid undersökningen på
väg att få ett arbete. En annan man som redan från
början bestämt sig för att stanna fick snabbt jobb och
lyckades därefter relativt bra på arbetsmarknaden.
För de flesta är arbetet betydelsefullt, för mer än
hälften i intervjuundersökningen betyder ett arbete
allt. De säger att man inte kan leva utan ett arbete,
man har ingen identitet och man mår dåligt av att inte
ha något att göra. Några män i trettioårsåldern säger:
»Det får mig att må bra, tänka framåt, träffa människor, älska livet och visa vad man står för – det är allt.
Speciellt här i Sverige är ett arbete nästan allt. Arbetet
betyder allt för att leva, bygga familjen, försörja sig, få
större bostad, vara glad och kunna ge något till sina
barn.« Just betydelsen av att kunna försörja sig själv,
klara sig själv lyfts fram i många intervjuer. Motsatsen
när man inte kan detta upplevs som mycket besvärande, jobbigt och förnedrande.

Livet i Sverige hade inte blivit vad de tänkt sig.
De hade trott att de skulle kunna fortsätta att
arbeta inom det yrke de utbildat sig till och arbetat inom i sina hemländer, att de snabbt skulle få
jobb. Men de möttes av oväntade hinder. I många
fall placerades de på olika kurser och praktikplatser. En kvinna med gedigen utbildning och yrkeserfarenhet berättar: »Jag kom hit och trodde att
jag skulle ha jobb direkt när jag kom. Jag fick
vänta i tio år innan jag fick det jobbet som jag har
idag. Ändå hade jag min erfarenhet, mina papper och trots allt fick jag inget jobb – jag fick
bara praktikplatser, utbildning; sfi, AMU-utbild-

Flera har också avbrutit sfi och komvux-studier för
att snabbare kunna försörja sig själva genom jobb
inom den s.k. informella sektorn. De uppger att det är
betydligt lättare att få jobb där, de slipper alla krav på
intyg, introduktionskurser m.m. Dilemmat på sikt är
enligt Carlsson att denna kortsiktiga strategi kan leda
till att man försvårar inträdet på den formella sektorn
ytterligare. En man säger »Jag har många kompisar
och alla kan få jobb men det är svart. Det finns ingen
framtid när man jobbar svart – fortsätter man jobba
svart kommer aldrig en vanlig arbetsgivare att anställa
en.« Man saknar tillgång till skyddsnät, vissa säger att
de känner sig utnyttjade och får arbeta många timmar
per dag. En situation som man skulle kunna beteckna
som ekonomiskt marginaliserad menar Carlsson.
Det egna företagandet kan vara en väg då andra
vägar är stängda. Många av de intervjuade har eller har
haft egna företag. Dessvärre verkar det egna företagandet bland de intervjuade många gånger vara slitsamt
och underfinansierat. Några beskriver hur de gått i
konkurs och hamnat i en svår situation med skulder
m.m.

Hinder på arbetsmarknaden
De intervjuade lyfter fram flera olika hinder för att få
arbete; diskriminering, allmänt hög arbetslöshet i landet, brister i hjälpen och avsaknaden av egna nätverk.
Några personer som varit en längre tid i Sverige beskriver hur arbetsmarknadsläget har förändrats. Det har
blivit svårare jämfört med hur det var under arbetskraftsinvandringen under sjuttiotalet eller under högkonjunkturen i slutet av åttiotalet. Några män som
kom till Sverige i slutet av åttiotalet berättar att de
direkt fick jobb inom städbranschen. Då fanns inte
samma krav på svenskkunskaper som idag. Några
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har erfarenheter av praktikplatser som inte lett fram
till arbete. Flera upplever att arbetsgivare utnyttjar
bidragsgivande anställningar.
Ganska få av de intervjuade lyfter fram den direkta
diskriminering som riktar sig mot en enskild person.
Två kvinnor, vars utseende skiljer sig markant från det
traditionellt svenska, antyder att de drabbats av denna
form av individuell diskriminering. Hur arbetsgivaren
först varit positiv men när han fått vetskap om att hon
är muslim och bär slöja plötsligt blivit negativ. Majoriteten menar däremot att det finns en inte direkt personligt riktad diskriminering som i regel är oavsiktlig.
Alla säger att deras invandrarbakgrund är ett hinder i
jakten på arbete, de är övertygade om att det är lätttare om man är svensk. Flera personer upplever att
arbetsgivaren ställer alldeles för höga krav på svenskkunskaper, vilket kan vara exempel på indirekt diskriminering. De tycker själva att de behärskar svenskan
tillräckligt bra. Majoriteten har sökt ett flertal jobb
men inte fått komma på intervjuer. De tror att de sållas bort på grund av sina utländska namn. Flera upplever att deras utbildning och erfarenhet från hemlandet inte värdesätts här. En slags dekvalificering,
där invandrares kompetens inte ses eller erkänns. En
man med civilingenjörsexamen från hemlandet upplever att hans utbildning snarast varit en belastning
än en tillgång. En kvinna som både har en kvalificerad utbildning och lång yrkeserfarenhet fick mer eller
mindre börja om från början. Efter flera års arbetslöshet fick hon till slut en utbildning inom ett liknande
område och fick snabbt arbete efter avslutad examen.
Till skillnad från diskriminering i olika former framhäver några avsaknaden av kompetens, särskilt utbildning. Personerna som lyfter fram brist på utbildning
har varken gymnasium, yrkesutbildning eller andra
former av kompetenshöjande kurser. Brister på kompetens som språk, social kompetens och yrkeserfarenhet framhävs däremot inte alls av de intervjuade.

Möten med välfärdsinstitutionerna
De flesta uppskattar välfärdssystemet, att man betalar
skatt och har rätt att få hjälp vid t.ex. arbetslöshet.
Många är tacksamma för de insatser som gjorts under
deras första år i Sverige. De som är positiva tycker
också att man inte ska utnyttja systemet. Socialbidraget ska användas vid tillfälliga svårigheter. De som
varit här en längre tid har en relativt god uppfattning
om hur arbetsförmedlingen och socialtjänsten fungerar.
Välfärdsinstitutionernas agerande är enligt Carlsson exempel på ett kollektiviserat förhållningssätt där
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invandrare betraktas som en homogen skara med likartade behov. Där allmänna regler och uppfattningar
om t.ex. krav på svenskkunskaper får styra de hjälpsökande in i allmänna kurser och program. De upplever
att de inte räknas som individer utan bara blir siffror
bland alla andra och att de helt saknar inflytande över
sin situation. Några personer uttrycker det som att de
fastnat i systemet och blivit klienter. Att socialtjänsten
mer eller mindre bara betalar ut pengar och inte aktivt
hjälper folk att få ett arbete. En man som gick en slags
kompletteringskurs ville på eget initiativ skaffa sig studielån från CSN för att slippa socialbidraget men det
tillät inte systemet. Han tvingades leva på socialbidrag.
De som hamnat i dessa destruktiva mönster tappar lätt
självförtroendet och känner sig maktlösa inför myndigheterna. Flera ger uttryck för att de håller på att
tappa sin handlingskraft och upplevelsen av att kunna
styra sina liv. Flera menar också att det måste vara ett
slags systemfel när man så länge kan leva på socialbidrag utan att få vare sig jobb eller utbildning.
Flera av de intervjuade har å andra sidan lyckats
återvinna sin handlingskraft och hamnat i ett konstruktivt mönster, med myndigheternas hjälp eller av
egen kraft. Av de som upplever att de fått bra hjälp
av myndigheterna har flertalet fått utbildningar som
varit av kompetenshöjande karaktär och i vissa fall
lett fram till en examen. Det har också varit centralt
med ett bra bemötande från enskilda tjänstemän noterar Carlsson. En kvinna beskriver hur hon efter ett
flerårigt bidragsberoende, där varken hennes tidigare
utbildning eller arbetslivserfarenhet togs tillvara, till
slut fick mer individuell hjälp från arbetsförmedlingen. Hon fick gå en utbildning som delvis byggde
på hennes tidigare erfarenheter och ledde fram till en
examen. Strax därefter fick hon arbete via arbetsförmedlingen. Några män som upplever att de fått hjälp
av arbetsförmedlingen trycker på att man tagit hänsyn till deras tidigare erfarenheter. De har också fått
ett positivt bemötande och känt sig välkomna.
En man med civilingenjörsutbildning som tycker att
han fått bra hjälp av arbetsförmedlingen Internationella ingenjörer i Stockholm tycker att styrkan i deras
insatser är att de arbetar med att skapa nätverk med
arbetsgivare. De ordnar bl.a. intervjuer med arbetsgivare om man söker på egen hand. Han upplevde
också att han hade en personlig och löpande kontakt
med sin handläggare på denna internationellt inriktade arbetsförmedling. Han hade tidigare haft kontakt
med den ordinarie arbetsförmedlingen, där han upplevde att han inte fick någon hjälp, där sa man att det
varken fanns praktik eller hjälp för honom som var så
högutbildad.

Önskade förändringar
Flera efterlyser ett mer individualiserat förhållningssätt – de vill bli placerade i rätt sammanhang. Man
borde bättre ta tillvara de kunskaper de invandrade
har med sig och på så sätt aktivt motverka dekvalificering. Människor som invandrat borde inte behöva
göra om sin utbildning helt och hållet. Myndigheter
och arbetsgivare måste bli bättre på att värdera utländska utbildningar. Man efterlyser också mindre stelbenta regler och krav bl.a. vad gäller svenskkunskaper.
Den bild myndigheterna ger av invandrarnas möjligheter att få arbete verkar ha avgörande betydelse för
hur de intervjuade upplever hjälpen de får. Flera önskar både att arbetsförmedlingen och socialtjänsten i
större utsträckning ska visa på positiva möjligheter.
Får man en negativ bild tappar man lätt självförtroendet och passiviseras. De önskar också utrymme för
mer flexibla lösningar och anser att regelverken stoppar deras egna initiativ. Majoriteten av de femton intervjuade efterlyser fler utbildningar som leder till arbete,
dvs. kompetenshöjande kurser i stället för allmänna
kurser som ingenstans leder och som de anser man
bör skrota. De önskar också att myndigheterna skulle
ha bättre kontakt med arbetsgivarna. De sökande har
svårt att komma i kontakt med arbetsgivarna, när de
söker arbete på egen hand. De sorteras bort och får
sällan komma till intervju. Många önskar också ett
snabbare och effektivare system, där de olika parterna
samverkar med varandra för att underlätta tillträdet
till arbetsmarknaden. Dels bättre samverkan mellan
arbetsförmedlingen och socialtjänsten, dels mellan
myndigheterna och arbetsgivarna.
Carlsson sammanfattar att majoriteten av de intervjuade lyfter fram mer strukturella än individuella hinder för att få arbete. Flera av dessa strukturella hinder
kan ge bilden av en indirekt eller institutionell diskriminering menar hon, som inte erbjuder de invandrade
samma möjligheter till integration på arbetsmarknaden. De arbetssökande betonar själva den indirekta
eller institutionella diskrimineringen än den egna bristen på kompetens. De upplever bl.a. en form av dekvalificering eftersom den utbildning och yrkeserfarenhet
som de förvärvat innan de kom till Sverige inte ses
eller erkänns.
Resultaten från Carlssons intervjuer stämmer väl
överens med en intervjuundersökning som Mahin
S. Kiwi gjorde inom ett projekt som SNS bedrivit
om integration och mångfald i näringslivet (Broomé,
Carlson, Kiwi; Invandrare och myndigheter – möten
som hjälper eller stjälper?). Djupintervjuer genomfördes / med tjugo personer med bakgrund i
olika länder i Mellanöstern och samtliga bosatta i

Malmö/Lund-regionen. Av de intervjuade var  män
och  kvinnor, medelåldern var  år och personerna
hade i snitt varit  år i landet,  hade postgymnasial
och  gymnasial utbildning, fem hade anställning, fem
var arbetslösa, fem var egenföretagare och fem studerande.
Författarna menar att även om populationen är
liten så är resultatet ganska entydigt. Mötena med
polisen (som asylsökande) hade i de flesta fall efterlämnat positiva intryck, i en del fall mycket negativa
intryck, männens möten utföll positivt och kvinnornas negativt. Mötena med sociala myndigheter (flyktingmottagningar m.m.) utföll i de flesta fall negativt
men här fanns personer som hade goda eller blandade erfarenheter. De dåliga erfarenheterna kretsar
inte oväntat kring myndighetspersonernas kontrolloch maktutövning. De flesta intervjupersonerna hade
dessutom förhandsinställningen att det är förnedrande
att ta emot bidrag.
Mötena med arbetsförmedlare har utfallit nästan
entydigt negativt – undantaget ett par personer som
inte haft mycket med arbetsförmedlingar att göra och
en person som hade positiva erfarenheter av AF Kultur. Här finns en del reaktioner mot kontroll- och
maktbeteenden, men de flesta tycker att arbetsförmedlingarnas verksamhet i bästa fall är meningslös, i värsta fall en ansamling av inkompetens och svindel skriver författarna. De menar att resultatet måste ses mot
nittiotalets svåra arbetsmarknad, där det inte fanns så
många jobb att förmedla. Men samtidigt konstaterar
de att det är svårt att se något mönster i intervjuerna
som tyder på att de som kom på åttiotalet har en ljusare bild än de som kom runt .
Många klagar på bristande eller felaktig information från sociala myndigheter och arbetsförmedlingar
och menar sig därigenom ha blivit förhindrade och
fördröjda i sina försök att hitta en plats i det svenska
samhället. De känner sig omyndigförklarade och anser
sig ha blivit rent fientligt bemötta. Den bild som
framträder i intervjuerna kan om man vill vara välvillig, skriver författarna, tolkas som att myndigheterna ställts inför problem som de inte kunnat hantera. Men saken verkar emellertid vara allvarligare än
så och mycket tyder på att de invandrade känner att
de inte fått någon hjälp och att de om och om igen
blivit stjälpta och nedtrampade i skorna.

Diskriminerande mekanismer?
I studien Är arbetsmarknaden öppen för alla? (Långtidsutredningen /) undersökte Mahmood Arai,
Håkan Regnér och Lena Schröder förutsättningarna
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för att få jobb och konstaterade att det fanns påfallande likheter mellan en grupp personer som var födda
utomlands och en grupp personer födda i Sverige;
samma inställning till arbete och arbetslöshet och
sökaktiviteten var minst lika hög bland utlandsfödda
som bland infödda. Den relativa nackdel som utlandsfödda hade vad gäller svenskkunskaper avtar med vistelsetiden i Sverige. Forskarna menar att bristande färdigheter i svenska språket heller inte kan förklara den
högre arbetslösheten bland personer som gått igenom
hela det svenska skolsystemet och har höga betyg i
svenska.
Arai, Regnér och Schröder visar att det finns mekanismer som leder till att individer behandlas olika när
det gäller arbete och inkomst. Mekanismer som inte
har att göra med någon avsikt att diskriminera men
som ändå leder till diskriminerande resultat för individer med utländsk härkomst. Om arbetsgivarna t.ex.
har bristande information om individernas kapacitet
och inte säkert kan identifiera den bästa kandidaten
utifrån meriter och anställningsintervjuer, finns det
en risk att själva grupptillhörigheten blir avgörande.
Att arbetsgivarna tillskriver gruppen vissa egenskaper
som även individen antas bära och som leder till diskriminering. En del individer får då sämre möjligheter
enbart på grund av yttre egenskaper, namn eller utseende som hänför dem till en viss grupp.
I det s.k. Dagpengeprojektet ställde forskarna frågor om inverkan av utseende (hudfärg, hårfärg) och
namn på chanserna att få arbete. Frågorna ställdes till
såväl personer som är födda i Sverige som personer
födda utomlands, och både till arbetslösa och personer som hade arbete. Arbetsgivarna kan tänkas
välja att anställa personer från en grupp som har
vissa observerbara karaktäristika som de anser speglar
genomsnittlig produktivitet i den gruppen. Genom att
identifiera sådana faktorer kan företagen minska kostnaderna för rekryteringen. För personer födda utomlands kan namn vara en lätt observerbar faktor som
kan användas i en anställningsprocess.
Resultatet visar att genomgående anser drygt 
procent av de som intervjuades att såväl mörk hudoch hårfärg som utländskt namn i stor utsträckning
påverkar möjligheterna att få arbete. Personer som
är födda i Sverige har samma uppfattning som personer som är födda utomlands. Däremot anser en något
större andel infödda än utlandsfödda att utländsk bakgrund påverkar beslutet att söka ett arbete. Drygt 
procent av de som är födda i Sverige ansåg att personer låter bli att söka ett utannonserat arbete på grund
av sin utländska bakgrund. Ungefär  procent av de
som är födda utomlands är av samma uppfattning.
Nästan hälften (drygt  procent) av de som är födda
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utomlands tror att deras hudfärg, hårfärg och namn
avsevärt påverkat deras möjligheter att få arbete. Samtidigt anger nära  procent att de låtit bli att söka
ett arbete på grund av sin utländska bakgrund. Merparten av dessa personer är födda i länder i Asien
och Afrika. Svaren visar alltså att det finns en utbredd
uppfattning bland både arbetslösa och personer med
arbete av olika ursprung att utseende och namn påverkar chanserna till arbete.

Ta makten över sitt eget liv
Ur projektfloran
Kvinnor med afrikansk härkomst är en av de mest
utsatta grupperna på den svenska arbetsmarknaden.
Ovanligt många har varit långtidsarbetslösa under
-talet och fortsatt vara arbetslösa även efter det att
konjunkturen vänt. Kvinnoprojektet Simba, som startade , drevs av kvinnosektionen inom Afrosvenska
riksförbundets lokalavdelning i Stockholm. Projektet
har utvärderats av Jonathan Metzger (Kvinnoprojekt
Simba, Stockholms universitet, ).
Bakgrunden till projektet var den extremt höga
arbetslösheten bland medlemmarna, också när bristen på arbetskraft började bli uppenbar i regionen.
I Stockholmsområdet bodde  kvinnor med afrikanskt ursprung . Förvärvsfrekvensen bland dessa
uppgick till endast  procent, nära  procent stod
utanför arbetsmarknaden.
Målsättningen med projektet har varit att skapa en
meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa kvinnor över  år med afrikanskt ursprung och minska
kvinnornas utanförskap i det svenska samhället. Det
kvantitativt formulerade målet har varit ett genomflöde av mellan  och  deltagare per år och att mellan  och  procent av dessa efter programmet ska
gå vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller till
utbildning. Ett sekundärt mål har varit att utveckla en
metod för att underlätta vuxna långtidsarbetslösa afrikanska kvinnors inträde på arbetsmarknaden
I utvärderingen framhåller projektledarna att det är
första gången en afrikansk förening driver ett arbetsmarknadsprojekt riktat gentemot afrikanska kvinnor.
En av de största tillgångarna har varit att projektledarna själva är invandrare från afrikanska länder. De
vet hur man tänker »afrikanskt« och har dessutom
mångårig arbetslivserfarenheter från arbetsplatser i
Sverige och de kulturkrockar som kan uppstå mellan
vad de själva kallar »afrikansk och svensk arbetsplatskultur«.

»Det skulle inte ha fungera med en svensk projektledning som satt och berättade om hur afrikaner är
och gör. Det skulle inte gå, det skulle uppfattas som
rasistiskt och väldigt förnedrande. Vi kan säga precis vad vi vill, de vet att vi inte menar illa, att jag
bara vill hjälpa till. Jag säger inte »ni«, jag talar om
»vi«, en svensk kan inte säga »vi« till en afrikansk
kvinna.« (projektledare)
Majoriteten av deltagarna var mellan  och  år
när de gick in i projektet, medelåldern låg på  år. Tre
fjärdedelar av deltagarna hade bott i Sverige i minst
fem år, en dryg fjärdedel i tio år eller längre. De flesta
kom från länder på Afrikas Horn eller Afrika söder
om Sahara; Somalia, Eritrea, Gambia, Etiopien och
Uganda. Över  procent av dem saknade helt arbetslivserfarenhet, knappt en fjärdedel hade en arbetslivserfarenhet som översteg tre år.
Hälften av de deltagare, som lämnat uppgift om
tidigare yrkesutbildning, uppgav att de saknade all
form av sådan. Av de som hade yrkesutbildning var de
flesta sekreterare eller utbildade i vårdarbeten, några
hade yrkesutbildning inom ekonomi och administration och ett fåtal var lärare. Av de som lämnat information om hur lång tid de varit arbetslösa hade drygt
en fjärdedel varit det ett år eller kortare, drygt en fjärdedel hade varit arbetslösa två, tre år och majoriteten
fyra år eller längre. Enligt projektledningen har många
deltagare saknat all form av skolerfarenhet och därför
haft svårt att ta till sig inlärning i organiserad form.
Många har också haft stora problem med och bristande kunskaper i läs- och skrivkunskap, vilket försvårat bl.a. undervisningen i data.
Under projektets första halvår krävde projektledarna

«De som kan läsa och skriva är ju självständiga…
De andra kan vi inte riktigt lära data på något sätt,
de får känna på, gå in i datasalen och kanske hämta
en bild så tycker de att det är jättemycket och det
ger ju mycket självförtroende. Det är två nivåer hela
tiden, man måste nästan passa en del, datorer går
ju sönder, en del bara trycker och trycker. De som
kan läsa och skriva överväger men när vi har haft
två, tre samtidigt som inte kan läsa och skriva känns
det tungt, då har det varit mycket tyngre, det här
med intervjuer har tagit mycket längre tid och att
få ut dem på arbete har tagit längre tid.« (projektledare)

att deltagarna skulle ha klarat sfi-nivån, men liksom
arbetsförmedlingen blev de tvingade att släppa detta
krav, eftersom det utestängde alltför många. Projektet
kom att framför allt inrikta sig på att förbättra deltagarnas kommunikationsförmåga och sociala kompetens. Kunskaper i det svenska språket har setts som
den enskilt viktigaste faktorn för att förbereda kvinnorna för arbetsmarknaden.
Projektledarna har noterat att många haft problem
med motivationen och de har stundtals blivit tvungna
att ställa hårda krav på deltagandet. När kvinnan väl
beslutat sig för att skriva in sig på programmet, går
en av projektledarna igenom hennes livssituation tillsammans med henne för att kunna anpassa hennes
program individuellt efter hennes behov. Projektledaren hjälper även till att lägga upp rent praktiska detaljer som barnhämtning på dagis och liknande för att
undanröja hinder för kvinnans deltagande.

Stärka självförtroendet
Under projektets tre år har de utvecklat vad de kallar
Simba-metoden. Inledningsvis arbetar man på att få
deltagarna att känna sig trygga i projektet och stärka
självförtroendet. Inte minst genom att öva svenska
språket. Deltagarna och projektledarna diskuterar ofta
i grupp och kvinnorna uppmuntras att berätta om sin
egna livssituationer och erfarenheter.
Projektledarna har också följt med deltagarna på
anställningsintervjuer, om de känt att de behövt stöd.
De stöder dem innan genom att samtala om vilken typ
»De här kvinnorna har varit på en massa andra
utbildningar och projekt – men de smiter därifrån
efter en månad eller fjorton dagar – men hit kommer de och fortsätter. Även de som blivit tvingade
hit första dagen inser ju efter en vecka – » oj, vad
kul!«« (projektledare)

av anställning deltagaren önskar och därefter matcha
hennes önskemål mot olika möjliga arbetsplatser, uppmuntra henne att söka arbeten som verkar intressanta
och även aktivt hjälpa till och kontakta arbetsplatser
för att hitta en anställning. En viktig del av metoden är
rollspelen, där deltagarna får träna olika sociala situationer och även ta rollen som »etnisk svensk«, vilket ger
nya möjligheter att se situationen från de Andras synvinkel. Efter rollspelen diskuterar deltagare och projektledare i grupp vad som skett under övningarna och
ser kritiskt på de olika rollerna.
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Över hälften har fått jobb
Av de  deltagare som skrevs in i projektet Simba
under  och  har drygt  procent gått vidare
till regelrätta anställningar (ej arbetsplatspraktik), nära
 procent har gått vidare till utbildning (yrkesutbildning, gymnasiekompetensutbildning, fortsatt sfiutbildning samt akademisk utbildning) och drygt 
procent har gått till annan verksamhet (förtids- och
sjukpensioneringar, föräldraledighet).
Projektet har varit mest framgångsrikt för deltagare
i åldrarna över  år. Ju äldre deltagare desto troligare
att hon efter avslutat projekt fått arbete. Ett förvånande
samband är att ju kortare tid en deltagare bott i landet desto troligare har det varit att hon gått vidare till
arbete. De som bott i Sverige en längre tid har i större
utsträckning sökt sig till utbildning. De som saknade
yrkesutbildning eller hade sin utbildning inom administration har i mindre utsträckning fått anställning.
De har i stället gått vidare till utbildning. Antalet
som fick jobb var högre  än året innan, delvis en
avspegling av bättre konjunkturer men också av att
projektet då fick en tydligare profil med inriktning
mot arbete på den öppna arbetsmarknaden.
De kvantitativa resultaten kompletterades med
några illustrativa intervjuer. Enligt projektledarna hade
de stora problem med att motivera deltagarna att söka
arbete. En av deltagarna berättar: »Man måste prata
bra svenska. Jag kunde inte prata bra svenska om jag
inte fick gå någonstans där det var en blandning med
svenskar. Det spelar ingen roll hur mycket jag läser
eller tittar på TV, ibland var det katastrof med TV,
jag blev ledsen hela tiden. Psykiskt blir det… Det blir
hopplöst. Jag gick på flera kurser… Du får ingenting,
jag kände mig hopplös...«
Det ledde under det första året till bristande närvaro och en del avhopp. På grund av det blev projektledarna tvungna att ibland ta till en hård attityd
för att hindra att verksamheten störs. Ett annat hinder som projektledarna var tvungna att övervinna var
det motstånd och den misstänksamhet som fanns hos
många av kvinnorna gentemot arbetsmarknadsprojekt. De hade fått för sig att projekten mest var till för
projektledarna och inte för deltagarna. Men det allra
största problemet var deltagarnas brist på självförtroende och trygghet i det svenska samhället. Många var
rädda för etniska svenskar, myndigheter och social-
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förvaltningar. Och det handlade framför allt om bristande självförtroende vad gäller det svenska språket.
Det bästa med projektet var enligt deltagarna just
att de lärde sig kommunicera. »De flesta av oss kan inte
ringa – du ser ett jobb – men kan inte tala för dig. Du
vill jobba, men du kan inte kommunicera med arbetsgivaren.« Många av deltagarna värderar den kulturella
och sociala kompetens de fått med sig från projektet
ut i arbetslivet mycket högt, Den tycks ha varit till stor
hjälp i flera deltagares fortsatta arbetsliv.
Utvärderarens slutsatser är att projektet utvecklats
under sina drygt två och ett halvt verksamhetsår. Från
en inriktning mot att lära deltagarna starta egna företag (gick inte alls) och fokus på formell inlärning har
projektet helt inriktats mot att göra deltagarna anställningsbara på den öppna arbetsmarknaden, inte minst
genom informella inlärningsprocesser. Den kulturella
kompetensen är en viktig komponent, den bidrar till
deltagarnas ökade trygghet och självförtroende. Känslan inom projektet av delade erfarenheter, bakgrunder
och livssituationer har skapat en trygghet för kvinnorna för framtiden. Projektledarna har varit både
stödpersoner och lärare, när de följt med deltagarna
och hjälpt dem mycket handfast med att söka jobb.
Deltagarna har drillats i intervjubeteende, hur de skriver ansökan, hur man agerar i ett fikarum ihop med
infödda kollegor m.m. Den kompromisslösa attityden
vad gäller målet att kvinnorna ska få jobb har också
gjort att projektet fått ett rykte om att vara en effektiv
kanal till arbetsmarknaden.

Hjälp till självhjälp?
Under 1 procent av alla EU-projekt drevs av målgruppen »personer med utländsk bakgrund«, trots
att alla dokument pekade på gruppen invandrare
som en av de viktigaste målgrupperna i detta sammanhang. Alltför ofta är det andra än målgruppen
själv som har initiativet i projekt, vilket passiviserar
deltagarna och ofta resulterar i att innehållet i projekten inte anpassas till deltagarnas behov påpekar
Stiftelsen Kunskapsforum som drivs av högutbildade invandrare (Integrationsverkets delrapport
till regeringen rörande uppdraget Etnisk mångfald
i arbetslivet, augusti 2001).

Nedgången i sysselsättning när lågkonjunkturen inträffade i början av 90-talet var på tre år hela 21 procent
(personer födda utanför Norden). År 1990 hade 65
procent av de utomnordiskt födda förvärvsarbete,
tre år senare endast 43 procent.
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Vid kortare anställningstider löper personer med
invandrarbakgrund större risk bli arbetslösa än
infödda – även personer som levt länge i Sverige.
Frågan är om turordningsreglerna i större utsträckning förhandlas när det gäller anställda med
utländsk bakgrund.
Infödda som endast arbetat kort tid på ett ställe
klarade sig bättre än invandrade som arbetat där
längre.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förändrades under krisåren från långsiktiga program till
kortkurser, från yrkesutbildning och arbetsprövning till jobbsökarkurser och kortvariga praktikplatser. Kvantitet prioriterades framför kvalitet.
Andelen i arbete sex månader efter utbildningsinsats minskade från 74 procent 1989 till som lägst
25 procent 1993.
Under krisåren hamnade ett växande antal personer utanför arbetsmarknadsåtgärderna och
ersättningarna från arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsmarknadens »outsidergrupp« uppgick under
1998 till mellan 200 000 och 250 000 personer.
Utöver dessa fanns även den dolda arbetskraftsreserven bland undersysselsatta, studerande som
egentligen ville arbeta och personer som av andra
anledningar inte registrerat sig som arbetslösa
trots att de ville ha jobb fastnade i socialbidragsberoende.
Kommunerna har fått ta över en växande andel av
ansvaret för olika åtgärdsprogram.
Högkonjunkturen i slutet av 90-talet ändrade radikalt förutsättningarna på arbetsmarknaden.Antalet
sysselsatta ökade med omkring 200 000 personer
från 1998-2000. Både den öppna arbetslösheten
som antal personer i åtgärder har sjunkit – även
bland långtidsarbetslösa.
Det finns en stor outnyttjad potentiell arbetskraft.
Befolkningen i arbetsför ålder har ökat med ca 100
000 personer sedan 1990 samtidigt som den stora
nedgången i arbetstillfällen inte hämtats upp. Fortfarande var omkring 440 000 färre personer sysselsatta 1998 jämfört med 1990. Omkring 250 000
fler var arbetslösa eller engagerade i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Betydligt fler studerar,
enbart Kunskapslyftet omfattade ca 130 000 vux-

enstuderande, som alltså inte finns med i arbetsmarknadsstatistiken. Grupper som till ovanligt stor
andel hamnat utanför är invandrare och flyktingar,
ensamstående kvinnor med barn och ungdomar.
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Utlandsfödda utgör en stor andel av de invånare
som för sin försörjning är hänvisade till socialbidrag
– mycket beroende på sin utsatthet på arbetsmarknaden och bristande tillgång till trygghetssystemen.
Under perioden 1994–97 var andelen socialbidragstagare bland vuxna mellan 38 och 39 procent
för utländska medborgare jämfört med 5 procent
för svenska medborgare.
Med högkonjunkturen minskade andelen men fortfarande var det år 2000 21 procent av de utlandsfödda som var beroende av socialbidrag, jämfört
med 3 procent av de infödda. En stor andel av
de socialbidragsberoende utlandsfödda är personer som invandrat under 90-talet.
Bland utlandsfödda ungdomar har en betydligt
större andel socialbidrag än infödda, 39 procent
jämfört med 9 procent. Minskningen man kan
notera de senaste åren rör infödda i större
utsträckning, vilket speglar att antalet arbetslösa
minskat något snabbare bland infödda ungdomar
än bland utlandsfödda.
Välfärdsinstitutionerna har enligt forskare ofta
ett kollektiviserat förhållningssätt där invandrade
betraktas som en homogen skara med likartade
behov. Allmänna regler och uppfattningar om t. ex.
krav på svenskkunskaper får styra de hjälpsökande
in i allmänna kurser och program. De hjälpsökande
själva efterlyser ett individualiserat förhållningssätt
och flexibla åtgärder.
Många klagar på bristande eller felaktig information från sociala myndigheter och arbetsförmedlingar.
Det finns också exempel där de invandrade fått
god hjälp av myndigheterna – och då handlar det
oftast om kompetenshöjande utbildningar.
Kvinnoprojektet Simba, som riktar sig till kvinnor
invandrade från länder i Afrika och drivs av afrikanska kvinnor, visar på en väg att undanröja
hindren på väg till arbetsmarknaden. Av de 85 deltagare som deltog i projektet under 1998 och
1999 gick drygt 54 procent vidare till regelrätta
anställningar, nära 26 procent gick vidare till utbildning och drygt 17 procent var föräldralediga, förtids- eller sjukpensionerade.
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Rekryterarnas syn på mångfald,
hinder och möjligheter
Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen stiger.
I storstadsregionerna och inom vissa yrkesområden
börjar bristen på arbetskraft bli märkbar. Situationen
förbättras för de allra flesta, infödda som utlandsfödda. Men trots det finns skillnader som är svåra att
förklara. Forskare har jämfört och sökt orsaker till att
vissa närmast regelmässigt hamnar utanför. Arbetssökande invandrare har delat med sig av sina erfarenheter. Nu undrar vi hur man resonerar på den andra
sidan, bland arbetsgivare, framför allt personalhandläggare och arbetsförmedlare, personer som på olika
sätt deltar i rekryteringen av anställda.
Följande text utgår från en intervjuundersökning
som gjorts på Integrationsverkets uppdrag av Refik
Sener (Röster om mångfald, ). Tolv personer i
Stockholmsområdet, arbetsledare, personalhandläggare och arbetsförmedlare har intervjuats om sin syn
på orsakerna till att arbetsplatserna inte återspeglar
samhällsinvånarnas etniska mångfald. Var finns enligt
deras mening hindren för de invandrade som nu står
utanför arbetsmarknaden?
Så gott som samtliga av de intervjuade är överens
om att de senaste årens gynnsamma ekonomiska konjunkturer i praktiken har utraderat den höga arbetslöshet som rådde tidigare. Den dystra bilden under
krisåren på -talet har vänts i sin motsats. Samhällsdebatten har skiftat fokus. Idag är det bristen på
arbetskraft som är huvudproblemet, inte arbetslösheten. Den goda arbetsmarknaden har emellertid inte
löst alla problem. Proportionellt sett är arbetslösheten
fortfarande betydligt högre för personer med utländsk
bakgrund än för infödda svenskar. Men idag finns

det bättre förutsättningar att få ett arbete än vad det
gjorde för några år sedan.
Den dystra bilden från krisåren har förändrats så
till den grad att en av de intervjuade, Cecilia Larsson,
arbetsförmedlare vid Rinkeby Arbetscentrum, som
arbetar med långtidsarbetslösa personer med bristfälliga språk- och yrkeskunskaper, svarar följande på
en fråga om vad hon anser är det viktigaste hindret
för deltagarna på Arbetscentrum att få arbete: »Det
är att hjälpa vederbörande att övervinna sina rädslor
inför arbetslivet, som har byggts upp under en lång
och mentalt påfrestande arbetslöshet, och motivera
honom eller henne att ta ett arbete!«
Hon kan redovisa goda resultat av sitt arbete. Av
de  personer som har varit inskrivna på Rinkeby
Arbetscentrum under de senaste tre åren har  fått
arbete. En del av dem hade inte haft något arbete på tio
år. Den genomsnittliga arbetslösheten för de inskrivna
var fem år. »Nu riskerar vi att läggas ner, vi har i princip betat av långtidsarbetslösheten i Rinkeby.«
En överraskning för många har varit den ökande
tillgången på okvalificerade jobb. Länge har man ansett
att rutinjobben skulle försvinna i det högteknologiska
informationssamhället. Det har bland annat varit en
av förklaringarna till den höga arbetslösheten bland
invandrare, det har inte längre funnits jobb där man
inte ställer särskilda krav på kompetensen. Ifrån Cecilia Larssons horisont är bilden en annan. »Nu finns
det många okvalificerade jobb. Det trodde man inte
att det skulle bli.« Ökningen av antalet okvalificerade
jobb är en av förklaringarna till att Rinkeby Arbetscentrum har lyckats hitta arbete åt merparten av de
inskrivna.
Den goda arbetsmarknaden är emellertid inte hela
förklaringen till den minskade arbetslösheten bland

invandrare. Merparten av de intervjuade arbetsförmedlarna är överens om att det förlängda anställningsstödet till långtidsarbetslösa och inte minst de
olika arbetsmarknadsprojekt som startades inom den
s.k. Storstadssatsningen har haft stor betydelse. Dessa
initiativ har gjort det möjligt för många arbetslösa att
ta vara på högkonjunkturens gynnsamma förutsättningar.
Bilden av arbetsmarknaden som träder fram ur
intervjumaterialet är målad i ljusa nyanser. Men optimismen får inte misstolkas. Den minskade arbetslösheten innebär inte att de hinder som försvårade för
invandrare att få arbete under lågkonjunkturen har
försvunnit för gott. Det som har hänt är att hindren
syns mindre och är lättare att övervinna i den ekonomiska högkonjunkturen. Den stora efterfrågan på
arbetskraft har lett till att många arbetsgivare sänkt
ribban.
Samtliga av de intervjuade arbetar i Stockholmstrakten. De erfarenheter som redovisas och analyseras
i denna rapport har alltså en tydlig storstadsprägel.
Stockholm har traditionellt en starkare arbetsmarknad än övriga delar av Sverige. Det är också fallet
under den rådande högkonjunkturen. Efterfrågan på
arbetskraft är alltså större här än på andra håll. Därmed inte sagt att arbetsförmedlingar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder fungerar bättre här än annorstädes. De hinder som försvårar för människor med
utländsk bakgrund att få arbete känns säkert igen i
andra delar av landet.

Språksvårigheterna gör sig än mer kännbara i yrken
som förutsätter god svenska i tal och skrift och leder
till att arbetsmarknaden begränsas för många invandrare. Den blir än mer begränsad under tider av lågkonjunktur. Men inte bara på grund av minskade arbetstillfällen. När det finns god tillgång till arbetskraft
passar många arbetsgivare på att höja språkribban. I
en del fall höjs den till fullständigt irrelevanta nivåer
som vida överskrider språkbehovet för det arbete som
ska utföras.
Även utländsk brytning tolkas i vissa fall som
att vederbörande inte behärskar det svenska språket.
Denna inställning till brytning drabbar inte bara
invandrade personer. Det drabbar också ungdomar
som är uppvuxna i de så kallade invandrartäta områdena och talar svenska med en svag, men lätt igenkännbar utländsk brytning. Det finns goda skäl att
misstänka att språkkravet i platsannonser i vissa fall
utnyttjas i ett direkt diskriminerande syfte för att gallra
bort sökande med utländsk bakgrund.
Cemal Akad anser att språkstudierna måste prioriteras initialt och anpassas till individnivå. Han
menar också att språkstudier bör vara mer inriktade
på arbetslivet och varvas med arbetsplatspraktik. Han
skulle gärna vilja se språkstudier kopplade till personens yrke, där man har möjlighet att bekanta sig med
fackspråket på ett tidigt stadium. Han är kritisk till
hur vissa kommuner sköter undervisningen i svenska
för invandrare. Han menar att sfi måste genomgå en
radikal reform och individanpassas.

Faktiska hinder – det svenska språket

Utländska utbildningar och utländska
yrkeserfarenheter

Bristande kunskaper och färdigheter i det svenska
språket är alltjämt det viktigaste faktiska hindret som
försvårar för invandrare att få arbete och ta sig in i det
svenska arbetslivet. Språkliga brister gör sig gällande
även när man har fått ett arbete. De skapar stor osäkerhet och försvårar för individen att manifestera sitt
yrkeskunnande och sina färdigheter. Bristfällig svenska
hämmar också den nödvändiga kunskaps- och kompetensutvecklingen i arbetet. »Språkbrister kombinerade med bristfälliga yrkeskunskaper är den främsta
orsaken till att invandrare inte lyckas behålla de jobb
som de får«, säger Cemal Akad vid Arbetsförmedlingen i Hallunda. »Vi ser redan i dag att en del av de
långtidsarbetslösa som fick jobb under det senaste året
kommer tillbaka efter fem, sex månader. De klarar inte
att behålla jobbet på grund av språket. De som lyckas
hålla sig kvar får i stället stora svårigheter att avancera
och byta till ett bättre jobb.«
Synpunkterna delas av merparten av de intervjuade.

Tidigare har vi presenterat undersökningar som visar
att den svenska arbetsmarknaden är dålig på att ta tillvara utländska utbildningar och utländska yrkeserfarenheter. I intervjumaterialet är det bara Anne-Marie
Rosenlund, personalhandläggare på Skolverket, som
säger att man tar hänsyn till utländska meriter när
man anställer personal. Dock inte till alla tjänster,
en del kräver specifik kompetens som bara kan förvärvas i Sverige, till exempel god kännedom om det
svenska skolväsendet. De övriga tre personalansvariga
som medverkar i intervjumaterialet menar att de av
olika skäl har svårt att ta vara på utländsk kompetens.
Med tanke på språkets vikt för journalistyrket är det
inte möjligt för Aftonbladet att anställa journalister
enbart på utländska meriter. Aftonbladet rekryterar
sina skribenter nästan uteslutande från de cirka 
sommarvikarier som anställs varje år, journalister som
huvudsakligen kommer från lokaltidningar runt om
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i Sverige. Miljöförvaltningen i Stockholm, som är en
medelstor expertförvaltning med  anställda, har liknande svårigheter. De flesta anställda är inspektörer
som bedriver miljöövervakning och tillsyn. De flesta
av dem har en mycket specifik högskoleutbildning
som endast bedrivs vid universitet i Umeå.
Hennes & Mauritz har en öppen attityd till etnisk
mångfald, men utbildnings- och yrkeserfarenheter
spelar endast en marginell roll när företaget anställer
personal till sina butiker och lager. Företaget tittar i
första hand på personlighet och utbildar sin egen personal. Marie Smidner vid Arbetsförmedlingen i Skärholmen menar att man kan skönja ett mönster när det
gäller de svenska företagens inställning till utländsk
kompetens. »Storleken på företaget spelar en viktig
roll. Stora internationella exportföretag har lättare att
godta utländska utbildningar. De har ofta bättre kunskap om vad dessa utbildningar står för än de mindre
företagen.«
Utländska yrkeserfarenheter tycks emellertid ha
betydligt lägre status än utländska utbildningar.
»Utländska yrkeserfarenheter har inte stort värde hos
arbetsgivarna«, säger Cemal Akad. »Arbetsmarknaden
i Sverige ställer andra krav på yrkeskunnande.« Han
menar att det finns en utbredd skepticism också mot
utländska yrkesutbildningar. »Man anser att det fattas
många bitar«. Synen på utländsk kompetens skiljer sig
väsentligt beroende på varifrån den kommer. En engelsk ingenjörsutbildning rankas högre än en iransk.
Med avståndet minskar förtroendet. Många gånger
handlar det dock vare sig om det faktiska eller det
kulturella avståndet, utan om det svenska samhällets
mentala avstånd till andra kulturer. Vilket för det
mesta är komponerat av mer eller mindre fördomsfulla föreställningar.
En slutsats som man kan dra av intervjumaterialet
är att utländska utbildningar och utländska yrkeserfarenheter med några få undantag, inte betraktas som
en möjlighet på den svenska arbetsmarknaden – ingen
potential som samhället och arbetsmarknaden skulle
kunna ta vara på, förädla eller ha nytta av. Ett undantag
är läkarkompetensen. En utländsk läkare som invandrar till Sverige har bättre möjligheter att fortsätta utöva
sitt yrke än andra. Här finns ett system för att ta
tillvara invandrade läkares kompetens och anpassa
den till svenska förhållanden. De utländska läkarna
har tillgång till kompletteringsutbildning och erbjuds
utbildning i fackspråket. (Även om det också här finns
hinder vilket vi visat i kapitlet om introduktionen,
»Starten i Sverige«.)
När det gäller yrken som inte kräver någon form
av legitimation är situationen annorlunda. Visserligen
finns då och då kompletteringsmöjligheter även för
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vissa andra yrken, men inte i några institutionaliserade former som för läkaryrket. Cemal Akad i Hallunda hävdar att många som startar en kompletteringsutbildning inte orkar fullfölja den utan hoppar
av. Skälet är främst ekonomiskt – man vill inte ta lån.
Man kan också misstänka att avhoppen påskyndas
av arbetsmarknadens inte alltför uppmuntrande syn
på den invandrade kompetensen. En invandrad ekonom eller bilmekaniker från Bagdad möts varken av
samma mentala acceptans eller professionella mottagande som en läkare från samma stad.
Sverige har ett system för att validera utländska högskoleutbildningar. Ansvarig myndighet är Högskoleverket. Däremot saknas ett motsvarande system för att
värdera utländsk yrkeskompetens. Flera av de intervjuade arbetsförmedlarna skulle därför vilja se ett mer
centraliserat och institutionaliserat värderingssystem
för utländska yrkeskompetenser. En central institution
skulle kunna inge förtroende hos arbetsgivarna och
på ett mer systematiskt sätt peka på kompletteringsbehoven. Den skulle också kunna vara en bra referens
för den arbetssökande. Oberoende av hur systemet
konstrueras är det viktigt, poängterar några arbetsförmedlare, att ha med näringslivet. De skulle öka värderingarnas trovärdighet.
En tidig kartläggning och värdering av den nyinflyttades utbildnings- och yrkeskompetens, ett varierat utbud av kompletteringsmöjligheter samt en tidig
och professionell yrkes- och studievägledning, skulle
hjälpa många nyinflyttade att välja rätt från början
och bygga vidare på den medhavda kompetensen –
till nytta både för de enskilda och för samhället (se
här Överenskommelsen mellan Integrationsverkets m.fl.
angående utveckling av introduktionen samt Integrationsverkets och Högskoleverkets skrivelse till regeringen i kapitlet om Introduktionen).

Andra faktiska hinder
Ett annat hinder som de intervjuade pekade på var de
invandrade arbetssökandes brist på referenser. »Avsaknaden av referenser är ofta ett problem när invandrare
söker jobb«, berättar Kambiz Asadollahi, gruppledare
vid Arbetsmarknadsgruppen i Rinkeby. Arbetsgivaren
vill veta hur den arbetssökande är som person och
hur han fungerar i arbetslag. Men det finns ingen som
arbetsgivaren kan ringa till och ställa dessa frågor. Bristen på referenser är en osäkerhetsfaktor som påverkar
arbetsgivarens beslut i negativ riktning. »Men när vi
går in i bilden brukar osäkerheten försvinna«, säger
Asadollahi. »Vi som jobbar på Arbetsmarknadsgruppen har ofta god kännedom om den sökande och

fungerar som en referens för honom i brist på riktiga
referenser.«
»Ett annat problem«, berättar Asadollahi, »är att
många som kommer till oss ofta inte vet hur man
söker arbete i Sverige.« Han uppskattar att det är bara
fem procent av de inskrivna på Arbetsmarknadsgruppen som på egen hand kan sätta upp en meritförteckning. Även Anne-Marie Rosenlund på Skolverket har
synpunkter i samma fråga: »Ansökningar från personer med utländsk bakgrund är ofta knapphändiga
och kortfattade. En ansökan skriven som ett personligt
brev ger ofta en detaljerad bild av den sökande, vilket
är en fördel när man har en tjock bunt att gå igenom.« Arbetsmarknadsgruppen i Rinkeby och andra
arbetsmarknadsinriktade projekt försöker avhjälpa
denna brist genom kurser i jobbsökning. Arbetsmarknadsgruppen förbereder även de inskrivna inför
anställningsintervjuer.
Enligt flera av de intervjuade skapar boendesegregationen svåra hinder för invandrare när det gäller att
komma in på arbetsmarknaden. De som bor i etniskt
segregerade områden saknar ofta tillgång till svenska
nätverk. I den mån de har kontakter, handlar det nästan uteslutande om kontakter inom den egna etniska
gruppen.
En annan svårighet som lyfts fram är bristen på
motivation hos de arbetslösa. Det är framförallt arbetsförmedlare som arbetar med långtidsarbetslösa som
poängterar detta. Boven i dramat anses vara bidragssystemet. Enligt Cemal Akad kan det till och med
inträffa att man förlorar ekonomiskt på att ta ett låglönearbete. »Det känns som ett straff, och skapar en
mycket låg motivation hos de sökande.« Flera av dem
som jobbar i arbetsmarknadsinriktade projekt poängterar att en viktig del av deras insatser går ut på att
motivera deltagarna att ta ett arbete. Men så länge det
inte lönar sig att arbeta, är det en svår uppgift. »Det
här är ett allvarligt problem som berör många«, säger
Akad. »Det borde vara tvärtom. Även om det rör sig
om en timmes arbete, borde det löna sig att ta det.«

Strukturella hinder
I det här avsnittet tar vi framför allt upp de strukturella hinder som finns hos myndigheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Vi återkommer till de
strukturella hinder som finns i arbetslivet. I diskussionen om arbetslöshet är det sällan man kommer in på
betydelsen av de berörda myndigheternas arbetssätt
och strukturer. Svaret ligger sannolikt i att myndigheterna söker hinder och brister hos de arbetssökande
själva. Det är de som ska anpassas till arbetsmarkna-

den, inte tvärtom. Denna inställning tycks bli än mer
påtaglig när problemet har anknytning till invandrade
arbetssökande. En sådan uppfattning blockerar den
självkritiska blicken och hindrar myndigheterna från
att uppfatta och analysera de egna strukturerna som
del av problemet.
Flera av intervjupersonerna arbetar i projekt som
riktar sig till långtidsarbetslösa personer med utländsk
bakgrund. Samtliga dessa projekt (som Arbetsmarknadsgruppen i Rinkeby och Kista Matchning) kan
beskrivas som framgångsrika med goda resultat. Merparten av de arbetssökande som har varit inskrivna där
har fått arbete. När man granskar dessa projekt något
närmare visar det sig att de är typiska hybrider bestående av en blandning av arbetsförmedling, socialförvaltning, arbetsmarknadsutbildning, praktikplatsförmedling, medborgarkontor m.m. De har tillkommit
som en nödlösning för att hantera de problem som
de ansvariga myndigheterna inte har lyckats lösa. En
framgångsnyckel för arbetsmarknadsprojekten är att
de lyckas integrera olika funktioner under samma tak.
Inom projekten har man möjlighet att improvisera,
gå utanför de konventionella ramarna och testa nya
arbetssätt vilket underlättar när man möter nya problem och nya behov.
En berättigad fråga är varför de befintliga strukturerna inte kan införa ett integrerat arbetssätt och pröva
nya arbetsformer? De direkta svar som ges på denna
fråga är ofta bara ett ihåligt eko av själva frågan: »Det
saknas ett integrerat arbetssätt mellan olika enheter i
kommunen«, eller, »arbetsförmedlingen arbetar inte på
det sättet.« Skälet till att de ansvariga myndigheterna
misslyckades med att hantera den stora och accelererande långtidsarbetslösheten för invandrare berodde
inte på brist på resurser, kunskaper eller erfarenheter.
Skälet var att de befintliga strukturerna i dessa myndigheter hindrade lösningarna på problemet.
De framgångsrika projekten har konstruerat sina
strukturer efter de behov som ska fyllas. Projekten
har som bäst förmåga att improvisera, de prövar nya
arbetsformer, är inte prestigebundna, utgår från individens egna förutsättningar, arbetar nära de människor som berörs, arbetar med hela problemkomplexet,
har en hög flexibilitet och anpassar sig snabbt till nya
förhållanden. Medan de ordinarie organisationerna
utgår från att problemet ska anpassas till befintliga
strukturer med någon av de standardlösningar som
där redan finns. De fasta organisationerna är styrda
av tunga regelverk och fasta budgetar, arbetar endast
med delar av problemkomplexet, har svårt att improvisera, samarbeta med andra myndigheter, pröva nya
arbetssätt, anpassa sig till nya förhållanden och möta
nya behov.
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Föråldrade strukturer finns inte bara hos arbetsmarknadsmyndigheterna utan är ett generellt problem som förekommer överallt i samhället. De flesta
strukturer har haft svårt att hålla jämna steg med förändringarna i samhället och hantera nya behov och
annorlunda frågeställningar. I den allmänna debatten
om integration är det märkligt nog sällan som strukturernas behov av förnyelse och anpassning till det nya
Sverige diskuteras. Det verkar snarare finnas en övertro på de befintliga strukturernas förmåga att hantera
nya problem med gamla redskap och arbetsformer.

Etnisk diskriminering
Den nya lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden kritiseras ibland för att vara
tandlös. Huvudargumentet för denna kritik är frånvaron av fällande domar. Ingen arbetsgivare har hittills dömts för etnisk diskriminering. Däremot har
man kommit till ett ökande antal förlikningar, något
som Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO,
anser är en indikation på lagens ökade effektivitet.
Flera uppgörelser har lett till att anmälaren fått arbete.
Hade anmälan gått till dom hade domstolen varit
begränsad till att utdöma skadestånd. Antalet anmälningar har efter att den nya lagen trädde i kraft ökat
kraftigt – en följd av att människor blivit medvetna
om sina rättigheter och möjligheter till upprättelse
enligt DO.
I intervjumaterialet finns starka indikationer på att
lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering, i kombination med DO:s upplysningsarbete fungerar som
en lärande och normbildande lag. Merparten av de
intervjuade anser att den nya lagen och DO:s arbete
har lett till en ökad medvetenhet och bidragit till att
stärka det förebyggande och självrannsakande arbetet
mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. »Visserligen finns det fortfarande arbetsgivare som har
dålig kännedom om lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering, men det har blivit bättre«, säger Cemal
Akad. Hans synpunkter bekräftas av de personalansvariga som medverkar i intervjumaterialet. »Vi har
varit tydliga med var företaget står i diskrimineringsfrågor«, säger Leif Spång, Hennes & Mauritz. Han
uppger att lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering tas upp i företagets internutbildningar. Motsvarande utbildningar och seminarier förekommer också
på andra arbetsplatser. Flera av de intervjuade har
själva deltagit eller medverkat i olika forum som tar
upp lagen.
Trots lagen är emellertid etnisk diskriminering fortfarande ett stort problem på arbetsmarknaden anser
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flera av de intervjuade. Även om den uppenbara,
direkta diskrimineringen har avtagit förekommer en
indirekt diskriminering i mer subtila former än tidigare. I enskilda samtal med arbetsförmedlarna tar
arbetsgivarna numera ofta öppet avstånd från etnisk
diskriminering men hänvisar till »grabbarna på golvet« eller till »kundernas reaktioner«, när de motiverar
ett avslag till en meriterad sökande med utländsk bakgrund. Även en del irrelevanta språkkrav som »felfri
svenska, flytande svenska« och krav på »svensk socialkompetens« används i vissa fall i diskriminerande
syfte.
Vetskapen om etnisk diskriminering gör att personer med utländsk bakgrund ibland avstår från att söka
arbete för att skydda sig mot att bli diskriminerade.
Men ibland används etnisk diskriminering som ett
alibi för att inte söka jobb eller som en standardförklaring när man inte har fått det sökta jobbet. Feryan
Deniz vid Projekt Storstad i Södertälje berättar om ett
möte med några Södertäljeungdomar, som hävdade
att det inte var lönt att söka jobb, eftersom de ändå
inte skulle få något därför att de hade utländsk bakgrund.
Arbetsförmedlarna möter dagligen misstänkta fall
av etnisk diskriminering i kontakt med arbetsgivarna
och de arbetssökande. Detta sker både i enskilda samtal med arbetsgivare/arbetstagare och i de platsannonser som arbetsgivare skickar till arbetsförmedlingarna.
Det finns arbetsförmedlingar som har utvecklat handlingsprogram där man tar upp hur man resonerar
med arbetsgivarna om överdrivna kompetenskrav och
hur man hanterar andra former av misstänkta fall
av etnisk diskriminering. Merparten av arbetsförmedlingarna saknar emellertid en sådan gemensam strategi. I brist på detta har det utvecklats en form av självcensur visar våra intervjuer. Man lägger helt enkelt
locket på när man möter misstänkta fall av etnisk diskriminering och undviker arbetsgivare som är »svåra
med invandrare.« I intervjuerna framkommer att man
visst möter misstänkta fall av etnisk diskriminering,
men att man aldrig anmält en arbetsgivare. De finns
också ett antal arbetsgivare som man aldrig ringer till.
Denna inställning motiveras av ett pragmatiskt
argument. Man vill helt enkelt inte göra sig ovän med
arbetsgivaren. Man behöver arbetsgivaren och »det är
trots allt arbetsgivaren som bestämmer«. »Man hjälper inte en arbetsgivare att få arbetskraft, utan arbetsgivaren hjälper oss att få ut våra arbetssökande. Det är
så många kollegor resonerar.«

Etnisk och kulturell mångfald
»Det händer inte ofta att svenska företag uttryckligen
säger att man vill anställa en person med utländsk
bakgrund. Däremot har jag flera gånger varit med om
att företag som ägs av personer med utländsk bakgrund vill anställa svenskar.« Feryan Deniz är inte
ensam om denna iakttagelse. Flera andra arbetsförmedlare har liknande erfarenheter. Även deras förklaringar är samstämmiga. »De flesta företag som ägs av
personer med utländsk bakgrund är familjeföretag,
där det arbetar flera personer från samma släkt. Man
vill därför gärna ha en svensk, så att kunderna ska
kunna känna igen sig.« Det omvända däremot tycks
sällan inträffa. Ingen av de tillfrågade arbetarförmedlarna kunde komma på något fall där ett svenskt företag önskat anställa en person med utländsk bakgrund
för att kunderna ska känna igen sig. Av intervjuer
med de fyra personalansvariga framgår det dock att
det förekommer en hel del diskussioner och tankearbete kring etnisk mångfald. Det gäller både företag
och myndigheter. Men de intervjuade medger att det
tas för få aktiva initiativ för att omsätta idéerna och
ambitionerna i praktisk handling.
Bengt Olsson, administrativ redaktionschef på
Aftonbladet, är fullständigt klar över varför Aftonbladet vill ha etnisk mångfald bland sina journalister.
»Vi vill ha ett underifrånperspektiv i vår journalistisk.
Det är vår ideologi som tidning. Och då måste vi stå
för mångfalden. En redaktionsledning som består av
svenskar och ser tillvaron med svenska ögon kan i
längden inte stå för ett underifrånperspektiv. Samtidigt vill vi fortsätta vara en masspridd tidning och
lyckas på en kommersiell marknad. Vi måste vända
oss till så många som möjligt i samhället. Så många
som möjligt bör känna igen sig bland tidningen medarbetare. Likaså bör de känna igen sin verklighet i vår
journalistik.«
Aftonbladet vill alltså ha etnisk mångfald bland
sina journalister av både ideologiska och kommersiella skäl. Men verkligheten på Aftonbladet ligger ljusår
från idealbilden. Självklart finns det förklaringar. En
är språkhinder, en annan att ytterst få journalister
med utländsk bakgrund söker jobb som sommarvikarier. Aftonbladet väljer sina framtida journalister nästan uteslutande ur kretsen av hundratalet sommarvikarier, vilka huvudsakligen består av journalister från
landets lokaltidningar.
Kan då inte Aftonbladet gå utanför denna slutna
struktur? Bryta det invanda mönstret? Hitta nya sökvägar, när man så gärna vill ha etnisk mångfald? De
har börjat söka nyrekryteringar i de nya medierna, via
Internet. Där kan man hitta skribenter med utländsk

bakgrund, antagligen för att strukturerna på dessa nya
medier fortfarande är tämligen öppna. Men därefter
tar fantasin och det aktiva sökandet slut.
Men så länge tidningens behov av nya journalister
tillfredsställs, är drivkrafterna att söka alternativa
rekryteringsvägar svaga. Att sträcka sig utanför de
gamla, invanda strukturerna kräver dessutom mycket
arbete och upplevs som äventyrligt. Aftonbladet kan
inte leva på slumpens skördar. Det är dagstidningar
man producerar. Tempot är högt. Hetsen och konkurrensen svindlande. Man överlämnar sig till de gamla,
slutna strukturerna, de invanda mönstrens trygghet.
Ambitionerna med mångfald skjuts på framtiden.
Aftonbladets dilemma är långtifrån unikt. Flera av de
personalansvariga i intervjuerna har liknande berättelser. Man vill så gärna, men vet inte hur. Ofta har
man inte tid, inte kunskap eller mod att bryta sig ur
de slutna strukturerna och ändra mönstret. Man lunkar vidare i gamla spår.
Miljöförvaltningen i Stockholm har cirka 
anställda. De flesta är inspektörer som arbetar med
miljöövervakning och tillsyn. Merparten av inspektörerna har en specifik utbildning som endast finns
på universitetet i Umeå. Det är förvaltningens smala
rekryteringsbas. Miljöförvaltningen har en mångfaldsplan från . »Ambitionen finns«, berättar Ulla
Andén, administrativ direktör på förvaltningen. »Men
vi vet ofta inte hur vi ska gå vidare. Vi saknar vägledning. Vi saknar en samtalspartner som har kunskap
om dessa frågor. Och någon form av central utbildning saknar vi.«
Miljöförvaltningen har anställt ett par inspektörer
med utländsk bakgrund för inspektion av livsmedelslokaler. Livsmedelsavdelningen hade velat ha det, eftersom många livsmedelslokaler ägs av invandrare. Man
ville underlätta kommunikationen, och inte halka på
en massa missförstånd. När behovet uppstår kan man
alltså gå förbi stela strukturer och invanda mönster.
Men sedan är det stopp. Så länge det inte finns ett
drivande behov har Miljöförvaltningen, liksom Aftonbladet, svårt att bryta sig ur det invanda rekryteringsmönstret och hitta nya sökvägar.
Hennes & Mauritz har också en mångfaldsplan – ett
par meningar infogade i jämställdhetsplanen. H&M
har en öppen och positiv inställning och goda erfarenheter av mångfald, både från butiker och lager,
men däremot inte något genomtänkt program för att
främja mångfalden bland sina anställda. H&M har en
öppen struktur och en bred rekryteringsbas. »För oss
är mångfald en naturlig process«, säger Leif Spång. »I
områden där det bor invandrare ser urvalet ut så!«
Det händer en del kring temat »etnisk mångfald«
också på arbetsförmedlingarna. AMS har en central
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arbetsgrupp som arbetar med frågan. Ett antal länsarbetsnämnder är också aktiva, särskilt i Göteborg.
På Arbetsförmedlingen i Hallunda har man utsett en
ansvarig för diskriminerings- och mångfaldsfrågor. På
Arbetsförmedlingen i Skärholmen har chefen tagit initiativ till ett mångfaldsprojekt. Marie Smidner, ansvarig för projektet, funderar intensivt på hur en enskild
arbetsförmedling ska kunna arbeta med mångfalden.
Hon tror inte att det räcker med ändrade attityder.
Bristande kunskaper och färdigheter i det svenska
språket är de svåraste hindren när invandrade ska in
på den svensk arbetsmarknaden anser arbetsförmedlare, rekryterare och arbetsgivare.
䡵

Många jobb förutsätter god svenska i tal och skrift.
Brister svenskan begränsas arbetsmarknaden för
den arbetssökande.

Det gäller också att påverka och ändra arbetsgivarnas
beteenden när det gäller rekrytering. »Men det är inte
lätt. För många arbetsgivare är mångfald lika med att
anställa några invandrare.« Hon berättar att begreppet kan vara känsligt och värdeladdat även bland kollegorna. Det misstolkas. »Vad är det här för nytt! Jag
har väl inga fördomar!« Smidner staplar svårighet på
svårighet, men är ändå optimist.

Ytterligare ett hinder som påtalas av arbetsförmedlare kan vara de arbetslösas, framför allt långtidsarbetslösas, brist på motivation. Bidragssystemet
gör att det inte alltid lönar sig att arbeta.–
Själva strukturerna och arbetssätten hos inblandade myndigheter kan lägga hinder på vägen till
arbetslivet.
䡵

䡵

När det finns god tillgång på arbetskraft höjer
många arbetsgivare språkribban. Ibland till orimliga
nivåer.

Utländska utbildningar och yrkeserfarenheter betraktas sällan som en möjlighet på den svenska arbetsmarknaden.Arbetssökande placeras i allmänna kurser
som mest leder till rundgångar i åtgärdssystemet.–
Kompletteringsutbildningar för fler yrken än läkare
efterlyses.
䡵

䡵

䡵

En central institution för att validera utländska
yrkeskompetenser skulle inge förtroende hos
arbetsgivarna.
Tidig kartläggning och värdering av de invandrades
kompetenser och en tidig och professionell yrkesoch studievägledning skulle hjälpa många att hamna
rätt.
Ett annat hinder är invandrades brist på referenser och ibland även brist på kunskap om hur man
söker arbete i Sverige.

Mångfald bortom retoriken
Skeptiska arbetsgivare
Det finns en utbredd skepsis bland arbetsgivare till att
arbete med mångfaldsplaner och i förlängningen positiv särbehandling faktiskt kommer att leda till ökad
integration och att fler människor med utländsk bakgrund får fäste på den svenska arbetsmarknaden. Det
är något som bland andra konsulterna i Vasco Advisers
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䡵

䡵

䡵

De framgångsrika projekten har anpassat sitt
arbetssätt och sina strukturer efter de behov som
ska fyllas. Hos myndigheterna blir det lätt problemet som anpassas till befintliga strukturer med de
standardlösningar som redan finns.
Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering på
arbetsmarknaden har tillsammans med DO:s upplysningsarbete ökat medvetenheten och bidragit
till arbetet mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.
Etnisk diskriminering är trots lagen emellertid fortfarande ett problem. Arbetsförmedlingarna som är
strategiska knutpunkter saknar i stor utsträckning
strategi och handlingsplan för hur man ska bemöta
misstänkta fall av etnisk diskriminering från arbetsgivares sida.
Våra intervjuer visade att arbetsgivarna var positivt inställda till etnisk mångfald – i teorin. I praktiken går emellertid mycket sin gilla gång. Man vet
inte riktigt hur man ska bryta de gamla mönstren.
Det är först när behov av arbetskraft uppstår som
situationen öppnas.

konstaterar i en rapport till Integrationsverket (Aktörsanalys för företag och organisationer på den svenska
arbetsmarknaden, ).
Ett argument som förs fram av de skeptiska är att
mångfaldsplanerna medför en felaktig kategorisering
i grupper som inte har något gemensamt. Hur ska
etnisk mångfald kunna främjas utan att i första hand
undersöka vars och ens etniska bakgrund, vilket kan

uppfattas kränkande. Det vidare begreppet »invandrare« är svårt och den kategoriseringen medför antagligen inte att en grek känner sig representerad av en
irakier. Och när är mångfalden representerad tillfredsställande? En viss procentsats fungerar i jämställdhetsarbetet mellan män och kvinnor men inte när det gäller etnisk tillhörighet. Det är en mänsklig rättighet att
själv få välja sin etniska, sexuella eller religiösa identitet menar skeptikerna.
Integration är för de flesta intervjuade företagen i
Vasco-rapporten mycket mer än etnisk integration.
Det handlar om att företaget ska ta till sig bra kompetenser och integrera dem oavsett om det handlar
om kön, religion, kultur, språk etc. Man tror – men
vet inte då här saknas kunskap –att mångfald är lönsam och att resultaten blir bättre. Organisationerna
vill, precis som företagen samt många kommuner och
myndigheter (enligt tidigare genomförd aktörsanalys)
att integrationsarbetet på arbetsmarknaden snarast
måste komma bort från kollektiva och generella åtgärder där människor med invandrarbakgrund ses som
grupper och i stället övergå till individuella lösningar
som fokuserar på de enskilda personerna.
Men trots befintligheten av en utbredd likgiltighet
och även öppen skepsis pågår ett intensivt arbete för
att hitta goda modeller för att öka mångfalden i arbetslivet.

Volvo – mångfald i praktiken
På Volvo Lastvagnar vaknade intresset för mångfaldsfrågor när konjunkturen tog fart och det började bli
brist på kunnig arbetskraft. Man insåg att det bland
invandrade kunde finnas en outnyttjad resurs. För att
säkra tillgången på arbetskraft har man en egen mångfaldsansvarig. Aleksandra Kovacevic har varit ansvarig
för företagets mångfaldsarbete sedan , hon kom
till företaget direkt från examen på Förvaltningshögskolan där hon gjort sitt examensarbete om mångfaldens affärsstrategiska fördelar. Hennes utgångspunkt
är att om man vill locka till sig de bästa måste man ha
en bred rekryteringsbas. En annan aspekt är att mångfald också kan ses som en strategi för att öka konkurrenskraften på den globala marknaden. De flesta storföretag har idag hela världen som verksamhetsfält och
marknad. Personal med internationell kompetens kan
då underlätta kontakter med kunder och medarbetare
i andra länder. Kunskap om hur man gör affärer, de
kulturella koderna, och kunskap om marknaden, om
vad kunderna kan tänkas vilja ha.
Volvo Lastvagnar i Göteborg hade redan före  en
särskild arbetsgrupp för mångfaldsfrågor, men ingen

klar policy eller strategi för arbetet. Det blev den första uppgiften, nästa steg var att sprida kunskaper och
påverka attityderna i hela organisationen. Inte minst
så att chefer på alla nivåer blev medvetna om fördelarna med att jobba för ökad mångfald. Senare har
det handlat om aktivt arbete med rekrytering. Här
har man haft god hjälp av arbetsförmedlingens specialavdelning Internationell Kompetens som förbereder högutbildade ekonomer, tekniker och jurister med
utländsk bakgrund för den svenska arbetsmarknaden.
Målen för mångfaldsarbetet på Volvo Lastvagnar
har varit att i första hand öka antalet chefer med
invandrarbakgrund. Chefernas roll är viktigt för hur
hårt frågan om kulturell mångfald prioriteras i praktiken. En chef som själv har invandrarbakgrund kan
också ha lättare att se och värdera andra invandrares
kompetens. Här har man en ettårsplan. I ett längre perspektiv ska personalens sammansättning spegla den
rekryteringsbas som finns i samhället. Är t.ex.  procent av alla maskiningenjörer i Sverige födda utomlands eller har en utländsk förälder då ska också Volvo
Lastvagnars maskiningenjörer vara det. På samma sätt
ska andelen kvinnliga ingenjörer motsvara siffran över
hur många kvinnor som tar examen på de tekniska
högskolorna.
Aleksandra Kovacevic försöker ständigt ha en bank
av intressanta sökande som hon intervjuat grundligt
för att få en tydlig bild av meriter och kompetens. I
första hand jobbar hon med tjänstemän, det är bland
dem rekryteringsbehoven är störst och efterfrågan
finns på internationell kompetens. När de ställs inför
svårigheter att bedöma utländska examina och erfarenheter brukar hon föreslå att berörda chef intervjuar
den sökande så att han eller hon kan göra en ordentlig bedömning. Att få stämma av kompetensen under
en praktikperiod kan också vara en lösning i många
fall. Ett tjugotal personer med utländska bakgrund har
haft någon form av praktik på företaget de senaste två
åren, praktik som arbetsmarknadsåtgärd betald av staten. Ungefär hälften av dessa har senare fått reguljära
anställningar. Av Volvo Lastvagnars ca   anställda
i Göteborg är  procent födda utomlands eller har
någon förälder som är det. På vissa avdelningar, t.ex.
designavdelningen, är siffran betydligt högre, närmare
 procent.
Någon utvärdering av mångfaldsarbetet hade vid
denna tid inte gjorts. Andelen anställda med utländsk
bakgrund har sannolikt ökat. Om det beror på den
gynnsammare konjunkturen eller på mångfaldsarbetet vill Aleksandra Kovacevic vara osagt. Medvetenheten om mångfaldsfrågor har i alla fall ökat inom
företaget. Frågan om hur det går i framtiden är mer
osäker. Ansvaret som mångfaldsansvarig har bakats
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samman med ansvaret för jämställdhetsarbetet, tjänsten som mångfaldsansvarig har skurits ned till hälften.
Det finns en risk att satsningen bromsas. Länsarbetsnämnden har vidare skurit ned på antalet arbetspraktikplatser. Möjligheten att kunna testa sökanden utan
bindande löften om anställning har varit en viktig del
i Volvo Lastvagnars mångfaldssatsning.

Särskilda satsningar
Integrationsverket har regeringens uppdrag att under
en treårsperiod göra en särskild satsning för att stimulera etnisk mångfald i arbetslivet. Verket ska bl.a.
i samverkan med andra myndigheter vidta särskilda
åtgärder för att stimulera myndigheter och företag att
rekrytera invandrare, i synnerhet personer med lämplig utländsk högskoleutbildning med inriktning på
administrativa yrken inom samhällsvetenskap, data,
juridik och ekonomi och som har svårt att hitta ett
sådant arbete. Man ska genomföra särskilda informationsinsatser riktade till arbetsgivare och även stimulera och inspirera kommunerna att utveckla sitt mångfaldsarbete.
Ett av projekten rörande personer med utländsk
högskoleutbildning med inriktning på administrativa
yrken är det mångfaldsprojekt som bedrivs inom FöreningsSparbanken i Östergötland. Inom banken anser
man att den mångkulturella kompetensen och förståelsen är viktig för såväl individuella kunder som för
samhället i stort. Därför har man bestämt att personalen ska spegla den mångfald som finns bland kunderna. Genom ett första pilotprojekt vill man få fram
metoder och arbetsformer för att i nästa fas genomföra och utvärdera ett mångfalds/integrationsprojekt
inom den finansiella sektorn i såväl Östergötland som
i övriga Sverige. Invandrade akademiker erbjuds inom
denna ram praktik och utveckling inom bankerna i
Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala och Åtvidaberg.
Åtta akademiker från olika länder med goda kunskaper i svenska och delvis även i engelska placeras på
lokala bankkontor, där de får handledning av erfarna
banktjänstemän, utbildning och ett sommarvikariat.
De får också genomgå bankens introduktionsprogram
för teoretisk och praktisk träning i finansiella tjänster.
Tanken med projektet är en ömsesidig utveckling, de
inblandade arbetsplatserna utvecklas i sina färdigheter att dels ta tillvara nykomlingarnas erfarenheter och
möjligheter och dels öka sin professionalism i mötet
med kunder från andra kulturer. Bankledningarna
väntas få värdefulla insikter inom området mångfald
och tillväxten antas öka i länet genom tillgång till
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välutbildad arbetskraft med mångkulturell bakgrund.
FöreningsSparbanken bedriver liknande projekt i Rinkeby i Stockholm och i Rosengård i Malmö.

Strategi för mångfald
En annan satsning, Kompetens för mångfaldens arbetsliv, startade på initiativ av tidigare Rådet för arbetslivsforskning och fortsätter i de nya myndigheterna Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap respektive
Vinnova. Här definierade man begreppet mångfald
som »ett dynamiskt nyttjande av individers kompetens
och resurser oavsett bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, etnicitet, utbildning, ålder, funktionshinder«.
Målet var en ökad integration, bättre kompetensutnyttjande och en mer adekvat kundorientering i såväl
privat som offentlig verksamhet.
Satsningen innefattade riktade bidrag för att stimulera ett antal utvecklingsprojekt. I Rapport nr 
(»Kompetens för mångfaldens arbetsliv«, red. Gabriella Fägerlind, ) speglas idéerna och verksamheterna i femton av dessa. Projekten har handlat om allt
från strategier för att utnyttja mångfaldens potential
i heterogena grupper, analys av rekryteringsprocesser,
analys av ifall mångfald är prioriterad vid rekrytering
till företags ledningsgrupper till utvärdering av mångfaldsarbete i Halland, undersökning av betydelsen av
bruten svenska i arbetslivet, utvärdering av om krav
på mångfaldsarbete i offentlig upphandling är förenligt med svensk och europeisk lagstiftning samt vilka
av amerikanska företags metoder för att mäta mångfald som kan överföras till svenskt arbetsliv.

Kritisk kompetens
Konsultgruppen Kairos Future gjorde (i Rapport nr
 ovan) djupintervjuer med elva personaldirektörer i
stora svenska börsnoterade företag för att få svar på
vilka kompetenser som kommer att vara »kritiska«
på fem års sikt och i vilken utsträckning »att vara
olik« och »förmågan att leda mångfald« kan vara
sådana framtida kritiska komponenter. Man frågade
också hur representanter till koncernledningen rekryteras idag och i vilken utsträckning uppfattningen om
mångfald avspeglas i praktiken.
Resultatet visade att endast hälften av företagen
hade någon kvinna i koncernledningen och ännu färre
hade personer av utländsk härkomst. Ändå tyckte de
intervjuade att medlemmarna i koncernledningsgrupperna var mycket olika – trots samma utbildning, ålder
och kön. Majoriteten av de svarande var positiva till
mångfald i sig men prioriterade inte mångfald i led-

ningen. De allra flesta ansåg att de hade en sammansättning av olika slags människor även om det betydde
samma kön, liknande utbildning och ålder. Kompetens, erfarenhet och personlighet betonades som de
viktigaste kriterierna vid rekrytering till koncernledningen. Definitionen av kompetens och personlighet
var däremot inte särskilt klar. Både personaldirektörer och headhunters påpekade under intervjuerna att
urvalet av personer med rätt kompetens men som är
olika den sittande ledningsgruppen är litet. Man väljer
då kompetensen före mångfalden utan att ha reflekterat särskilt mycket över vad begreppet kompetens står
för och vad det är som gör företaget framgångsrikt i
en föränderlig värld.
Frågan man också ställer är om karriärvägarna till
toppen är öppna för alla oavsett ursprung. De gamla
systemen är uppbyggda på ett sätt som tvingar medarbetare att anpassa sig till den rådande normen om vad
som är passande för en blivande ledningsgruppsmedlem. Kvinnor kritiseras för att inte vara intresserade av
att sitta i ledningsgruppen utan att man kritiskt granskat för vilka villkoren att arbeta på denna position
är uppbyggda. Kairos Future sammanfattar att det är
viktigt att alla kriterier även de personliga blir uttalade för att alla ska få en chans. Det borde inte gå
att gömma sig bakom att personen inte »kändes rätt«.
Om man ser personlig mognad som en förmåga att
leda olika slags människor kan olikhet och förmågan
att leda mångfald vara en framtida kritisk kompetens.
För att våga leda olikheter måste man ha stor kunskap om sig själv och sina reaktioner för att inte
välja den trygga vägen att bara anställa kopior av sig
själv. Ingen av de svarande i den här undersökningen
nämnde emellertid att det var viktigt att kunna leda
mångfald. Man såg det heller inte som viktigt att nya
medlemmar i ledningen avvek från dagens och det gör
det svårare att uppfylla mångfalden längre ner i organisationen, eftersom ledningen alltid är normen för
vad som är rätt och fel. Intervjuarna slutar med att det
inte verkar som om företagen rekryterar efter vad som
behövs imorgon utan snarare efter hur man gjort tidigare.

Originalitet och kreativitet en tillgång
Konsulterna i Samarbetsdynamik samlade fokusgrupper med personer som alla hade erfarenhet av att arbeta
i heterogena arbetslag och situationer där mångfaldens potential måste utnyttjas. Bakgrunden var erfarenheter från en facklig förtroendeman som på sin
arbetsplats, i en industri med modern arbetsorganisation, såg att arbetsgrupper med heterogen samman-

sättning ofta låg i topp på produktivitetslistan. Med
intervjuerna ville de lyfta fram de faktorer som bidrog
till att just de heterogena grupperna fungerade så bra.
Den moderna arbetsorganisationen utgår från
integration över avdelningsgränser, kundorientering,
decentralisering och individualisering. Något helt
annat från den tidigare ovanifrån styrda produktionen, där disciplinen var huvudsaken och lösningarna
horisontella. I den nya organisationen krävs fantasi
och kreativitet. På det personliga planet krävs en stor
mängd egna och personliga ställningstaganden från
den enskilda medarbetaren. Tvånget att ta ställning i
produktionsövergripande frågor gör människors olikheter synliga på ett annat sätt än i den hierarkiska
organisationen. Mångfald i den hierarkiska ordningen
blir osynlig och kan störa den vertikala ordningen.
Anpassning och konformitet är i stället det eftersträvansvärda. I dagens nya modeller är det i stället det
kreativa och det innovativa som leder verksamheten
framåt.
Resultatet från fokusgrupperna om vad som bidrar
till att mångfaldens potential tas tillvara och vad som
motverkar sammanfattas i ett antal teman; kommunikationen, originalitet, unika insatser, gemenskapande,
oberoende, autonomi och delad kunskap.
Den nya organisationen förutsätter enligt konsulterna att man kan tala med varann, att man utnyttjar
alla tänkbara medel för att skapa kommunikation. När
det gällde originalitet handlar det om att ta intryck av
varandras sätt att resonera, ta vara på vars och ens originalitet. Möta andras perspektiv, undvika konkurrens
och sträva mot samarbete och undvika att försöka få
andra att tänka som en själv. Gemenskap får man om
man fokuserar på att få olika egenskaper och färdigheter att fungera tillsammans och agerar så att alla
kan medverka, att alla vågar och vill berätta om olika
ämnen och erfarenheter. När man vet att andra delar
är med behöver man inte lägga så mycket energi på att
bevaka sina revir.

Försäkringskassan, rehabilitering och mångfald
Försäkringskassan har bl.a. ansvar för att samordna
återgången till arbetslivet efter en längre sjukskrivning. Här krävs att alla har samma möjlighet oavsett
diagnos, kön, ursprung eller annat. Tidigare undersökningar har emellertid visat att så inte är fallet,
handläggarna gör olika bedömningar beroende på den
försäkrades utbildning, kön och ursprung. Män får
mer resurser än kvinnor, infödda mer än invandrade.
Skillnaderna kan till viss del förklaras med olika yrken
och diagnoser, men inte helt.
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I rehabiliteringsarbetet utgör föreställningen om det
manliga och det svenska norm. Kvinnor och invandrare definieras som avvikande. Det finns en outtalad
hierarki där det manliga och det svenska är överordnat det kvinnliga och det utländska. Elisabet Nobouka
Nordin, som studerat handläggningen, menar att det
är omöjligt att veta om människor diskrimineras men
att det kan anses troligt då handläggarnas föreställningar överensstämmer med allmänt accepterade bilder av olika grupper och då man vid handläggningen
ofta är stressad och inte hinner träffa den försäkrade.
Hon tror inte att någon handläggare diskriminerar
med avsikt utan att en eventuell orättvis fördelning av
resurser snarast sker på grund av en bristande medvetenhet om attityderna och deras effekter.
För att öka medvetenheten och ge handläggarna
möjlighet att reflektera över sig själva ordnades en tvådagarskurs inom projektets ram. Kursen tog sin bör-
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jan i den egna identiteten och världsbilden, vilka normer man har och vad man ser som normalt. Den
tog också upp frågan om makt, vems normer som
ska gälla, vem som har makt att bestämma vilken
världsbild som är rätt i sammanhanget. Därefter tittade de på den egna rollen i diskrimineringen (även
om man undvek ordet diskriminering). Kan man t.ex.
själv beskyllas för att diskriminera, när det inte är ens
avsikt? Eller, rättfärdigar ens goda vilja diskriminerande handlingar?
Arbetet har börjat. Både med att öka kunskapen om
den internationella kompetens som finns tillgänglig i
landet och inte används och med att öka medvetenheten om de diskriminerande rutinerna och hindren
i de inhemska strukturerna. Men det brådskar. Det är
ju inte så att inget händer om inget görs. Mycket kan
hända om inte människors förväntningar på lika rätttigheter och möjligheter uppfylls.

 
Den höga arbetslösheten och låga sysselsättningen
under -talet drabbade invandrade som grupp hårdare än infödda. Nedgången i sysselsättning förklaras
delvis men inte helt av att flyktinginvandringen ökade
dramatiskt samtidigt med konjunkturnedgång, strukturomvandling och statsfinansiell kris. Antalet utlandsfödda ökade med omkring   personer och skulle
man bibehållit  års förvärvsintensitet hade det
krävts att ytterligare   personer hade jobb. Antalet nyanlända flyktingar förklarar emellertid inte hela
den dystra bilden från -talets krisår.
Högkonjunkturen i slutet av decenniet har ändrat
situationen drastiskt. Arbetslösheten sjunker för alla,
infödda som utlandsfödda. För vissa grupper som
haft mycket höga arbetslöshetssiffror och låga sysselsättningstal har läget år  förbättrats tydligt. Men
fortfarande ligger arbetslösheten generellt för utlandsfödda betydligt över nivån för infödda –  procent
mot  procent.
Ett rimligt antagande är att tiden de invandrade
levt i Sverige har betydelse för integrationen i samhället – inte minst på arbetsmarknaden. Möjligheten att skaffa sig ett arbete ökar med tillgången på
kontakter i arbetslivet, med växande kunskaper om
den svenska arbetsmarknaden och inte minst i det
svenska språket. Antagandet skulle därför vara att
de invandrades arbetsvillkor och karriärmöjligheter
efter ett antal år inte skiljer sig från det som gäller för
övriga invånare.
Men det är just här som verkligheten inte stämmer
med antagandena. Arbetsmarknaden visar sedan
-talet på fler hinder och sämre förutsättningar för
utlandsfödda än för infödda – också under högkonjunkturer. Tiden man levt i Sverige har för de flesta
viss betydelse, vi ser att det finns samband mellan tid

och sysselsättning och att sysselsättningen ökar med
tiden i Sverige.
Rent teoretiskt kan också olika grupper skilja sig åt
när det gäller inställningen till att söka arbete. Intervjuerna med arbetslösa socialbidragstagare antydde att
flyktingar som inte bestämt sig för om de vill stanna
här också haft svårare att lära sig svenska och inledningsvis inte riktigt satsat på att skaffa sig arbete. Har
man dessutom inte lyckats få arbete utan tvingats till
lång tids arbetslöshet kan det påverka både självförtroende och motivation – det visar studier på infödda
långtidsarbetslösa. Något som kan förstärkas av att
befintliga jobb är lågt betalda och att det då inte lönar
sig att övergå från försörjning genom bidrag till förvärvsarbete. Långtidsutredningen gjorde emellertid en
jämförelse mellan utlandsfödda och infödda vad gällde
s.k. sökbeteende och aktiviteter för att få jobb (Bilaga
: Är arbetsmarknaden öppen för alla?). Det visade sig
att utlandsfödda var mer aktiva än infödda och att
man utnyttjade alla tänkbara kanaler. Utlandsfödda
var också mer aktiva än infödda i sina kontakter med
arbetsförmedlingarna. Passivitet när det gäller att försöka få jobb kan alltså inte förklara skillnaden i arbetslöshet mellan utlandsfödda och infödda.
Exemplet med den bosniska gruppen som hade
extremt låga förvärvssiffror i början av sin ankomst
till Sverige visar hur situationen snabbt kan förändras.
Generellt hade gruppen bara några år senare betydligt högre förvärvsintensitet. Tidigare undersökningar
visade också hur de bosnier som sökte sig till områden där det fanns jobb, i det här fallet Gnosjö med
omnejd, i stor utsträckning också fick jobb. En del
av förklaringen kan alltså ligga i enskilda invandrares
eget beteende när det gäller att söka jobb.
När vi jämför olika grupper med varann, utifrån

födelseland, ser vi emellertid att invandrade från länder utanför Europa allmänt sett har en sämre position
än andra på arbetsmarknaden, i synnerhet invandrade
från länder i Asien och Afrika. Det kan givetvis hänga
samman med vistelsetiden, olika flyktinggrupper har
kommit hit vid olika tidpunkter. Relativt många i
grupper med mycket låga sysselsättningstal visar sig ha
relativt kort vistelsetid i Sverige. Men inte alla. Förhållandevis många tillhör grupper som levt här länge och
trots det möter höga hinder på arbetsmarknaden. Statistiken rörande sysselsättning och arbetslöshet visar
att även om utlandsfödda med tiden närmar sig inföddas situation så kvarstår ett tydligt gap.
De frågor som då infinner sig är om det finns
särskilda hinder för integrationsprocessen för vissa
invandrade grupper, t.ex. när det gäller att lära sig
svenska. Eller om förklaringen till skillnaderna mellan
olika grupper ska sökas i en allmänt sett lägre utbildningsnivå. Eller om det är så att det finns diskriminerande mekanismer i det svenska samhället som utesluter vissa men inte andra.
Vad gäller svenska språket är otillräcklig svenska
ett ofta nämnt hinder, särskilt från arbetsförmedlare
och rekryterare. Vi vet att det finns samband mellan
de invandrades utbildningsnivå och framgångarna i
svenskstudierna. Personer med kort eller ingen utbildning har inte oväntat svårare att lära sig det nya språket. Kritiken mot svenskundervisningen för invandrare, sfi, är också massiv – nu som tidigare. Många
fastnar i denna första fas i integrationsprocessen som
vi såg i vår granskning av introduktionen – så många
att deras utbildningsförutsättningar knappast kan vara
hela förklaringen.
Kraven på svenskkunskaper är konjunkturberoende
och höjs när det är brist på arbete, de är dessutom
ofta överdrivna och kan misstänkas ingå i ett diskriminerande mönster. Även unga svenskar med utländsk
bakgrund som passerat samma skolsystem som de
med svensk bakgrund och talar god svenska möter
hinder på arbetsmarknaden. Just mönstret att människor från vissa områden missgynnas talar också för
att det inte handlar om faktiska hinder i form av bristfällig svenskspråkighet utan om en utestängning på
andra grunder. Många arbetssökande vittnar om hur
de trots gedigen utbildning och kompetens inte ens
kallas till anställningsintervju, hur rekryterare sållar
bort sökande efter utländska namn eller ursprung.
Arbetsförmedlare som anpassar sig till diskriminerande beteenden från arbetsgivare bekräftar också
detta. Ett förstasteg är här att arbetsförmedlare arbetar fram strategier och handlingsplaner för hur de ska
bemöta misstänkt diskriminering från arbetsgivares
sida.
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Arbetsförmedlarnas – och bakom dem arbetsgivarnas – krav på kompetens i svenska språket är höga
och blir för många ett absolut hinder för inträdet
på arbetsmarknaden visar utvärderingarna. Här finns
anledning att granska om kraven är rimliga men också
att se över svenskundervisningen. Sfi måste förändras
radikalt menar många. Den är inte avpassad för de
behov som finns. Det behövs dessutom möjligheter till
svenskstudier, helst på arbetstid, också efter introduktionstiden. Invånare som invandrat för flera decennier
sedan har idag svårigheter med svenska språket.
Vad gäller de invandrades övriga utbildning och
kompetens finns här ett svart hål. Många nyanlända
klagar över att deras utbildningar och inte minst
yrkeserfarenheter från hemlandet inte räknas eller ens
bedöms här. Som om arbetsförmedlarna utgår från
att deras kompetens i första hand är något som behöver kompletteras och inte i sig kan vara värdefull på
den svenska arbetsmarknaden. Våra intervjuer visar
att arbetsförmedlare, vid sidan av Högskoleverket som
värderar utbildningar, gärna skulle se en central institution för validering av just yrkeserfarenheter. En
sådan skulle enligt deras mening kunna inge förtroende hos arbetsgivarna och underlätta för de arbetssökande.
När det gäller utbildning mer allmänt visar statistiken att det finns en större grupp bland utlandsfödda
än bland infödda som har kort eller obefintlig utbildning. Speciellt gäller detta kvinnor och särskilt kvinnor från länder i Afrika. Vi vet också att fler ungdomar
med utländsk bakgrund saknar gymnasieutbildning
än ungdomar med svensk bakgrund. Här finns alltså
en annan tänkbar förklaring till det sämre sysselsättningsläget och anledning till speciella insatser.
Vi vet att personer med lång utbildning allmänt
sett har en högre förvärvsintensitet än de med kort
utbildning. Detta samband gäller emellertid inte när
vi jämför utlandsfödda med infödda. Utlandsfödda
med lång utbildning har en högre förvärvsintensitet
än utlandsfödda med kort utbildning men inte högre
förvärvsintensitet än infödda med kort utbildning. Vi
vet också att det inte är någon större skillnad i andelen med lång utbildning mellan män från länder i t.ex.
Afrika och infödda, ungefär lika stor andel afrikanska
män är välutbildade som infödda. Ändå har de förra
ett betydligt sämre läge på arbetsmarknaden – oavsett
tiden i Sverige. Flera tecken pekar på att ursprunget är
mer avgörande än både utbildningsnivå och vistelsetid – för vissa grupper.
Av utlandsfödda akademiker hade enligt AMS
undersökning endast  procent arbete som motsvarade deras utbildning, jämfört med  procent bland
infödda akademiker. Här finns som AMS påpekar en

mycket stor reserv välutbildade – och det inom områden som ropar efter arbetskraft.
Vad vi ser är alltså en högre grad av arbetslöshet och
lägre förvärvsintensitet för utlandsfödda även i högkonjunkturen – här finns alltså en stor arbetskraftspotential och en tydlig misshushållning av välutbildade
invandrare. Men vi ser också ett annat mönster. De
invandrade som kommit in på arbetsmarknaden finns
inte jämnt spridda på olika näringsgrenar. Detta skulle
eventuellt skulle kunna förklaras med ojämn tillväxt
och efterfrågan på arbetskraft inom näringsgrenarna.
Koncentrationen till ett fåtal områden och inom dessa
till okvalificerade och lågavlönade arbeten är emellertid så påfallande att man måste dra slutsatsen att det
finns andra särskiljande mekanismer bakom den här
segregeringen.
Utlandsfödda är tydligt överrepresenterade i arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, städjobb,
som diskpersonal och liknande, och underrepresenterade i yrken som kräver teoretisk specialistkompetens. Förklaringen kan knappast ligga i utbildningsnivå. Med undantag för en grupp, invandrade från
Turkiet, har andelen med eftergymnasial utbildning
inte varit speciellt mycket lägre bland utlandsfödda än
bland infödda under den period vi undersökt, slutet
av -talet.
Invandrade är också överrepresenterade bland personer med tillfälliga anställningar, i synnerhet då
invandrade kvinnor från länder utanför Europa. De
utlandsfödda finns till ovanligt stor andel bland de
tidsbegränsade behovsanställda, vilka i praktiken fungerar som en buffert, en reservarbetskraft, för arbetsgivarna. Man har passerat de första hindren och fått
jobb, men det är ofta arbeten som är fysiskt krävande,
monotona och enformiga. Arbetena som teoretiskt
skulle kunna vara det första steget in i arbetslivet, blir
ofta en återvändsgränd.
Arbetsvillkoren återspeglas dessutom i sämre hälsa,
fler arbetsskador, olyckor, lägre inkomster, högre socialbidragsberoende och fler förtidspensioneringar. Även
om socialbidragsberoendet har minskat tydligt är fortfarande  procent av utlandsfödda socialbidragsberoende år  jämfört med  procent bland infödda.
Speciellt oroväckande är att det bland de förra finns
en stor andel ungdomar.
Många bland de utlandsfödda befinner sig också
utanför trygghetssystemen, eftersom de antingen aldrig kommit in på arbetsmarknaden eller inte lyckats
få en så fast förankring att de har tillgång till försäkringarna. De gamla rättigheterna på arbetsmarknaden, som tidigare skulle gälla alla, gäller nu endast
dem som är inne i systemet. Många står utanför –
utlandsfödda är även här överrepresenterade. De fack-

liga organisationerna har heller inte intresserat sig för
de grupper som av olika anledningar inte kommit in i
arbetslivet.
Högkonjunkturen har förbättrat situationen radikalt. Det har blivit fler jobb, arbetslösheten har sjunkit i alla grupper, också utlandsfödda, och sysselsättningen har ökat. Men det finns ett stort men. Eller
två. Den mycket stora nedgången i antalet arbetstillfällen har inte hämtats upp. Trots en ökning av antalet jobb är de över fyra hundra tusen färre än i början
av -talet. Långtidsutredningen uppgav att antalet
personer utanför arbetskraften mellan  och 
ökade från drygt   till ca    personer,
dvs. från  till  procent av den arbetsföra befolkningen. Det finns med andra ord en mycket omfattande arbetskraftspotential. Till detta kan man lägga
de uppskattningsvis tusentals som finns på »fel« plats,
där utbildning och kompetens inte utnyttjas till fullo.
Fortfarande och trots högkonjunktur är många
arbetslösa, sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller på fel plats. Många studerar som egentligen
vill arbeta – bara i Kunskapslyftet deltar över  .
För ett par år sedan beräknade regeringen att var
tionde person i arbetsför ålder fanns utanför arbetsstyrkan, dvs. en halv miljon människor. Bland alla
dessa som vill ha lämpligt arbete återfinns många ungdomar, nyanlända invandrare (oftast flyktingar) och
ensamstående kvinnor med barn. Den genomsnittliga
arbetslösheten var enligt Långtidsutredningen drygt 
procent för utlandsfödda män men knappt  procent
för utlandsfödda kvinnor. Förklaringen till kvinnornas lägre siffra är inte att kvinnorna har jobb i större
utsträckning utan att de finns utanför arbetsmarknaden och inte är registrerade på arbetsförmedlingen.
Den andra invändningen handlar om att högkonjunkturen och ökningen av antalet arbetstillfällen tenderar att skymma en annan förändring, den att vi håller på att få en tudelad arbetsmarknad. Skiljelinjen går
mellan de som har stabila och fasta jobb och de som
tvingas leva utanför eller med en osäker och tillfällig
anknytning till arbetslivet. Även här är kvinnor och
utlandsfödda, i synnerhet utlandsfödda kvinnor, överrepresenterade. Socialstyrelsen visar i sin Sociala rapport  att unga kvinnor möter allt större svårigheter, när det gäller att komma in på arbetsmarknaden.
Var fjärde ensamstående med barn hade inkomster
under socialbidragsnormen. Andelen barn som växte
upp i familjer med betydande ekonomiska problem
ökade under -talet, / gällde detta nästan vart
tionde barn.
Det finns grupper som har mycket kort eller ingen
utbildning alls och som har svårt lära sig svenska. Projektet Simbas stora framgångar hänger intimt sam     139

man med att det är afrikanska kvinnor själva som driver projektet. De har utvecklat en metod som framför
allt går ut på att stärka kvinnornas självförtroende.
De arbetar i grupp, övar svenska språket och använder sig av rollspel för att träna sig i »svensk kultur«.
Deltagarna uppmuntras att söka arbete och får också
handfast stöd vid anställningsintervjuer. Erfarenheterna från projektet berättar om hur oöverstigliga hindren kan upplevas av den som kommer från samhällen med andra förutsättningar och krav. Hinder som
projektet sedan visar faktiskt kan forceras. Åtminstone
i ett första steg. De flesta av kvinnorna fick jobb inom
vård och omsorg, traditionella kvinnojobb. I ett nästa
steg skulle kvinnorna få tillträde också till övriga delar
av arbetsmarknaden.
Det finns vägar ur en svår situation, möjligheterna
är ofta fler än man tror. Men det krävs deltagande från
de invandrade själva och att de möts med respekt som
individer som har något att komma med. Det krävs
att representanter för myndigheter och institutioner
utgår från individernas skiftande behov och önskemål och inte slentrianmässigt levererar standardlösningar för något obefintligt invandrarkollektiv. Det
krävs också samarbete mellan myndigheter och mellan kommuner och mellan myndigheter och kommuner… Ett samarbete som nu hindras av höga murar
och revirtänkande.
Den svenska arbetsmarknaden är starkt segregerad,
inte bara mellan män och kvinnor utan också efter
ursprung.
Den segregerade arbetsmarknaden tar sig uttryck i
– olika möjligheter att komma in på arbetsmarknaden,
– olika möjligheter till inkomst, karriär och
kompetensutveckling
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– olika stabil anknytning till arbetsmarknaden
– olika tillgång till skyddsnät
– olika arbetsmiljö.
Många med utländsk bakgrund är utestängda från
arbetsmarknaden, de särbehandlas och hamnar i
återvändsgränder. Arbetsmarknadsåtgärderna under
-talet har inte erbjudit de kompletteringsutbildningar som behövts eller den kompetenshöjning som
efterfrågats utan i alltför stor utsträckning lett till
rundgång och uppgivenhet. Vissa grupper har drabbats hårdare än andra, en tendens som tyder på existensen av diskriminerande mekanismer och strukturer. De myndigheter och institutioner som är avsedda
att hjälpa invånarna in på arbetsmarknaden och ut
ur socialbidragsberoende fungerar inte effektivt utan
ibland rent av kontraproduktivt och bidrar till underläget.
Behovet av arbetskraft kommer att öka dramatiskt
det närmaste decenniet. Även bortsett från kraven på
lika rättigheter och möjligheter behöver vi ta tillvara
den stora potential som invandrarna utgör. Arbetet
mot diskriminering och för ökad mångfald, framför
allt etnisk mångfald, är ännu i sin linda. Men fröet
är sått och med högkonjunktur och arbetskraftsbrist
som jordmån kan det gro snabbare än i gårdagens lågkonjunktur. De ekonomiska rapporterna i skrivande
stund, hösten , talar om avmattning i konjunkturen och varslen om nedskärningar är åter talrika. Risken är att historien upprepar sig, att de som nyligen
fått jobb åter blir arbetslösa. Arbetet för mångfald får
ändå visa vägen och presentera nya modeller för framtidens dynamiska arbetsliv. Där arbetet mot diskriminering garanterar lika rättigheter och möjligheter för
alla oavsett etniskt och kulturellt ursprung – och oavsett konjunkturer.

   
Nittiotalet innefattade stora förändringar för bostadsmarknaden. Bostadspolitiken förändrades, subventionerna minskades, allmännyttan såldes ut eller ombildades till bolag som skulle fungera som alla andra
utan särskilda politiska målsättningar. Bostadsförmedlingarna lades ner samtidigt som den upphaussade
fastighetsmarknaden råkade i kris och skattereformen gjorde det dyrare att bo. Nybyggnationen hamnade närmast i fritt fall, vilket också påverkade arbetslösheten som mångfaldigades i början av decenniet.
Samtidigt tog Sverige emot ett stort antal flyktingar
och anhöriginvandrare som både behövde jobb och
någonstans att bo.
Miljonprogrammet och subventionerna till småhusbyggande är exempel på statliga beslut som indirekt fått stor effekt på flyttningsrörelserna (R. Andersson, SOU :). Miljonprogrammet, som startade
på -talet, brukar oftast beskrivas som det storskaliga byggandet av hyreslägenheter i områden utanför
de större städerna, men i slutet av programmet handlade det allt mer om byggande av småhus som uppläts
med äganderätt än om hyresrätter i flerfamiljshus.
Småhusbyggandet subventionerades skattevägen
samtidigt som ett stort antal nyproducerade hyreslägenheter mötte en vikande efterfrågan. Man skulle inte
bara bygga bort bostadsbristen utan också göra det
möjligt för folk med små inkomster att bo bra. För den
växande medelklassen och arbetarhushåll med dubbelarbetande makar blev det också möjligt att söka sig
till småhusen påpekar Roger Andersson. Bakgrunden
till segregationen är alltså inte bara bostadsföretagens
agerande utan även politiska beslut.
Boendet är en viktig del av den materiella välfärden, intimt förknippat med inkomstnivåer och arbete.
Boendet är därmed en mätare av den socioekonomiska

statusen, vilket också märks genom att det är höginkomsttagare som lever mest segregerat. Med stöd av
materiella resurser väljer de sin bosättning i de mest
attraktiva områdena – en frivillig segregering med
andra ord. I den andra änden finns alla de vars valmöjligheter är färre eller som inte har möjlighet att
välja alls, där många hamnar i en ofrivillig segregering
i de minst attraktiva områdena på grund av bristande
materiella resurser.
Många invandrade bor koncentrerat i vissa låginkomstområden beroende på just lägre inkomster. Valet
blir delvis ofrivilligt, tillgången till bostäder till rimligt pris är begränsad, delvis frivilligt, man väljer ett
boende nära sina landsmän. I ofrivilligheten kan ingå
att fastighetsägare vägrar hyra ut i andra områden.
Motiven för invandringen kan spela in inför valet att
bo i ett mindre attraktivt område, om man tänker sig
återvända till ursprungslandet efter att ha arbetat en
tid här och tjänat pengar och därför inte prioriterar
sitt boende.
I det här kapitlet vill vi ta upp några aspekter på
skillnader i boende mellan infödda och invandrade
och belysa boendets betydelse för en god integration.
Först presenterar vi en intervjuundersökning med
fokus på Malmö som gjorts för Integrationsverkets
räkning av socionomen och journalisten Irka Cederberg. Här försöker vi finna förklaringar till varför så
många invandrare och så få infödda svenskar bor i
de minst attraktiva områdena – i Malmös fall, Rosengård. Vad är det som styr inflyttning till och utflyttning från Rosengård? Varför lyckas inte de invandrare
som vill flytta därifrån? Vi ser också hur arbetslösheten under -talskrisen i synnerhet drabbar invånarna i dessa områden. Hur områdena kännetecknas
av invånare vars förutsättningar för att kunna konkur-

rera på den då hårda arbetsmarknaden försämrats i
och med en stor inflyttning av nyanlända flyktingar
och utflyttning av invånare som etablerat sig på arbetsmarknaden. Omsättningen på boende är mycket hög
i dessa utsatta bostadsområden. Vi ser också hur olika
invandrade grupper har olika bosättningsmönster.
Vissa bosätter sig, av olika skäl, nära landsmän och här
finns antydan till etniska enklaver. Andra föredrar att
bo långt ifrån landsmän och söker sig om möjligt till
områden som domineras av infödda svenskar.
Våra indikatorer på etnisk och socioekonomisk
boendesegregation är bland annat andel utlandsfödda
i ett område. När vi granskar vilka som flyttar ut och
vilka som flyttar in (utlandsfödda/ infödda respektive
födelseländer) är det utifrån andel sysselsatta, andel
med långvarigt socialbidragsberoende samt deras disponibla inkomster. Vi refererar till flera undersökningar som gjorts av Roger Andersson, kulturgeograf
och forskare med inriktning på just boendesegregation. Han analyserar boendesegregationen med hjälp
av segregationsindex, sysselsättningsfrekvens, medelinkomst samt disponibel inkomst.
Men först till Malmö, där vi via Irka Cederbergs
reportage, (Cederberg, I., »Malmö – segregerad stad«,
) får ta del av uppfattningarna bland boende,
kommunalpolitiker, socialtjänstemän, hyresgästombudsmän, fastighetsägare m.fl. om boendesegregationen. Om varför Rosengård blivit ett av de mest utsatta
storstadsområdena.

Malmö – segregerad stad
Rörsjöstaden i Malmö är en stadsdel från början av
-talet nära centrum av staden. Bebyggelsen är
arkitektoniskt homogen och tidstypisk. Gathusen hade
stora fina lägenheter med gamla vackra kakelugnar.
Det här var bostäder för förra sekelskiftets medeloch överklass med herrum, salong, förmak, pigkammare, badrum och separat wc. Nere på bakgården stod
raderna av utedass för hyresgästerna i gårdshusen –
barnrika arbetarfamiljer i en- och tvårumslägenheter.
På -talet hade gårdshusets ettor fått toaletter i
trappuppgångarna att dela på, och tvåorna hade fått
egen toalett. Standarden var dock fortfarande vad som
då kallades halvmodern. Det innebar att uppvärmningen löstes individuellt med fotogenkaminer eller
element. För att få varmt vatten måste hyresgästen
själv skaffa en varmvattenberedare.
Här fanns en brokig sammansättning av boende.
Bland studenter, intellektuella och unga svenska familjer med tjänstemannajobb befann sig också finlän142

  

dare och arbetskraftsinvandrare, som hade hämtats till
Malmö från Italien, Jugoslavien och Grekland av
företag som Kockums, Addo och Strumpfabriken.
Gamla tiders klassindelning syntes fortfarande, men
nu hade den fått en etnisk touche. De stora lägenheterna i gathusen hyrdes huvudsakligen av mera välbeställda svenskar, medan de invandrade arbetarfamiljerna bodde i gårdshusen.
Husen stod tätt med små trånga gårdar mellan, och
man bodde ganska nära inpå sina grannar. Ur öppna
fönster strömmade om sommaren musik från Jugoslavien, Grekland, Turkiet, uppblandat med Beatles,
Pete Seeger och Bob Dylan.
En kväll i mitten av -talet pågick en familjefest i
ett av gårdshusen. Grammofonen gick högt, och nostalgisk balkansk musik strömmade ut i den ljumma
sommarkvällen. Det kändes som Medelhavet.
Plötsligt blev allt tyst. Ivriga röster hördes på ett
språk som lät som serbokroatiska. Någon knäppte
några toner på en gitarr. Nu stämde två späda flickröster upp en sång, först lite trevande, sedan allt säkrare.
Över gårdarna ljöd den sommarens musikaliska
landsplåga: »Jag tror, jag tror på sommaren« – med
tydlig skånsk diktion.
Det var en mäktig uppvisning av den integrationsprocess, som hade satt in hos invandrarfamiljerna och
som började bland barnen.
Men inom ett halvår hade alla invandrarfamiljerna
lämnat Rörsjöstaden. Fastighetsägarna hade börjat
renovera till modern bostadsstandard. Under pågående renovering bodde de svenska familjerna kvar.
Flyttade de, kom de inom kort tillbaka. Men invandrarna försvann.
I Rörsjöstaden blev det tomt efter italienarna, jugoslaverna och grekerna. Det blev tyst och präktigt och
svenskt homogent. Hur varma sommarkvällar som än
följde efter invandrarnas uttåg, så hade medelhavsstämningen för alltid lämnat kvarteren.
Varför kom de aldrig tillbaka? Ville de inte? Eller
kunde de inte? Var det helt enkelt aldrig meningen att
invandrarna i Rörsjöstaden skulle få flytta tillbaka?

Rosengård – utsatt område
Våren  pekade en OECD-rapport ut Sverige som
det mest segregerade landet bland OECD:s medlemsnationer. Det är helt tydligt, att den invandrade befolkningen lever under andra betingelser än den infödda.
Vad är det som gör att folk med utländsk bakgrund
hamnar i vissa bostadsområden – och tydligen särskilt
utpräglat i miljonprogramsområdena? Kan man peka
på faktorer i systemet som inte bara styr invandrarna

dit utan också binder dem till dessa områden?
Segregationen syns på arbetsplatserna, och den syns
i bostadsområdena. Malmö har i dag   invånare.   av dessa har rötter i utlandet, dvs. de är
själva utlandsfödda eller har åtminstone en förälder
som är född utomlands. Det innebär att nästan var
tredje malmöbo är av utländsk härkomst.
År  hade Malmö en bostadskö på   personer. Riksdagen hade beslutat om det s.k. miljonprogrammet och  började man bygga Rosengård. I
mitten av -talet var hela området färdigbyggt. Stadsdelen, som ligger i Malmös östra utkant, planerades för
. invånare. Rosengård är uppdelat på fem mindre områden där tre stora byggföretag producerade
bostäderna, både hyreslägenheter – där det kommunala bolaget MKB stod för merparten – och bostadsrätter.
All kommersiell verksamhet skulle bedrivas i ett
affärscentrum, som placerades som ett tak ovanför
den tvåfiliga Amiralsgatan, som delar av området på
mitten. Här finns i dag biblioteket, ett apotek, ett medborgarkontor och ett systembolag. Sydsvenska Dagbladet har en liten lokalredaktion här ute som ger ut
en särskild gratistidning för Rosengårdsborna. Posten
och banken ligger numera utanför centret och sedan
några år tillåts också småbutiker utanför centret. Inne i
centret finns två livsmedelshallar och småbutiker med
kläder, tobak och presentartiklar.
På caféet mitt i centret är nästan alla bord upptagna – och enbart av män i olika åldrar. Det talas
turkiska, arabiska, somaliska, serbokroatiska, polska
vid de olika borden… Någon gång talar man också
mellan borden – och då på rosengårdssvenska, den
brutna malmöitiska varianten som talas här ute. De
enda kvinnor som annars syns till är de som passerar
utanför caféet med kundvagnar, på väg att utföra
dagens hushållsinköp.
Här ute lever man med sina traditioner från hemlandet säger Bassem Nasr.
– Man anpassar sig när det behövs. Detta är inte
Sverige. I Rosengård behöver man inte anpassa sig till
något svenskt.

När industrierna försvann och befolkningen
minskade kom flyktingarna
De senaste – åren har Malmö gått igenom en
gigantisk ekonomisk strukturförändring. Kommunalrådet Kent Andersson, ansvarig för integrationsfrågor
i kommunen, nämner en rad exempel, främst de stora
industrinedläggelserna, med Kockums och SAAB i
täten.

För  år sedan var  procent av malmöborna
sysselsatta i tillverkningsindustrin. I dag har andelen
sjunkit till  procent. Universitetsstaden Lund med
drygt  procent av invånarna sysselsatta i tillverkningsindustri har gått om Malmö som industristad.
Malmö satsar i dag i sin stadsplanering betydligt
mer på varuhus och handel än på förhoppningar om
återindustrialisering.
Är Malmö på väg att åter bli -talets gamla krämarstad? Så uttryckte i varje fall byggkommunalrådet
Rolf Pålsson (s) det, när han på ett offentligt möte
i augusti  presenterade den aktuella detaljplaneringen för Malmö.
Nästa stora förändring var demografisk. Mellan
åren  och  minskade Malmös befolkning med
  personer. Det är som om ett helt Trelleborg flyttat ut, säger Kent Andersson. Många lägenheter tömdes. Men husen stod kvar.
Det har byggts ganska litet nytt under de gångna
trettio åren. I stället omvandlades många smålägenheter under -talet till större bostäder, vilket var naturligt så länge befolkningen minskade.
 vände befolkningstrenden. De senaste femton
åren har Malmös befolkning ökat med närmare  ,
dvs. nästan lika många som lämnade staden på och -talet. En befolkning motsvarande Trelleborgs
har flyttat tillbaka in igen. Nu räknar kommunen optimistiskt med en nettoökning på mer än   invånare inom den närmaste femårsperioden.
De som har flyttat in har varit hänvisade till i stort
sett samma bostadsbestånd som de utflyttade lämnade. Det tog lång tid för byggandet att komma i gång
på nytt. Krisen på fastighetsmarknaden, -talets höga
ränteläge och de oklara reglerna för bostadsfinansiering har länge dämpat nya initiativ.
Vilka var det som flyttade från Malmö – och vilka
har kommit till de senaste femton åren?
Grovt sett, säger Kent Andersson, var det yrkesarbetare och tjänstemän som flyttade, framför allt till
grannkommunerna. På -talet satte dessa grupper
igång att bygga villor i stor omfattning. De som kommit i de utflyttades ställe är människor med rötter i
andra länder än Sverige och med betydligt större svårigheter än de utflyttade svenskarna att komma in på
den arbetsmarknad som i dag existerar.
Nära  procent av dem som flyttade till Malmö
under -talet är folk med utländsk bakgrund som
har befunnit sig kort tid i Sverige. Malmö har landets
högsta andel invandrade med mindre än tio års vistelsetid i Sverige.
Betydligt oftare än -talets arbetskraftsinvandrare
har de nya malmöborna eftergymnasial utbildning,
dvs. högskola, i åtminstone samma utsträckning som
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övriga malmöbor. Dessutom är Malmö i dag den
svenska storstad som har lägst genomsnittlig utbildningslängd bland alla sina invånare. Här har –
procent eftergymnasial utbildning, medan andelen i
Göteborg är  och i Stockholm  procent.

»Vi hade stora förväntningar«
Rosengård i östra Malmö var naturligtvis inte från
allra första början ett lågstatusområde – och inte nödvändigtvis segregerat.
Det hade funnits kritiska och varnande röster mot
vad man såg som storskalighet, höghusens omänskliga proportioner och brister i planeringen. Framför
allt var det socialförvaltningens fältarbetare i området
som uttryckte betänkligheter. Tidningarna hakade på
och i en rad negativa reportage beskrevs Rosengård
som ett hårt och omänskligt betongghetto.
Politiker och chefstjänstemän gjorde allt för att tysta
ner kritiken. Efter ett tiotal år började folk flytta från
Rosengård och  stod hela   lägenheter tomma.
I en rapport som publicerades  hade Lekmiljörådet dömt ut barnens miljö på Rosengård – vilket
väckte stort uppseende hos de styrande i Malmö. Fältassistenterna i Rosengård ställde samman en rapport
med en sammanfattning av områdets goda respektive
dåliga sidor. Rapporten uppfattades som alltför kritisk
och stoppades från att spridas.
Hos de styrande i Malmö fanns nämligen en stor
glädje över det nya fina bostadsområdet. Rosengård
skulle göra det möjligt att rensa slumkvarteren i innerstan. Det skulle erbjuda moderna lägenheter för arbetarna vid Kockums och de andra stora industrierna i
staden. Det var en ny och vacker stadsdel som kom
till, en symbol för framtiden, moderniteten.
I slutet av -talet började de första familjerna
flytta in i det nybyggda miljonprogramsområdet. De
som flyttade till Rosengård var glada. Säkert lockade
den moderna standarden i de nya husen på Rosengård. Här fanns kyl och frys i varje lägenhet, centralvärme och ordentliga badrum och gott om plats åt de
stora familjerna.
– Vi hade så stora förväntningar, säger Lilian Ekvall,
som flyttade till Rosengård när det var nytt. Hon och
hennes man, båda tjänstemän i kommunen, rycktes
med av de styrandes entusiasm.
– Det var ju en helt annan tid. Folk kom dit från
usla och hälsovådliga bostäder. Miljonprogrammet var
faktiskt nödvändigt, anser Lilian Ekvall.
Efter några år flyttade hon och maken till en större
lägenhet i ett nybyggt hus i centrum, nära arbetsplatsen.
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– Det var fint på Rosengård men det här var ännu
bättre. Jag gjorde boendekarriär. Det kunde man göra
på den tiden.
I dag har Lilian Ekvall gjort ännu mera boendekarriär och bor i villa. Varje dag passerar hon med
buss Rosengård på väg mellan sitt arbete som personalhandläggare på Stadskontoret och bostaden i Toftängen, där det bor få invandrare. Lilian Ekvall är fortfarande mycket förtjust i Rosengård.
– Det är grönt och luftigt… I dag finns det små
butiker ute i området. De fanns inte på min tid. Ungdomarna spelar fotboll – och så har de ju sin store idol
Zlatan, som blivit proffsspelare i holländska Ajax!
– Men visst, när jag sitter på bussen och ser på mina
medpassagerare kan jag räkna ut precis vid vilken hållplats de stora barnfamiljerna ska kliva av. Det skulle
vara nyttigt för Malmös politiker om de åkte buss 
någon gång!

Transit Rosengård
Området blev ett transitområde med hög in- och
utflyttning. Det, säger Kent Andersson, är genomgående ett problem i nya bostadsområden – men troligen inte på Potatisåkern, för där är hyrorna höga och
bara gedigna personer flyttar dit.
De negativa skriverierna om Rosengård påverkade
naturligtvis de boende, som kände sig utpekade. Området omdefinierades på kort tid »från en framtidsutopi
till ett stigmatiserat misslyckande« (Per-Markku Ristilammi, Rosengård och den svarta poesin, Symposion
). När lägenheter tömdes blev det snart förslumning på de olika gårdarna.
Lilian Ekvall tror att den nedgång som satte in efter
några år också beror på att området är så stort. Det
var så väldigt många nya människor från olika miljöer
som kom dit, många av dem rotlösa från början.
Den etniska segregationen har kommit efterhand,
menar hon, och hänger samman med att man inte
gjorde något åt nedgången och att kommunen sedan
förlorade sina instrument att påverka människors
bosättning.
Kent Andersson uppskattar att omsättningen på
Rosengård i dag ligger omkring  procent. Varje år
byts alltså en fjärdedel av befolkningen ut, men till stor
del är det flyttningar inom området.
I dagens Rosengård med dess   invånare finns
delområden, där uppemot  procent av invånarna är
av utländsk härkomst och där socialbidragsberoendet
i det närmaste är hundraprocentigt.
Många nykomlingar i Sverige väljer att flytta till
Rosengård, gissar Kent Andersson, Malmö kommuns

integrationsansvarige. Här finner de släktingar och
landsmän och möjligheter till kulturell gemenskap.
Migrationsverkets erbjudande om eget boende, som
innebär att en asylsökande i Sverige inte behöver bo
på förläggning om det finns släktingar eller vänner
han eller hon kan få bo hos, har också inneburit stor
inflyttning till Rosengård. En konsekvens är att trångboddheten blivit ett allt större problem. Kent Andersson uppskattar att det i dag finns uppemot   personer i Rosengård som bor inneboende i s.k. »eget
boende« i väntan på uppehållstillstånd – eller avvisning.
Långtifrån alla vantrivs på Rosengård, säger han.
Många Rosengårdsbor har också gjort vad Kent
Andersson kallar »boendekarriär«. Man flyttar till
större och bättre bostäder, också inom Rosengård.

Maktmedlen är borta
En gång i tiden – fram till  – hade Malmö bostadsförmedling. Det fanns en lag om bostadsanvisning,
nämligen en skyldighet för hyresvärdar i statligt belånade hus att lämna lediga bostäder till bostadsförmedlingen. På den tiden hade Malmö en kommunal
bostadsdelegation som också behandlade sociala förtursärenden. Med andra ord hade kommunens politiker och tjänstemän viss alternativ makt gentemot fastighetsägarna och möjligheter att – åtminstone till en
del – bestämma var stadens invånare skulle bo.
– Dessutom hade vi i Malmö ytterligare ett instrument, berättar Lilian Ekvall, som på den tiden alltså
var chef för Malmö bostadsförmedling. Malmö delade
ut ett extra kommunalt bostadsbidrag, vilket innebar
att inte alla svaga hushåll behövde be om socialbidrag
för att klara sin försörjning. Meningen var att detta
extra bidrag skulle göra det möjligt för ekonomiskt
svaga grupper med stora familjer att efterfråga stora
lägenheter i attraktiva områden. Det fungerade också
i en hel del fall, berättar Lilian Ekvall.
 blev bostadsförmedlingen nedlagd och därmed
försvann också bostadsdelegationen. Bostadsbidraget
fördes över till försäkringskassan och det extra bidraget försvann. De statliga lånen till flerfamiljshus upphörde, och politiker och tjänstemän avhändes därmed
sina tidigare medel att påverka enskildas bosättning.
Efterhand har också de privata fastighetsägarna
avskaffat sina egna kösystem. Därmed berövades de
bostadssökande den lilla påtryckning det innebar att
kunna säga: »Nu har jag minsann väntat länge nog i
kön!« De måste nu söka gång på gång och kan inte
hänvisa till någon väntetid.
– I dag har marknaden tagit över bostadspolitiken,

säger Lilian Ekvall. Därmed har också bostadssegregationen i Malmö påtagligt förvärrats. Hon menar att
det är dags att politikerna tar tag i boendefrågan igen
med ett samlat grepp.
– Om vi inte gör något kommer det snart att vara
för sent. Det är barnen som är de stora förlorarna, barnen på Rosengård, som aldrig får en chans att lära sig
svenska ordentligt, som saknar tro på en bra framtid
där de lever med sina arbetslösa föräldrar i en omgivning som inte liknar resten av det svenska samhället, i
invandrarvärlden.

Olika världar
I Malmö lever i dag invandrade människor och svenska
människor i två olika världar. Murar skiljer dem åt. I
invandrarvärlden – läs Rosengård – lever människor
från  olika länder. Här talas  olika språk – och
dessutom den brutna »rosengårdssvenskan«.
I världen utanför Rosengård, den »vita« världen, är
de flesta svenskar födda i Sverige.
I Rosengårds invandrarvärld finns jurister från Libanon, läkare från Somalia, poeter från Irak, skomakare
från Turkiet. För den »vita« svenska världen tycks
det likgiltigt vad Rosengårds inbyggare har för utbildning och yrkeserfarenheter, vilka språk de talar eller
vilka individer de är. Som invånare i invandrarvärlden, Rosengård, betraktas de alla som fattiga, de kallas
alla kollektivt för invandrare och de allra flesta får sin
försörjning genom socialbidrag.
Också i den »vita« världen är segregationen extrem.
Ett exempel – fast åt andra hållet – är bostadsområdet
Ribersborg i Slottsstaden, ett stenkast från Öresund.
Ribersborg ger inte i och för sig sken av att vara
något exklusivt rikemanskvarter. Här finns inga villor
och inga bostadsrätter – bara hyreslägenheter, de flesta
med vidunderlig utsikt över sundet. Hyrorna är låga.
Kanske finns här hyresgäster som inte har så höga
inkomster – men alla är de svenska. Här bor noll
invandrare.
Hur får man en lägenhet här?
I Ribersborg är det uteslutande kontakter som gäller. Kontakter som man skaffar genom tillhörighet till
nomenklaturan, på golfbanan, i personalrummen i
banker och försäkringsbolag, på styrelsesammanträden, i Rotary.

Trygg bara i Rosengård
En gång bodde Mohamed – och det var han som
invandrare ganska ensam om – i den »fina« Malmöstadsdelen Slottsstaden. (Mohamed vill att vi här
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utelämnar hans efternamn.) Mohamed som är från
Somalia bodde i åtta år i Slottsstaden med sin svenska
fru. I dag är han frånskild och bor på Rosengård.
– Det var inte lönt, säger han, att söka lägenhet nära
min f.d. fru och min son.
När Mohamed och hans svenska hustru gemensamt försökte skaffa bostad i Slottsstaden fick de aldrig några svar. Det var först när hustrun sökte enbart
i sitt svenska namn som de fick napp. Hennes somaliske make fick helt enkelt inte vara med i bilden och
fick heller inte stå med i hyreskontraktet.
I dag skulle Mohamed inte vilja bo i Slottsstaden.
Där blir han uttittad, säger han. Och han är rädd för
att bli attackerad av skinheads och rasister.
– På Rosengård är det ingen som tittar konstigt på
mig. Här är jag trygg.
Överallt i centrala Malmö känner sig Mohamed
otrygg. Han menar att det har blivit värre under de tio
år han bott i staden.
Mohamed är starkt kritisk till hyresvärdarna i
Malmö och lägger ansvaret för segregationen hos
dem.
– Kommer man som invandrare till ett stort bostadsföretag som har fastigheter i alla stadsdelar, så hänvisas
man ändå alltid bara till ett visst område. Där placeras
man. Efter ett tag anpassar man sig till den miljön och
blir fast där, kommer helt enkelt inte därifrån.
Diskriminering av detta slag är medveten, anser
han, och ingår i ett system. Hyresvärdarna har också
ett tryck på sig från den övriga, »svenska« befolkningen.
– Segregationen gör det lättare för dem. De har den
föreställningen att om man blandar folk så blir det
problem och bråk.

kommundelarna. Under tre år utgår ett statligt bidrag
för introduktionen.
Många av de asylsökande som valt s.k. eget boende
blir snart trångbodda. I en del fall tillkommer också
senare anlända anhöriga. Eftersom kommunen inte
längre har någon bostadsförmedling, är det inte mycket
kommundelskontoren kan göra för de bostadssökande. De brukar utrustas med en lista över hyresvärdar i staden. Sedan får de ge sig ut och söka själva.
Vilken är mottagningsenhetens roll i segregationen?
– I stort sett ingen, säger Eva Funkquist-Lundberg,
handläggare på Invandrarservice. Vi har inget inflytande över var folk ska bo.
– Det är fastighetsägarna som bestämmer.
Eva Funkquist-Lundberg anser att bestämmelserna
om eget boende bidrar till segregationen. Det innebär
att de flesta nyanlända hamnar i Rosengård, därför att
det är där deras släktingar och vänner som de får bo
hos bor. Hon berättar om en familj som flyttade från
Huskvarna och hamnade i Rosengård i Malmö. Den
lille sonens första reaktion hade varit: »Men pappa,
ska vi inte bo i Sverige längre?«
Vilken boendekarriär finns det för nyanlända
invandrare?
– Den börjar i Rosengård på Ramels väg. Det är
porten till Malmö. Sedan kan det bli Bennets väg, därefter möjligen Lindängen eller Kroksbäck (två andra
invandrartäta områden). Några av dem köper så småningom en bostadsrätt i Rosengård, därför att de har
acklimatiserat sig i området. Har man väl en gång bott
i Rosengård är man pestsmittad hos hyresvärdarna.

En spegling av världen
»Pappa, ska vi inte bo i Sverige längre?«
Malmö invandrarservice med tio anställda är vad
som återstår av invandrarförvaltningen i Malmö, som
lades ned . Dess mottagningsenhet är den kommunala myndighet, som nyanlända flyktingar och andra
invandrare i Malmö först kommer i kontakt med. Nya
flyktingar kommer inte i dag, eftersom Malmö har
nollavtal med staten. Däremot måste Malmö ta emot
de asylsökande som inte vill bo på förläggning utan
föredrar s.k. eget boende hos nära släktingar och vänner från hemlandet. Det rör sig om cirka   nya
varje år.
När (eller om) de asylsökande beviljas uppehållstillstånd, anses de redan bosatta i Malmö. Efter att
invandrarservicens mottagningsenhet gjort en introduktionsplan går ansvaret för introduktionen över till
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Inger Leite är chef för Socialbyrån på Rosengård. Hon
har arbetat här i  år och var därmed med nästan från
början. Hur ser hon på utvecklingen?
– Mycket har förändrats sedan den första tiden.
Framför allt är det mera segregerat. Arbetslösheten har
ökat och socialbidragsberoendet är skyhögt,  procent på området i dess helhet och nära  procent på
delområdet Herrgården.
Ett är oförändrat, och det är den skiljelinje som
Amiralsgatan utgör. På ena sidan om motorvägen
finns bostadsrätterna, och där har folk det som Malmöbor i allmänhet. På andra sidan finns hyreshusen,
och det är där problemen finns, säger Inger Leite.
Hon anser att Rosengård alltid har återspeglat det
som händer i Europa och i världen. En period bodde
många danskar här, det var bostadsbrist i Köpenhamn
och fastighetsägare i Malmö annonserade i danska tid-

ningar. Det har kommit arbetskraftsinvandring från
Finland. Sedan kom polackerna, därefter sydamerikanerna. Många av dem flyttade sedan vidare.
– De senaste åren känns det som om Rosengård blivit ett väldigt utpräglat arabiskt område.
I dag har det kommunala bostadsbolaget, MKB bäst
ordning i sina hus, säger Inger Leite. Det är inte så stor
omsättning bland hyresgästerna. MKB har husvärdar
i sina fastigheter och arrangerar verksamheter med
barn och fritidsaktiviteter för att öka trivseln i området. MKB har också en jobb-akut, en slags arbetsförmedling, som ofta lyckas hjälpa arbetssökande hyresgäster att få anställning.
I dag är det större problem i de privata fastigheterna. Här finns den största hyresomsättningen och
flest hyresgäster med sociala problem. Under en period
när det fanns många outhyrda lägenheter i Rosengård
gick en del privata fastighetsägare på eget bevåg ut
och rekryterade hyresgäster direkt från flyktingförläggningarna, säger Inger Leite.
De privata husägarna beter sig väldigt traditionellt,
tycker hon, även om de börjat ändra sig något. De
är mest angelägna att till varje pris ha alla lägenheter
uthyrda och bryr sig mindre om att försöka öka stabiliteten på gårdarna.
I dag bedrivs ett boendeprojekt i det mest utsatta
delområdet, Herrgården, och där har Socialbyrån lyckats få till stånd samarbete också med fastighetsägarna.
Inger Leite bodde själv i Rosengård under sina första år i Malmö. Hon flyttade när hennes dotter kom i
skolåldern. Området kändes för stort, tyckte hon, som
kommer från en småstad i Småland. Och hennes dotter hade svårt att få lekkamrater – invandrarfamiljerna
var misstänksamma och ville inte släppa in hennes
dotter i sina hem.
– Du kunde alltså flytta – men de flesta invandrarna
här ute klarar inte att komma härifrån....?
– Nej, det är inte lätt, även om det finns de som klarar det.
Inger Leite har hört talas om två familjer här ute som
slog sig samman och köpte en villa. Det är inte ofta
man hör om sådana fall, säger hon. Och naturligtvis
måste man ha pengar för att kunna göra en sådan
boendekarriär.
Irene Karlsson arbetar med boendeproblem på
Socialbyrån i Rosengård. I dag när hela Malmö har
bostadsbrist så är det svårt också att få en lägenhet här
ute. De största problemen i området är i dag trångboddheten. Lägenheterna är inte dimensionerade för
så stora familjer som i dag bor här. Det andra stora
problemet är skolan, säger Irene Karlsson. Det finns
klasser där det nästan inte går ett enda svenskt barn.
– Barnen har svårt att lära sig ordentlig svenska. Det

är svårt för dem att tillgodogöra sig undervisningen.
Det visar sig också i att så pass få barn härifrån fortsätter till gymnasieutbildning.
Annars anser Irene Karlsson att Rosengård på många
sätt är ett bra bostadsområde. Det finns många fina
lägenheter och många trivs här.
Vilka mekanismer är det som konserverar och förstärker segregationen?
Irene Karlsson tror att många från början faktiskt
väljer att bo här, därför att här finns många från
samma kultur.
– Det som är mera oroväckande är att segregationen
konserveras. När man skaffat sig kunskaper i svenska,
när barnen går i skolan, när man har arbete och känner sig etablerad, då vill man ofta flytta. Och det är
mycket svårt.

Främlingsrädsla upp till ytan
Våren  försökte socialbyrån i Rosengård lösa
trångboddhetsproblemet för två afghanska flerbarnsfamiljer. Tanken var att de skulle få en chans att flytta
till en villa i Bunkeflostrand, ett attraktivt bostadsområde nära havet. I Bunkeflostrand är medelinkomsten
bland de boende betydligt högre än för Malmö som
helhet. Andelen socialbidragstagare här är bara  procent mot  för Malmö. Invånare med utländsk bakgrund är sällsynta här –  procent mot  för Malmö
som helhet.
Nu hade en förskola i en av villorna lagts ner och
kommunen ville återställa den till bostad och låta de
två familjerna hyra.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Upprörda grannar skickade brev och e-post till stadsdelsförvaltningen
och politikerna.  grannar undertecknade en gemensam skrivelse, där de begärde att beslutet omedelbart
skulle rivas upp.
Främlingsrädslan kryper fram i ett par av formuleringarna i den fem sidor långa skrivelsen. Miljön
där de afghanska familjerna skulle placeras vore enligt
skrivelsen »mycket olämplig för denna typ av socialt
experiment«. Deras integration i området vore »i det
närmaste omöjlig av ekonomiska, sociala, språkliga
och därmed humanitära skäl«.
I ett annat brev som är undertecknat av grannar
stod det: »Vad är det för mening med att medverka till
att flytta hit en hoper araber som inte kan försörja sig
själva, sannolikt är kriminellt belastade och inte har (i
vanlig ordning när det gäller araber) ett uns av vilja
att anpassa sig utan endast KRÄVER saker.« Det brevet har blivit polisanmält för hets mot folkgrupp.
Naturligtvis representerade de hätska villaägarna
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inte alla boende i Bunkeflostrand. En annan röst har
också hörts, genom ordföranden i villaägarföreningen
Hans Kronsjö. Han ville inte misstänkas för samtycke
genom att hålla tyst. Alltså trädde han fram i de lokala
medierna och uttalade att alla är välkomna till området.
Mohamed i Rosengård – som en gång bodde i det
»vita« Slottsstaden – välkomnar tidningarnas bevakning av reaktionerna i Bunkeflostrand.
– Det är bra att detta kommer upp till ytan. Skönt
också att det finns goda krafter – annars hade det varit
lätt att stämpla området som ytterligare ett Sjöbo.

Vill att barnen ska lära sig svenska
Shokor Rajab har bott på von Rosens väg i Rosengård
i nästan nio år. Han är från Irak men utbildade sig till
grafiker under tre år i Ungern. I Sverige har han haft
en del kommunala jobb men mestadels levt på arbetslöshetsunderstöd eller socialbidrag. En tid arbetade
han som snickare och reste runt till stadens förskolor
för att göra olika reparationsarbeten. På det viset har
han handgripligt upplevt de två skalor som finns i
staden för standarden. Han häpnade över hur olika
standarden var på olika daghem i kommunen. Utrustningen, leksakerna, inredningen var så frapperande
mycket bättre i de »fina« stadsdelarna.
Shokor Rajab har två barn, två och fyra år gamla.
Han har sett skillnaderna mellan de olika stadsdelarna
i Malmö och har många gånger försökt att flytta från
Rosengård, men förgäves. Nu när barnen snart ska
börja skolan gör han nya desperata försök.
Rajab vill inte att barnen ska gå i en skola där nästan
alla bara kan tala »rosengårdssvenska«. Han vill få en
lägenhet på Lorensborg, ett hyreshusområde vid Pildammarna, närmare centrum. Det är ett område som
arbetarrörelsens »aristokrati« intog när det var nybyggt
för ett tjugotal år sedan.
Sommaren  diskuterade Shokor Rajab med sin
hyresvärd, kommunala bostadsbolaget MKB. Tyvärr,
fick han höra, det är aldrig någon som flyttar från
Lorensborg. Det var omöjligt att få en lägenhet i området. Men när hans etniskt svenska lärare på Komvux
ringde till MKB, fick hon inom några dagar tre erbjudanden om lägenhet – just i Lorensborg.
Sina tankar om segregationen i Sverige håller Shokor Rajab på att formulera i en artikel.
Segregationen ser han inte som ett invandrarproblem. Segregationen bygger på klasskillnader. Miljonprogrammet, där Rosengård ingick, samlade samhällets
svagaste på samma ställen. Efter hand som de svenska
arbetare, som bodde där, fick det bättre, flyttade de till
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villor och andra områden. Deras efterlämnade lägenheter fylldes av invandrare. Men det var, säger Shokor
Rajab, inte för att invandrarna absolut vill bo nära
sina landsmän eller släktingar. Tyvärr finns det politiker som tror att det är så. Det är fel! Vi lever i ett klasssamhälle och vi måste börja tala högt om det!
Arbete och utbildning är grunden för integrationen,
anser Shokor. Kommunen har ett stort ansvar för att
underlätta för de fattiga att kunna bosätta sig i olika
delar av kommunen. Barnen måste få samma chanser
oavsett om de växer upp i Rosengård eller i Slottsstaden.
– Jag vill inte fler gånger höra uttrycket »vi och
dom«. Vi lever alla i samma båt. Och vår båt är Sverige.
Jag vill se våra barns lysande ansikten – det är de som
ska ansvara för vårt land och vår framtid.

Segregationen en tickande bomb
MKB är det största bostadsföretaget i Malmö med nära
  hyreslägenheter. Malmö stad äger MKB som
har en politiskt tillsatt styrelse. Kommunen borde alltså
teoretiskt ha möjlighet att ställa sociala och bostadspolitiska krav på sitt eget bostadsföretag. Men det gör man
inte. I MKB:s senaste verksamhetsberättelse uttrycker
man sig så här: »Bolaget är helägt av Malmö stad men
drivs strikt affärsmässigt utan politiska styrningar.«
Formuleringen i MKB:s verksamhetsberättelse har
retat upp Christina Wessling, förste ombudsman för
Hyresgästföreningen i Malmö.
– Kommunens eget bostadsföretag går alltså i dag
i bräschen för att bygga för penningstarka grupper
som inte har några som helst problem att ordna sitt
boende.
– Varför ska kommunen äga MKB om man inte ställer några krav? Allmännyttan kom ju till för att lösa
bostadsfrågan för vanligt folk. Vi har i dag över  
bostadslösa i Malmö, vi har massor med ungdomar
som inte kan flytta hemifrån, vi har flerbarnsfamiljerna
i Rosengård som inte får plats i sina lägenheter. Och
när socialtjänsten försöker hyra en bostad för några
av dem i Bunkeflostrand så blir det nästan upplopp!
Alltså, vart är vi på väg?
Segregationen i Malmö ses av Christina Wessling
som en tickande bomb.
– Människor som saknar självförtroende och trygghet, som betraktas som parias som ingen vill veta av,
hur länge kommer de att hålla sig lugna? På andra håll
i världen, i USA, i Köpenhamn och i England har det
blivit upplopp – hur länge dröjer det innan ungdomarna från Rosengård drar in som vilda horder över
Bellevue och Slottsstaden?

Man måste göra något drastiskt i Rosengård, anser
hon. Man måste göra mycket mer, när det gäller svenskundervisning för invandrare och möjligheter till arbete.
Men det räcker inte. Många vill ju bo där, det är deras
trygghet och deras hembygd.
– Varför inte smälla upp radhus mellan de stora huslimporna där ute, så att folket där kan göra boendekarriär i sitt område?
Christina Wessling har sett mycket misär i Rosengård, framför allt i det mest problemfyllda området,
som ironiskt nog heter Herrgården. Där bor flerbarnsfamiljer i trerumslägenheter, som är helt nedslitna, med
fukt och mögelskador, långa köer när familjerna ska gå
till det enda badrummet om morgonen.
När man diskuterar boendesegrationen och dess lösningar, handlar det nästan alltid bara om vad man ska
göra i Rosengård eller i de andra miljonprogramsområdena. Ingen talar om vad man skulle kunna göra i
stadens mera fashionabla delar, Bellevue eller Slottsstaden eller varför inte Västra hamnen, där den stora
utställningen Bo invigdes sommaren ?
– Jo, säger Christina Wessling, jag har talat om det,
högt och tydligt. Jag anser att man ska bygga för vanligt folk i det nya hamnområdet.
Hur mycket av ansvaret vill Christina Wessling lägga
på det kommunala bolaget?
– MKB gör som ägaren säger. Ansvaret ligger hos
ägaren, hos kommunledningen. Ska det vara någon
mening med att äga MKB, måste man se till att det
kommunägda bostadsföretaget bygger för alla kommunens invånare, både för folk med pengar och för de
svaga hushållen.

Isolat för rika?
Sommaren  invigdes en stor bomässa i Malmö, Bo
. I en av montrarna presenterar sig Malmö stad med
följande text:
»Kontrasterna lagrar sig ovanpå varandra i Malmö.
Den kompakt byggda staden gör att de kommer nära.
Men de jämnas inte ut, de försvinner inte alltid med
tiden. Vitt skilda atmosfärer, vitt skilda kulturer, vitt
skilda verksamheter – det mesta kan finnas sida vid
sida utan att det ena tvingar sig på det andra. Sådant är
Malmö.
Kontrasterna är extra tydliga om du inte varit i
Malmö på ett tag. Också om du bor i Malmö – och
kanske inte reflekterat över allt som blivit annorlunda?
De berättar om det nya Malmö, om den snabba förändring som Malmö genomgått.«
I den stora bomässans beskrivning av Malmö skildras stadens kontraster, de »vitt skilda« atmosfärerna

och kulturerna utan antydan till problematik, nästan
som en idyll. De existerar harmoniskt sida vid sida.
Här tvingar sig minsann inte den ena på den andra.
Men hur ser verkligheten ut bakom skönbilden? Är det
kanske så att dessa »vitt skilda atmosfärer«, dessa »vitt
skilda kulturer«, helt enkelt inte tillåts att blanda sig?
På Bo blir gränsdragningen tydlig. Det är inte bara
en vitt skild kultur som här visas upp, utan sannerligen en »vit kultur«. Det är knappast någon risk att folk
från den andra sidan, invandrarvärlden, kommer att
försöka tvinga sig på andra besökande i Västra hamnområdet, där mässan pågår. Det borgar inte minst de
höga entréavgifterna för.
Bomässan har fått mycken kritik för att de hus som
presenteras på Bo framstår som byggda för de mycket
rika, med insatser på flera miljoner kronor;  miljoner
kostar den dyraste bostadsrätten.
Ett »rikemansisolat«, skriver Chrispin Ahlström i
Göteborgs-Posten (//). »Ingen ska behöva lida
nesan att ha en granne som uppbär socialbidrag. Ingen
invandrare från Rosengård kan närma sig de rikas hus
utan att upptäckas. De invandrare som släpps in är
endast de som ska städa eller utföra andra arbeten som
de boende inte vill utföra själva.«

Segregationen handlar om försörjning
Malmö kommunala bostadsbolag, MKB, nämns ständigt när man försöker lokalisera ansvaret för segregationen i Malmö.
MKB:s chef heter Lars Birve. Han bor i egen villa i
Limhamn, det gamla fiskeläget som blivit fashionabel
förstad söder om Malmö. Birve har varit VD för MKB
i två år men har som byggare varit med sedan slutet
av -talet och haft uppdrag inom miljonprogrammet.
Och då bodde han faktiskt en tid i Rosengård.
Vad var det som blev fel med miljonprogrammet?
Främst, anser Lars Birve, skalan.
– Vi var för mycket tekniker och för lite humanister.
Allt blev stort: skolorna, sjukhusen, dagisen. Vi trodde
det var bra, vi trodde det var rationellt. Rosengård är
ju bara ett av många exempel, det finns massor med
liknande områden runtom i Sverige.
Vilket ansvar har det kommunala MKB för den segregation som i dag existerar i Malmö? Birve anser att
frågan är helt fel ställd.
– Jag kommer aldrig att gå med på att segregation
har med boendet att göra. Segregation handlar om ifall
man kan försörja sig eller inte. Boendet är bara marginellt i sammanhanget, det är sysselsättningen som är
det avgörande.
Dagens debatt, anser Lars Birve, handlar uteslutande
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om boendet, därför att politikerna gör det lätt för sig.
– Att ordna sysselsättning, se till så att folk kan försörja sig, ändra skatte- och avdragsregler, det är så jobbigt så det vill politikerna inte prata om. Alltså skyller
man allt på boendet. Det finns en larvig retorik i det
här.
Men när nu MKB ingår i allmännyttan och ägs av
Malmö kommun, har inte bolaget därmed ett socialt
ansvar? Kan inte politikerna ålägga MKB att bygga med
speciell tanke för folk med låga inkomster?
– Om den sortens verksamhet är bra för bolaget, kan
de naturligtvis göra det.
MKB-chefen betonar att styrelsen agerar enligt aktiebolagslagen. Det innebär att styrelsen – de politiskt
valda ägarna, kommunen – handlar för bolagets bästa
i första hand. Det ser Birve som en välsignelse.
– Hade styrelsen agerat som fullmäktigepolitiker, då
hade resultatet blivit kaotiskt!
Det kommunala bostadsbolaget MKB har i dag
ingen bostadskö. När en lägenhet blir ledig, studerar
bolaget sammansättningen i huset, vilka det är som bor
där i övrigt, innan man bestämmer sig för vem som
ska få flytta in. Är inte detta en klar styrning, och vad
har sökande med svåruttalade utländska namn då för
chans?
– Vi har funnit att det är mycket bättre att fördela så
att det passar behoven. När vi hade kösystem, blev det
ofta fel. Varenda trapphus där du flyttade in en människa som inte klarade av att bo blev förstört på några
månader, grannarna flyttade. Detta vill vi inte ha tillbaka, säger Lars Birve.
Men det innebär ju att ni deltar i boendesegregationen?
– Det är ju så ibland, när vi har flyttat folk till, ja,
kalla det »vita« områden, så fungerar det inte alls. Och
det beror på »de vita« som bor där. Kommer det en
mörkhyad från Iran eller Irak med många barn, så blir
de utmobbade. Det finns många sätt att mobba. Man
kan sparka på dörren varje gång man passerar, man
kan lägga konstiga brev i brevlådan, vara otrevlig mot
barnen, sabotera i tvättstugan…
Ja, men det här kan väl hyresvärden göra något åt?
– Javisst. Om man kommer på det. Om det finns
vittnen.
Och sådana vittnen finns aldrig.
Hur vill Lars Birve kommentera Shokor Rajabs fruktlösa försök att flytta från sin MKB-lägenhet på Rosengård?
– Den sortens historier dyker ibland upp i pressen,
säger MKB-chefen.
– När MKB går in och studerar det enskilda fallet,
kommer det nästan alltid fram omständigheter som
det inte gagnar någon att man offentliggör.
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Lars Birve erbjuder sig att granska Rajabs ärende
men råder annars denne att ta kontakt med sin husvärd.
– Våra husvärdar hjälper alltid hyresgästerna.

Extrema problem kräver extrema lösningar
Bassem Nasr är tjugo år. Han är född i Libanon av
palestinska föräldrar och har bott med sina föräldrar
och syskon i Sverige sedan , de senaste åtta åren i
Rosengård.
Men härifrån vill han flytta så snart han någonsin
kan. Efter gymnasiet vill han studera juridik och har
tänkt sig att göra det i Umeå, långt från Malmö och
Rosengård. Som vuxen vill han absolut inte bo i Rosengård. Rosengård är inte Sverige, det är utlandet.
Bassem Nasr anser att de svenska myndigheterna
alltför länge har blundat för segregationen och dess
konsekvenser.
– Det är bara en tidsfråga innan det blir som i England, med våldsamma upplopp. På Rosengård finns
alla tecken: arbetslöshet, dålig ekonomi, inga bra förebilder för barnen. Och det blir bara värre. Det är en
tickande bomb.
– Om man har ett stort problem, en extrem situation, så måste man finna en extrem lösning, anser Bassem Nasr.
Den lösning Nasr föreslår är att myndigheterna helt
enkelt lockar svenska barnfamiljer att flytta ut till
Rosengård. Man skulle kunna erbjuda halverade hyror
och andra förmåner. Samtidigt kunde Rosengårdsbor
flytta ut till andra delar av Malmö och till grannkommunerna. Även om det vore en dyr lösning, så blir
det nog ännu dyrare, tror Bassem Nasr, om man låter
utvecklingen ha sin gång.
– Det är enda chansen. Kommer man bara bort från
Rosengård, så kommer man att anpassa sig till det
svenska samhället.
Stora varuhuskedjor, som OnOff och Ikea, borde
också lockas att etablera sig i köpcentret i Rosengård,
anser Bassem Nasr. Även om kundkretsen just i Rosengård inte är köpstark, skulle folk från andra delar av
Malmö lockas till området – vid köpcentret finns gott
om parkeringsplatser.
På det viset, tror Nasr, skulle malmöborna kunna
lära känna Rosengård och upptäcka att det kanske
rentav är ett bra bostadsområde – för andra än utlänningar.

Boendesegregationen
accelererar på -talet

I det mest utsatta delområdet i Rosengård, Herrgården, var år  drygt  av de knappt  boende i
förvärvsarbetande ålder utlandsfödda (Andersson, R.
»Segregerande urbanisering«, i Hemort Sverige, Integrationsverket ). Sysselsättningsfrekvensen sjönk
dramatiskt från  procent  till  procent .
Antalet socialbidragstagare växte med nästan  så att
 procent av alla invånare  levde i en familj som
uppbar socialbidrag under året. Samhällets skyddsnät
fungerade emellertid hyggligt under denna krisperiod
och den disponibla inkomsten, där bidrag inräknas,
kunde bibehållas medan medelinkomsterna i området mer än halverades för de utlandsfödda, från  
kr till   kr. Utbildningsmässigt visade emellertid
Herrgården en klart lägre andel lågutbildade  jämfört med . Hade det endast hängt på utbildning
borde inte sysselsättningen ha fallit så dramatiskt.
Tendensen var densamma i den mest utsatta delen
av Hjällbo, Göteborg. Här minskade inte befolkningen
totalt sett vilket den gjort i flera av de utsatta områdena under början av -talet, däremot försvann alltfler av de infödda svenskarna från området. År 
var endast  av de nästan   invånarna (i åldern
– år) födda i Sverige mot mer än det dubbla fem
år tidigare. Sysselsättningsfrekvensen sjönk även här
dramatiskt och mest för utlandsfödda – från  procent  till  procent . Mer än hälften av invånarna levde i familjer som var beroende av socialbidrag  mot drygt var femte några år tidigare.
Ungefär hälften av befolkningen i ett utsatt område
 har flyttat därifrån . Området fylls på med
personer med kortare vistelsetid i Sverige, svagare
arbetsmarknadsanknytning och oftast större brister i
det svenska språket. De som lyckas hyggligt flyttar, få
av dem som gör en uppåtgående inkomstkarriär stannar i området. Områdena präglas av social och etnisk
selektivitet.

Etniska enklaver?
De utsatta bostadsområdena kännetecknas fortfarande
som vi ska visa av mycket hög genomströmning.
Den höga rörligheten varierar emellertid mellan olika
etniska grupper och har olika orsaker enligt Roger
Andersson. För många infödda svenskar är de oftast
en bosättning på väg mot andra typer av områden
medan de för de allra flesta utlandsfödda är en bosättning på vägen mot en ny adress i ett liknande område.
En undersökning i Stockholmsregionen –
visade att utflyttningsbenägenheten för en viss etnisk

kategori var något större om kategorin var svagt representerad i ett svenskglest område. Men tendensen var
inte särskilt kraftig och kan knappast förklara rörligheten. Etniska kluster skulle kunna utgöra ett socialt och
kanske också ett ekonomiskt skydd för många under
-talets krisår, alltså finns ett samband mellan marginalisering och bildandet av etniska kluster. Samtidigt
kännetecknas de utsatta områdena idag av en påfallande multietnicitet, typiskt är mellan  och  olika
nationaliteter. Med de ännu numerärt sett små kluster
som finns, sällan mer än  hushåll av en enskild kategori, kommer de etniskt blandade områdena att bestå.
Etniska klustertendenser kan därför förväntas vändas i
sin motsats om fler får jobb och flyttar.
En undersökning som Andersson gjorde  visade
att somalier och personer födda i Turkiet (turkar, kurder, assyrier) var de geografiskt mest koncentrerade
kategorierna (Hemort Sverige, ). De fem största
koncentrationerna av personer födda i Turkiet, Irakoch Chile  följdes upp . Av dessa ökade antalet
från Turkiet svagt, invånarna med ursprung i Irak kraftigt och de med chilenskt ursprung minskade något.
För födda i Turkiet försvagades fyra av de fem största
klustren mellan  till . Endast den del av Ronnas befolkning som var född i Turkiet (huvudsakligen
assyrisk-syriansk) ökade. Invandrade födda i Irak var
samlade på samma fem områden som  och ,
liksom invandrade födda i Turkiet, men i detta fall
skedde en kraftig tillväxt av grupperna. I fyra av fallen
(Tensta, Husby, Herrgården och Fittja) översteg expansionen tendensen för hela riket. Chilenarna behöll sin
numerär i Sollentuna, minskade tydligt i Fittja och
Tensta och ökade i södra Alby.
Anderssons slutsatser är att nyinvandrade samlar sig
relativt starkt under de första åren Invandrade födda
i Irak är en sådan kategori, somalier en annan, men
att utflyttning från området därefter minskar koncentrationen. Både invandrade födda i Turkiet och i Chile
har varit relativt sett lång tid i Sverige och chilenarna är
dessutom arbetsmarknadsmässigt bättre integrerade
än de övriga två här diskuterade grupperna. Andersson såg  ingen allmän trend till ökad lokal koncentration.
Även om situationen var dyster i ett välfärds- och
integrationsperspektiv i de utsatta områdena, inte
minst på grund av den speciella in- och utflyttningen,
behöver det inte innebära att samma individer lever
stora delar av sitt liv i denna utsatta miljö. För många
blir områdena genomgångsområden. Anmärkningsvärt var att Andersson inte kunde se några tecken på
boendekarriär inom de afrikanska och västasiatiska
grupper, som kom under - och -talen och som
 var kraftigt överrepresenterade i dessa områden.
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Frivillig eller ofrivillig segregering
Tidigare undersökningar av invandrades boende visar
att det är stora skillnader mellan olika grupper (Krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm,
Göteborg och Malmö, ). De flesta av de finska
arbetskraftsinvandrarna i Gårdsten i Gunnared (Göteborg) trivdes t.ex. med att bo bland landsmän, mycket
på grund av sin gemensamma bakgrund i arbetarklassen. Finländska arbetskraftsinvandrare som kom till
Göteborg på -talet i takt med att miljonprogrammet förverkligades blev förortsbor och förblev förorten trogen på grund av en stark klassidentitet men
också ett nätverk för finsk kultur och språk. För deras
barn var det klassidentiteten som fanns kvar men i
övrigt hade de blivit »svenskar« visar en undersökning.
Den första gruppen chilenska flyktingar bodde i
mitten av -talet i stor utsträckning i invandrartäta
områden i Stockholmsregionen, men flyttade senare
och spred ut sitt boende. Det var en grupp med
genomsnittligt hög utbildning som tidigare varit storstadsboende. Samma kategori flyktingar som kom till
Göteborg på -talet var kritiska mot att de placerades i samma stadsdelar, eftersom de inte kände
och litade på varandra utan var rädda för spioner
från hemlandet. Chilenarna valde att bo i Gårdsten,
ett område med många nationaliteter. Där kunde de
känna sig skyddade mot den försvenskning och det
assimilationstryck de tyckte sig finna i svenska medelklassområden och med relativt få landsmän i området kunde de välja hur mycket de ville umgås med
dem och behövde inte bli isolerade i sin egen etniska
grupp.
Djupare studier visade hur hälften av chilenarna i
Göteborg kom från Santiago där de levt i bostadsområden där alla kände alla och med starka nätverk. I
Sverige flyttade de direkt in i miljonprogramsområden som Hammarkullen där den chilenska gruppen
var heterogen, inte alls som lokalsamhällena i Santiago och Valparaiso. I Hammarkullen blev skillnaderna
människor emellan med tiden alltmer framträdande.
De hade olika klassbakgrunder och utbildningsnivåer,
olika partitillhörighet och olika uppfattningar om hur
kampen för ett Chile utan Pinochet skulle föras. Inte
mycket som var gemensamt alltså – utom möjligen en
motvilja mot försvenskning och en förhoppning om
att snart kunna återvända till hemlandet.
De turkiska invandrarna i Göteborg med anhöriga
som kedjeinvandrat från några byar i Konyadistriktet
i Anatolien, bodde koncentrerat i Biskopsgården, där
de hade föga kontakt med svenskar och andra invandrade grupper. Den bristande kontakten med svenskar
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var enligt forskarna självvald och berodde på att turkarnas egna nätverk fyller deras primära sociala behov.
Dessa invandrare har dessutom länge levt med tron
att de ska flytta tillbaka till Konya. När dessa invandrare tillfrågades om varför de hamnade i Biskopsgården svarade en del att det var ett frivilligt val medan
andra uppgav att de blev förflyttade dit. De ville heller
inte betala för något dyrt boende i Sverige, den ekonomiska prioriteringen var i stället den årliga resan
till hemtrakten i Turkiet, där de flesta har hus som de
byggt för pengar de tjänat i Sverige. När turkarna så
småningom insåg att de inte skulle återvända till hemlandet innebar det enligt forskarna att de stramade
upp sin kulturella hållning, dvs. stärkte kampen för att
behålla och utveckla sin religion och kultur och föra
den vidare till nästa generation.
Många i den iranska gruppen strävade däremot efter
att snabbt komma in i det svenska samhället. De flesta
hade en bakgrund i medelklass, kom från storstad
och hade redan i hemlandet en relativt västerländskt
präglad livsstil. Här ville de få kontakt med medelklassvenskar och återta sin samhällsposition, arbeta
och bo som den svenska medelklassen. Men i stället
blev många hänvisade till invandrartäta bostadsområden och iranierna kände sig både diskriminerade och
deklasserade när de tvingades bo där. Iranierna kom
dessutom från många olika grupper och organisationer med olika uppfattningar, politiskt bland annat.
Relationerna till landsmännen var därför för många
konfliktladdade, i stället för att vara en källa till stöd
och trygghet.

Områdena alltmer segregerade –
men människorna rörliga
Boendesegregation har i många sammanhang lyfts
fram som ett växande problem, inte minst i de tre
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
År  anslog regeringen drygt två miljarder kronor
för utvecklingsarbete i ett antal stadsdelar i de tre storstadsområdena (den s.k. storstadssatsningen). I storstadspropositionen (Utveckling om rättvisa – en politik
för storstaden på -talet, prop. /:) anges
övergripande mål för den nationella storstadspolitiken, »Att bryta segregationen och skapa jämlika levnadsvillkor«.
Boendesegregation är ett fenomen som mer eller
mindre genomsyrar vårt samhälle. Särskilt tydlig är
denna form av segregation i regioner med ett differentierat bostadsbestånd med väl avgränsade bostadsområden dominerade av olika typer av upplåtelseformer. Förutsättningarna är så att säga bättre för

segregation inom bostadsmarknader präglade av å
ena sidan områden med småhus och bostäder med
äganderätt, å andra sidan av områden som i huvudsak består av hyresrätter. Denna typ av differentierat
bostadsbestånd finner man inte minst i de tre storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Klyftorna ökar
I Storstockholm finns tydliga tendenser till att den
socioekonomiska och etniska boendesegregationen
förstärkts under -talet. Områden där den genomsnittliga inkomsten är hög har blivit fler, liksom områden där den genomsnittliga inkomsten är mycket låg.
Samtidigt har den svenskfödda befolkningen minskat
i områden som redan i början av årtiondet hade en
överrepresentation av utlandsfödda. Höginkomsttagare bor mer koncentrerat (segregerat) än låginkomsttagare – dvs. en större andel av höginkomsttagarna bor
inom färre bostadsområden jämfört med fallet med
låginkomsttagare. Karaktäristiskt för dessa områden
med en koncentration av höginkomsttagare är också
att de saknar den etniska mångfald som präglar stora
delar av storstadsregionerna i övrigt. Koncentrationen
av boende födda i Sverige är här relativt hög.
Denna sida av boendesegregationen lyfts dock sällan fram när fenomenet beskrivs som ett problem. I
Storstadskommitténs slutbetänkande (Tre städer – en
storstadspolitik för hela landet, SOU :), tillämpar
man ett särskilt klassningssystem för att beskriva hur
rikare respektive fattigare stadsdelar utvecklas i relation
till varandra. Områden med tillräckligt många låginkomsttagare, dvs. de  procent av befolkningen som
har de lägsta inkomsterna, i relation till höginkomsttagare definieras som utsatta stadsdelar. I samma slutbetänkande återges följande definition på boendesegregation:
med segregation menas inte bara en socioekonomisk
och etnisk uppdelning av olika befolkningsgrupper, det
kan också vara frågan om en uppdelning av olika boendemiljöer. När dessa olika uppdelningar sammanfaller
kan boendesegregationen bli allvarlig. 2
 Se t.ex. Region- och trafikplanekontoret. Områdens sociala
utsatthet. Har segregationen ökat i Stockholms län? Promemoria nr  sept. , eller Andersson, Roger, , »Segregering,
segmentering och socioekonomisk polarisering. Stockholmsregionen och sysselsättningskrisen –.« Partnerskap för
multietnisk integration nr . Sociologiska institutionen, Umeå
universitet.
 Tre städer. En storstadspolitik för hela landet. SOU :,
Storstadskommitténs slutbetänkande, s. .

Exemplet Rosengård
Rosengård är en av de  s.k. utsatta stadsdelar, som
omfattas av de lokala utvecklingsavtal som tecknats
mellan staten och sju storstadskommuner, däribland
Malmö stad. Det övergripande syftet med utvecklingsavtalet är att bryta segregationen genom att koncentrationen av låginkomsttagare, arbetslösa och utlandsfödda Malmöbor till Rosengård. Hur den etniska
boendesegregationen utvecklas i Rosengård avgörs av
hur infödda respektive utlandsfödda malmöbor flyttar mellan olika bostadsområden. Under -talet har
denna typ av omflyttning resulterat i att en allt större
andel av de utlandsfödda bor i svenskglesa bostadsområden, dvs. områden där mer än hälften av befolkningen är utlandsfödd.3
Här vill vi med statistikens hjälp visa hur flyttningarna påverkar boendesegregationen. Rosengård ökade
sin befolkning med drygt   invånare, motsvarande
 procent, mellan  och , se diagram . Procentuellt sett ökade befolkningen betydligt mer i Rosengård jämfört med både Malmö stad (, procent) och
Malmö arbetsmarknadsregion (, procent). Av tabell
 framgår att Rosengård hade en kraftig överrepresentation av utlandsfödda år  och att denna ökat
något fram till år .
Studerar man fördelningen efter födelseland för
olika ålderskategorier ser man att obalansen är särskilt tydlig bland de boende i åldern – år. I denna
ålderskategori var  procent utlandsfödda år  i
Rosengård. Flertalet av de boende i Rosengård som är
födda i Sverige är barn till utlandsfödda. Bland barn
– år har färre än  procent föräldrar som födda
i Sverige. Rosengårds andel av hela befolkningen i
Malmö stad, både infödda och utlandsfödda, har
ökat något under perioden –. Eftersom det
inte tillkommit några bostäder i stadsdelen under
samma period tyder detta på att den i tidigare studier
beskrivna trångboddheten i Rosengård har förvärrats
under dessa år.4
Rosengårds andel av den utlandsfödda delen av
befolkningen är konstant hög, även om den under de
här åren minskat något. Vid periodens början, ,
hade Rosengård , procent av Malmö stads invandrade befolkning, samtidigt som endast , procent av
den totala befolkningen bodde i stadsdelen. Andelen
av den invandrade befolkningen har minskat med ,
 Andersson, R. »Svenskglesa bostadsområden.« I. Invandrare
och minoriteter , nr . Socialstyrelsen, Social rapport
.
 Popoola, Margareta, Trångt i herrgårdsmiljö, IMER, Malmö
Högskola, .
     153

procent. Sannolikt förklaras denna minskning av att
andelen infödda barn med invandrade föräldrar har
blivit något fler i relation till den utlandsfödda befolkningen.
Tabell  visar att koncentrationen av Malmös invandrade befolkning till Rosengård år  varierade kraftigt mellan olika kategorier utlandsfödda. Personer
födda i f.d. Jugoslavien utgjorde den överlägset största
kategorin motsvarande nästan en fjärdedel av Rosengårds hela befolkning. Den tydligaste överrepresentationen finner vi emellertid bland personer födda i
Irak, Libanon och Somalia. Nästan hälften av Malmö
stads invånare med ursprung i Libanon bodde år 
i Rosengård.
Tabell  visar fördelningen av infödda och utlandsfödda bland flyttare till och från Rosengård, Malmö
stad samt arbetsmarknadsregionen. Den här statistiken omfattar endast inrikes flyttningar och inte personer som invandrat under perioden. Av tabellen framgår tydligt att andelen utlandsfödda är högre bland
inflyttarna än bland dem som flyttar ut. I absoluta
tal är det dock fler utlandsfödda som flyttar ut ifrån
Rosengård än som flyttar in. Den utlandsfödda befolkningen ökar under perioden som ett resultat av en
förhållandevis omfattande direkt invandring. Drygt
hälften av de utlandsfödda som bosatte sig Rosengård
under perioden var personer som nyligen invandrat.
De ovan beskrivna flyttmönstren bidrar alltså dels
till att upprätthålla en mycket hög andel utlandsfödda
bland de boende i Rosengård, dels till att andelen
nyanlända invandrare är förhållandevis hög i stadsdelen. Nästan  procent av de utlandsfödda i Rosen-

 
Förändring av andelen utlandsfödda mellan åren 
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gård år  hade bott i Sverige i högst fem år. En stor
majoritet av de utlandsfödda,  procent, hade varit
folkbokförda i Sverige i mindre än tio år. Relationen
mellan utlandsfödda med längre eller kortare vistelsetid i Sverige var för landet som helhet i stort sett det

 
Befolkning i Rosengård och Malmö stad efter födelseland .

Befolkningen totalt
Sverige
F.d. Jugoslavien
Irak
Libanon
Polen
Somalia
Afghanistan
Turkiet
Iran
Rumänien

Antal inv.
Rosengård

Antal inv.
Malmö stad

Fördelning
i % Rosengård

16 301
6 069
3 839
1 916
1 292
373
329
238
170
151
147

251 408
199 335
15 615
4 476
2 736
5 412
819
1 016
885
2 737
1 396

–
37,9
23,6
12,0
8,1
2,3
2,1
1,5
1,1
0,9
0,9

: STATIV, Integrationsverkets databas
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1,0
Malmö a-reg

Rosengårds
andel av
Malmös inv. (%)
6,5
3,0
24,6
42,8
47,2
6,9
40,2
23,4
19,2
5,5
10,5

omvända,  procent hade en vistelsetid på  år eller
mer.
Vistelsetiden i Sverige betraktas ofta som en viktig
förklaring till invandrade personers integration på
arbetsmarknaden. Diagram  visar förvärvsintensiteten  och  samt förändringen i procentenheter
mellan åren. Den höga andelen utlandsfödda med
relativt kort vistelsetid i Sverige avspeglar sig tydligt i

dessa siffror. Endast var fjärde person i ålder – år
var sysselsatt år . Studerar man den utlandsfödda
befolkningen specifikt sjunker denna förvärvsintensitet till knappt  procent.
Den låga förvärvsintensiteten avspeglar sig i sin tur i
andra socioekonomiska variabler. Diagram  visar hur
stor andel av befolkningen, – år, som har haft socialbidrag under en längre tid (– månader under ett
år). Den höga andelen socialbidragstagare i Rosengård
saknar sin motsvarighet i de övriga stadsdelar som
omfattas av storstadssatsningen. De  procent som år
 hade socialbidrag i minst tio månader i Rosengård kan jämföras med ett genomsnitt på  procent
för samtliga  områden i storstadssatsningen. Andelen socialbidragstagare i Rosengård har heller inte
minskat under perioden, snarare ökat något trots en
viss ökning av andelen förvärvsarbetande.
Integrationen på arbetsmarknaden påverkar av förklarliga skäl även människors ekonomiska standard.
De områden som ingår i storstadssatsningen har
beskrivits som fattiga med stöd i data som beskriver
relationen mellan hög- och låginkomsttagare. Ett annat
sätt att mäta ekonomisk standard är att ställa den

 

 

 
In- och utflyttning – samt andelen utlandsfödda av respektive flyttarkategori.
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Andel långvariga socialbidragstagare, – år,
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disponibla inkomsten i relation till socialbidragsnormen.5
Diagram  visar att den ekonomiska standarden
generellt sett ökat i Malmöregionen. De stora skillnaderna mellan Rosengård och den omgivande regionen
har dock ökat något under perioden –.

Effekter av omflyttning
Vi har redan kunnat konstatera att omflyttningen
till och från Rosengård bevarar en mycket hög andel
utlandsfödda i stadsdelen och att andelen nyanlända
invandrare ökar som ett resultat av flyttutbytet med
omvärlden, se diagram  som beskriver flyttutbytet
mellan Rosengård och andra områden i Malmö stad
och arbetsmarknadsregionen. Det framgår här tydligt
att stadsdelen i stor utsträckning rekryterar inflyttare
från utlandet. Flertalet av dem som lämnar Rosengård
flyttar till en annan adress inom Malmö stad.
Rosengård är alltså i stor utsträckning en stadsdel
där man finner sin första bostad när man flyttar till
Malmö från övriga Sverige eller från utlandet. Värt att
notera är också att en tredjedel av de som flyttar från
Rosengård bosätter sig i någon av stadsdelarna Fosie,
Södra innerstan eller Hyllie, som samtliga omfattas av
storstadssatsningen.
Flyttströmmarna är dessutom socioekonomiskt
selektiva, dvs. inflyttarna är som grupp inte sammansatt enligt samma socioekonomiska struktur som
utflyttarna. I vilken riktning ett geografiskt område
och dess invånare utvecklas i fråga om exempelvis
arbetslöshet och behov av socialbidrag förklaras delvis
av dessa selektiva flyttströmmar. Med diagrammen a
och b vill vi försöka åskådliggöra dessa samband.
Diagrammen illustrerar flyttströmmarnas negativa
effekter på utvecklingen i Rosengård. Vi har redan
konstaterat att förvärvsintensiteten ökat generellt sett
i hela Malmöregionen inklusive Rosengård. Från
en mycket låg nivå har förvärvsintensiteten ökat
något mer i Rosengård jämfört med genomsnittet
för Malmö arbetsmarknadsregion under perioden
–. Jämfört med genomsnittet för samtliga 
 Den disponibla inkomsten består inte bara av individuella
inkomster utan även av olika typer av bidrag som ges till
familjer. Att jämföra den disponibla inkomsten för familjer
av olika storlek och sammansättning kan därmed bli missvisande. Genom att familjens disponibla inkomst relateras
till den socialbidragsnivå som enligt schablon gäller för just
den familjen kan varje familjemedlem tilldelas ett mått på
sin ekonomiska standard. Om en familj har en disponibel
inkomst som motsvarar  procent av socialbidragsnivån
får varje familjemedlem detta värde, även barnen.
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Värde  procent betyder att familjen har en disponibel inkomst
som är  procent högre än den skäliga levnadsnivån som gäller
för den familjens storlek och sammansättning.
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stadsdelar, som omfattas av storstadssatsningen, är
den positiva förändringen dock mindre i Rosengård,
se diagram a. Under – har befolkningen på
grund av omflyttningen delvis bytts ut i dessa områden. Eftersom en stor del av de som bodde i de
olika områdena  flyttade ut under perioden samtidigt som andra flyttade in visar inte diagrammet hur
utvecklingen varit för de individer som bodde i de
olika områdena vid periodens början.
Det gör emellertid diagram b, som begränsar sig
till de individer som bodde i de olika områdena ,
oavsett var de bodde vid det senare mättillfället. Man
skulle kunna säga att diagrammet visar hur utvecklingen för de olika områdena hade varit om man inte
hade haft någon omflyttning alls, allt annat lika. Relationen mellan Rosengård och Malmöregionen och de
övriga  storstadsområdena är här förändrad. Den
positiva förändringen vad gäller sysselsättningen har
alltså varit störst, i procentenheter räknat, ibland de
boende i Rosengård i relation till de olika jämförelseområdena. Den jämförelsevis sämre utvecklingen i
Rosengård som område, som diagram a illustrerar,
är alltså ett resultat av att stadsdelen förlorat fler invånare som har arbete, än vad man har tagit emot i form
av arbetslösa inflyttare.

Boendesegregation –
inte bara en fråga om klass
Roger Andersson visar att det finns en påtaglig överlappning mellan den etniska och klassmässiga (socioekonomiska ) segregationen men att statistiska data
såväl som invandrade personers erfarenheter pekar
mot att de inte är identiska (Välfärdens förutsättningar,
SOU :). Frågorna man måste ställa är enligt
Andersson:
– Varför är så många invandrare fattiga?
– Var bor rika invandrare? [Ses de överhuvudtaget
som »invandrare«? skulle vi vilja tillägga här.]
– Bor alla fattiga invandrare i s.k. utsatta bostadsområden?
- Finns det specifika hinder för invandrare på svensk
bostadsmarknad?
Om invandrare är fattiga därför att de är »invandrare« och inte infödda svenskar, stannar i fattiga
bostadsområden även om inkomsterna stiger och
på olika sätt diskrimineras på bostadsmarknaden, så
stämmer det inte att segregationen i storstäderna i första hand är klassmässigt betingad.
När Andersson jämför låg- och höginkomsttagares
boende bland befolkningen i allmänhet ser han att
höginkomsttagare – som har större valfrihet i boen158

  

det – väljer att bo mer koncentrerat bland folk med
liknande inkomster och alltså mer segregerat än låginkomsttagare.
Eftersom många av de utlandsfödda, särskilt de som
har sitt ursprung i länder i Afrika och Mellanöstern,
har låga inkomster är det inte förvånande att de var
kraftigt överrepresenterade i områden som har klassificerats som låginkomstområden av olika typer. I
Stockholmsregionen fanns närmare  procent av de
infödda i områden av typen »mycket hög inkomst«.
Där fanns under åren  och  endast åtta procent av personer födda i Etiopien, Somalia, Libanon,
Syrien, Turkiet, Irak och Iran. I områden av typen
»mycket låga« och »extremt låga« inkomster var de
infödda få (ca  procent ) även om andelen stigit
något genom att många av de invandrades infödda
barn över  år nu finns med i statistiken. Omkring 
procent av de invandrade från Anderssons utvalda sju
födelseländer fanns i dessa områden.
I Malmöregionen är bilden mycket likartad bortsett från att där har den etniska polariseringen skärpts
under perioden (–). Där lever också betydligt färre personer med något av de sju länderna
som födelseland. En betydande andel av de utlandsfödda från dessa länder fanns i områden med mycket
låg eller extremt låg inkomst  och andelen växte
under -talets första hälft. För samtliga utlandsfödda
i undersökningen var inkomsterna lägre än för infödda
i alla typer av bostadsområden (indelade efter inkomster). Inkomsthierarkin var emellertid lika tydlig för
utlandsfödda som för infödda i Malmö. Medelinkomsterna faller successivt från områden av typen »extremt
hög inkomst« till områden bestående av fler låginkomsttagare. Även i Malmö är det påfallande hur
mycket lägre inkomster personer med ursprung i länder i Afrika och Mellanöstern har jämfört med infödda
i alla områdestyper. Personer från de sju utvalda födelseländerna tjänade i genomsnitt endast hälften, ofta
mindre, än en infödd oavsett var de bodde.
I Göteborgsregionen minskar andelen infödda som
bor i låginkomstområden under perioden medan
utlandsfödda, särskilt från de utvalda sju länderna,
snarast koncentrerats ytterligare till de fattigare områdena. Medelinkomsten för såväl Sverige- som utlandsfödda personer bosatta i alla typer av låginkomstområden minskar medan de ökar i höginkomstområdena.
Detta är något som gäller alla tre storstadsregionerna
– och på vidgade inkomstklyftor följer socioekonomisk boendesegregation.
Resultaten pekar på att den etniska uppdelningen
inte bara beror på direkta socioekonomiska faktorer
menar Roger Andersson. Särskilt invandrade från delar
av Afrika och Mellanöstern har mycket låga inkom-

ster också i medelinkomst- och höginkomstområden.
Det stöder alltså slutsatsen att etnisk boendesegregation inte kan reduceras till en fråga om klassposition,
även om många utlandsfödda befinner sig i botten av
den svenska inkomsthierarkin.
Andersson påpekar att i alla länder med större
invandring finns en påtaglig etnisk hierarki vad gäller
deltagande på arbetsmarknaden, inkomster, boende
m.m. (se Cross, M. och Waldinger, R. Economic integration and labour market change, i Key Issues for
Research and Policy on Migrants in Cities, ). Så
också i Sverige. Fler faktorer än inkomsten måste till
för att förklara den etniska hierarkin på bostadsmarknaden. En hierarki som för övrigt är mycket likartad
i de tre storstadsregionerna. Rangordningen mellan
länderna är mycket stabil, vilket innebär att den inte
låter sig förklaras av vistelsetiden i landet.
Vissa nationaliteter har mycket höga värden på segregationsindex, vilket innebär att de bor i områden
med få infödda. Invandrade från Syrien, Libanon och
Turkiet bor t.ex. i Stockholm, invandrade från Vietnam. Libanon, Irak och Turkiet i Malmö och invandrade från Somalia, Turkiet, Etiopien och Irak i Göteborg.
Tidigare studier har visat att boendesegregation
finns i alla typer av orter, stora som små. Det innebär
emellertid inte att följderna av etnisk och socioekonomisk segregation blir desamma i alla typer av
orter enligt Andersson. Mycket talar för att följderna
tvärtom kan bli mycket olika. Segregationen i storstaden leder till åtskillnad inte bara i boendet utan också
i olika samhällsfunktioner, kommersiell och offentlig
service m.m. Barn från skilda sociala och etniska
miljöer sorteras efter skolornas upptagningsområden.
Dessa följder blir betydligt mindre i medelstora och
mindre orter. Där finns endast några få skolor och
daghem och de offentliga mötesplatserna är få och de
flesta besöker dem oavsett i vilket bostadsområde man
bor.

Segregationen skärps
Roger Andersson har också gjort en jämförelse mellan den etniska och socioekonomiska boendesegregationen  och . Under treårsperioden minskar
de inföddas totala antal av landets befolkning. Befolkningstillväxten faller därmed helt på den invandrade
befolkningen. I takt med att andelen utlandsfödda i
befolkningen stiger minskar emellertid den andel som
bor i svensktäta bostadsområden, som också tappar
befolkning totalt.
De mycket svensktäta bostadsområdena (med mer

än  procent födda i landet) minskade med 
 invånare dessa tre år. Jämförelsen visar att Uppsala är den kommun (av  regionalt spridda kommuner) som boendemässigt visar störst åtskillnad mellan
olika inkomstgrupper (obs. att studenterna med låga
inkomster är koncentrerade till ett fåtal bostadsområden). Värdena är väsentligt högre än i Stockholmsoch Göteborgsregionen, särskilt vad gäller låginkomsttagare. Ett liknande mönster upprepas för Örebro
medan det i Umeås fall är främst låginkomsttagare
som får ett högt segregationsindex. En mycket låg grad
av socioekonomisk segregation visar däremot norrlandsstäderna Skellefteå, Östersund och Sundsvall. De
båda senare förenar en mer sammanpressad inkomstprofil med låg grad av geografisk åtskillnad mellan
olika inkomstskikt.
Roger Andersson har även i denna studie tittat på
den kategori invandrade som i tidigare studier påvisats i relativt hög grad leva åtskilt från de infödda; personer födda i Etiopien, Chile, Irak, Iran, Libanon och
Turkiet. Dessa bor i samtliga  kommuner mer åtskilt
från infödda än utlandsfödda allmänt sett. Utvecklingstendensen vad gäller den etniska segregationen i
kommunerna är entydigt negativ. Segregationen ökar
i tolv till tretton av de  kommunerna och minskar
endast i tre; Luleå, Umeå och Östersund. Rangordningen kommunerna emellan är likartad de två åren
med smärre positionsförändringar, bl.a. för nämnda
Luleå, Umeå och Östersund.

Bättre med tiden? Inte för alla
Vissa tecken tyder på att de iakttagelser forskarna tidigare gjort, att boendesegregationen minskar ju längre
tid man bott i landet, inte stämmer för många av
de invandrare som kommit till landet under - och
-talen. Särskilt inte för utomeuropeiska invandrare
från länder i Afrika och Mellanöstern. Ytterligare tre
års vistelse betydde inget för bosättningsmönstret i
Roger Anderssons studie av kommunerna. För senare
invandrade från dessa länder är värdena dessutom
bara aningen högre.
I landets storstäder och även medelstora städer följer boendesegregationen både socioekonomiska och
etniska skiljelinjer sammanfattar Roger Andersson.
Växande inkomstklyftor ökar skillnaderna i boendemönster. Det finns tendenser till att låginkomsttagare
under -talet blivit mer koncentrerade geografiskt än
tidigare.
Även om segregationen fortfarande främst består i
att de mer välbeställda koncentrerar sig till vissa områden medan låginkomsttagare fördelar sig jämnare över
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städernas bostadsområden. Det här mönstret grundlades redan under - och -talen menar Andersson.
Under -talets början skedde en fördjupning på så
sätt att befolkningen i de områden som dominerades
av låginkomsttagare blev fattigare och befolkningen

䡵

䡵

䡵

I storstadsområdena bor höginkomsttagare mer
segregerat än låginkomsttagare. I höginkomstområden saknas den etniska mångfald som präglar
stora delar av storstadsområdena i övrigt.

i höginkomstområdena rikare. Invandrade personer,
särskilt från utomeuropeiska länder är kraftigt överrepresenterade i storstädernas låginkomstområden, men
även invandrade i övriga områden har låga inkomster
jämfört med infödda.

Afrika och Mellanöstern har mycket låga inkomster också i medelinkomst- och höginkomstområden.
䡵

Många utlandsfödda befinner sig i botten av
inkomsthierarkin och även i låginkomstområden.
Alltfler av de infödda svenskarna försvinner från
de mest utsatta områdena, som fylls på med nyanlända flyktingar och invandrare.
䡵

䡵

䡵

䡵

Flyttbenägenheten varierar mellan olika etniska
grupper. Infödda svenskar ser dessa områden som
genomgångsområden på väg till andra mer attraktiva områden, många utlandsfödda flyttar till
liknande områden. En del till områden med landsmän, andra från områden med landsmän. Ytterligare andra till områden med färre utlandsfödda
och fler svensktalande.
I alla länder med större invandring finns en påtaglig
etnisk hierarki vad gäller sysselsättning, inkomst,
boende m.m. Flera faktorer än inkomsten måste
till för att förklara den etniska hierarki på bostadsmarknaden. Hierarkin är mycket likartad i de tre
storstadsregionerna och rangordningen mellan länderna mycket stabil.
Den socioekonomiska uppdelningen överensstämmer inte helt med den etniska (eller mellan infödda/
utlandsfödda). Särskilt invandrade från delar av

Sammanfattning
Miljonprogrammet och subventionerna till småhusbyggande på - och -talen påverkade flyttningsrörelserna. Svenska arbetare fick möjlighet att komma
bort från trångboddheten till rymligare modernare
lägenheter och också att göra boendekarriär och flytta
till småhus. I Malmö förstärktes detta med den ekonomiska strukturomvandlingen. När industrierna och
dess arbetare försvann tömdes många av miljonprogrammets lägenheter.
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䡵

䡵

Vissa nationaliteter har höga värden på segregationsindex, de bor alltså i områden med få infödda,
t.ex. invandrade från Syrien, Libanon och Turkiet i
Stockholm, invandrade från Vietnam, Libanon, Irak
och Turkiet i Malmö och invandrade från Somalia,
Turkiet, Etiopien och Irak i Göteborg.
I Rosengård med dess 20 000 invånare var 45
procent beroende av socialbidrag jämfört med 16
procent för Malmö som helhet och 3 procent i
Bunkeflostrand, ett av stadens attraktivare bostadsområden (år 2000).
I det mest utsatta delområdet Herrgården i
Rosengård där uppemot 90 procent av invånarna
har utländsk bakgrund är socialbidragsberoendet
nästan 100 procent.
I Rosengård lever människor från 161 olika länder.
Där talas 140 olika språk.
Tidigare iakttagelser om minskad boendesegregation med ökad vistelsetid i landet tycks inte
gälla i samma utsträckning för många av de invandrare som kom till Sverige under 80- och 90-talen,
särskilt inte för utomeuropeiska invandrare från
länder i Afrika och Mellanöstern.

Med den växande flyktinginvandringen från mitten av -talet började befolkningen öka igen i Malmö
och det var framför allt nyanlända invandrare och
flyktingar som flyttade in i de tomma lägenheterna i
miljonprogrammets Rosengård. Under -talets början ökade flyktinginvandringen än mer samtidigt som
nybyggnationen var extremt liten. För nyanlända flyktingar utan arbete fanns sällan några valmöjligheter.
Forskare som Roger Andersson hävdar att det i första hand är höginkomsttagare som bor segregerat.

Boendesegregationen är i deras fall frivillig. De har
materiella resurser att välja det mest attraktiva boendet. Vi kan konstatera att låginkomsttagare eller arbetslösa utan förvärvsinkomster får nöja sig med det minst
attraktiva boendet – i deras fall är det ofta en fråga om
ofrivillig segregation. Det är oftast inte segregationen i
sig utan koncentrationen av arbetslösa och socioekonomiskt utsatta som definieras som samhällsproblem.
När det gäller koncentrationen av fattiga invandrade
och flyktingar är den dessutom något som accelererar.
Många nyanlända bosätter sig nära släkt och landsmän. Landsmän som då i stor utsträckning har hänvisats till dessa utsatta områden. Frågan är vilka alternativ de haft och varför de invandrade i ett senare skede
stannar kvar i området. Omsättningen på boende är
stor, men en del väljer sannolikt att stanna bland landsmän och släktingar. Våra intervjuer antyder emellertid
att andra hindras skaffa hyreskontrakt i andra områden. Alltså en fråga om diskriminering från fastighetsägares sida. Ytterligare ett skäl kan vara att omgivningens bemötande är så fientligt att de invandrade
föredrar att bo bland andra invandrare i stället för
bland infödda svenskar.
Lägenheterna i miljonprogrammen är ofta väldisponerade, relativt rymliga, ljusa och välutrustade och
hyrorna relativt överkomliga. Att områdena trots det
inte uppfattas som attraktiva kan bero på att områdena delvis är eftersatta, att fastigheter är nedslitna,
att fastighetsägare struntar i underhåll och hyresgäster
inte bryr sig om att vårda sitt boende. Den omfattande
service som planerades för miljonprogramsområdena
begränsades, när befolkningstillväxten inte blev den
väntade, och har i vissa delar helt försvunnit. Sammantaget blir bilden negativ. Många gånger handlar
det också om en stigmatisering av hela områden. En
stämpling som hängde samman med att socialt och
ekonomiskt utsatta invånare, ofta infödda svenskar,
samlades där. Alltså delvis en följd av det sociala ansvar
som de kommunala bostadsbolagen tidigare var ålagda
och som de privata fastighetsägarna struntade i. När
antalet flyktinginvandrare inledningsvis placerades i
de tomma lägenheterna, drabbades även de av områdenas stigma.
Det vore här intressant att få belyst hur just boendet är behäftat med starka normer. Många vittnar om
hur vilka krav på uniformitet som kan finnas i t.ex. ett
villaområde. Ett boende där människor inte beter sig
som förväntat kan därför snabbt få dåligt rykte. Den
som ställer skrotbilar på tomten blir utfryst och anmäls
för miljöskyddsnämnden. Frågan är om just svenskar
är speciellt konformistiska vad gäller sitt boende och
om det är något som hänger samman med välfärdsbygget, där en viktig byggsats var de moderna lägen-

heterna. När alla skulle få del av det goda boendet så
skulle man också sköta det. Följa reglerna i tvättstugan etc. Vi återkommer till frågan i kommande rapporter.
Problemet med miljonprogramsområdena på
-talet är i första hand att infödda svenskar har
flyttat därifrån. Att det saknas svensktalande kamrater
till de nyanlända flyktingbarnen, att de vuxna som går
i sfi inte har möjlighet träna språket i vardagslivet. Problemet är också stigmatiseringen som kan begränsa
den som söker jobb eller lägenhet i andra områden.
Omsättningen är annars mycket hög, i Rosengård
flyttar en fjärdedel av invånarna ut under ett år. De
som flyttar in är nästa omgång nyanlända flyktingar.
De som flyttar ut är påfallande ofta människor som
gått från arbetslöshet till jobb, som fått möjlighet att
välja. Intressant är att många väljer att bosätta sig
ett likartat område. Frågan är här om man flyttar till
områden med landsmän, om vi alltså ser en utveckling
mot etniska enklaver eller om man flyttar till något
mer attraktiva och mindre segregerade områden.
Forskarna visar att inom vissa nationaliteter väljer
en del att bo bland landsmän medan andra snarast
undviker landsmännen. En del kan hänga samman
med anledningen till migrationen. Vissa flyktinggrupper har undvikit landsmän av rädsla för angivare.
Andra invandrargrupper där man haft en stor utvandring från ett och samma område, som t.ex. turkarna
från landsbygden i Konya, har valt att bo bland landsmän från just det området. Här kan man kanske tala
om en frivillig boendesegregering.
Marknaden styr idag i större utsträckning än tidigare decennier. Subventionerna till byggandet är borta,
bostadsförmedlingarna avskaffade och de kommunala
bostadsbolagen har i många fall ställts under samma
ekonomiska villkor som privata fastighetsbolag. Som
vi såg av intervjuerna vägrar Malmös Kommunala
Bostadsbolag »mörkhyade« att hyra lägenheter i »vita«
områden med argumentet att »De skulle ändå bara bli
utmobbade«.
Det är svårt för flyktingmottagande tjänstemän att
påverka valet av bostad för nyanlända flyktingar. Lagen
möjliggör för asylsökande att välja s.k. eget boende,
dvs. som inneboende hos släkt och landsmän eller hos
mindre seriösa uthyrare. I många fall finns inga alternativ för flyktingmottagande tjänstemän. De personer
som flyttar ut från områden som Rosengård är de som
lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. In kommer
ytterligare nyanlända flyktingar och invandrare utan
jobb och förvärvsinkomster. Men flyttningarna från
området motarbetas i vissa fall. Som våra intervjuer
visar finns det all anledning att närmare undersöka
förekomsten av diskriminering från fastighetsägares
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sida – också från kommunala bostadsbolag. Bostadsmarknaden är i alla sina delar uppenbarligen inte
öppen för alla.
Rosengård är inget etniskt segregerat område, snarare tvärtom. Där bor människor från  olika länder
och talas  olika språk. Det är svårt att tänka sig
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något mindre etniskt segregerat. Det Rosengård är segregerat ifrån är det svenska samhället. Det som utmärker Rosengård är att nästan ingen av invånarna är
svensk. Det är inget som infödda svenskar har anledning att vara stolta över.

  
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
etnisk och kulturell bakgrund. Det är det övergripande
målet för integrationspolitiken. Givetvis också inom
utbildningens område. Den svenska skolan har också
målet att vara »en skola för alla«. Är den det? Den
fråga vi ställer oss här är om elever med utländsk bakgrund (som själva invandrat eller vars båda föräldrar
är utlandsfödda) i praktiken har samma möjligheter
till en god utbildning som elever med svensk bakgrund.
Inledningsvis presenterar vi en del data rörande
ungdomsskolan; studieresultat, utbildningsvägar, hur
många som klarar grundskolan med godkända betyg,
hur många som fortsätter till de nationella programmen i gymnasiet etc. Vi frågar oss också om de säråtgärder som ska erbjudas vid behov också finns tillgängliga, exempelvis undervisning i modersmålet och
svenska som andraspråk för elever med annat modersmål än svenska.
Vi undrar särskilt hur det går för de ungdomar som
kommer hit som flyktinginvandrare mitt i skolåldern
och tvingas byta skolsystem och som kanske varit utan

undervisning en längre tid på grund av krig och oroligheter. Här saknar vi dessvärre underlag och hoppas
få återkomma i kommande rapport. Under -talet
kom, som vi nämnt tidigare, ovanligt många flyktinginvandrare till Sverige – närmare   av dessa var
barn och ungdomar i åldrarna – år.
Vi ställer också frågan vad boendesegregationen
betyder för elevernas utbildningsmöjligheter. Som vi
såg i kapitlet om introduktionen får skolor i de utsatta
storstadsområdena stora svårigheter när inflyttningen
av nyanlända flyktingar blir så omfattande som den
varit under -talet och fortfarande är på sina håll.
Vi gör några nedslag i vuxenutbildningen – eller
snarare i de behov av vuxenutbildning som finns –
också bland invånare med utländsk bakgrund. Validering av invandrades kompetenser har länge efterlysts. Vilken betydelse får valideringen när den väl
görs? Slutligen funderar vi över hur skolan fungerar
som arbetsplats; hur är det med den etniska mångfalden bland skolans lärare, hur är relationerna mellan
eleverna, mellan lärare och elever och mellan skolans
personal och elevernas föräldrar?


Studieresultat
Våren  gick den tredje årskullen elever ut grundskolan enligt den läroplan och det betygssystem som
tillämpas sedan . Skolan är målstyrd. Läroplan och
kursplaner för de olika ämnena sätter upp mål för
skolan och eleverna. Alla elever ska nå målen för att
ha de »grundläggande medborgerliga kunskaper« som
grundskolan har till uppgift att ge enligt Skolverket.
Skolan och kommunen har ansvar för att alla elever
verkligen ges möjlighet att nå dessa mål – om inte har
eleverna rätt till särskilt stöd.
Ambitionen är att alla ungdomar ska gå vidare till
gymnasieutbildning. För behörighet till gymnasiets
nationella program krävs att eleverna har godkänt i
engelska, matematik och svenska från grundskolan.
Andelen elever som nådde denna behörighet var år
 , procent, en minskning från , procent
 och från , procent . Sammanlagt handlade
det om ca   elever under åren från .
Skolverket påpekar att bakom de nationella genomsnittssiffrorna döljer sig mycket stora skillnader kommunerna emellan. Andelen som inte når alla mål
varierar från  till  procent, andelen behöriga från
 till  procent. Går man sedan ner på skolnivå är
skillnaderna ännu större.
Närmare en fjärdedel av eleverna klarar inte godkänt
i alla ämnen i grundskolan. Statistiken över betygsresultaten år  visar att fler elever än tidigare gick
ut årskurs  i grundskolan utan godkänt i ett eller flera
ämnen. Andelen elever som gick ut grundskolan utan
fullständigt betyg var år  , procent, en ökning
från , procent  och från , procent .
En växande grupp som inte klarar grundskolan med
andra ord – sammanlagt handlar det om ca  
elever under de tre åren.

Samtidigt växer gruppen med högsta betyget, Mycket
väl godkänd, lika mycket. När man räknar om de
tre betygsstegen i grundskolan till poäng, s.k. meritvärde, får man ett genomsnittligt meritvärde för de
elever som gick ut nian våren  på ,. Det är en
liten förbättring jämfört med året innan då det låg på
,.
När man granskar ämne för ämne för samtliga
elever har resultaten i hela riket försämrats. I matematik var det , procent som inte nådde målen år 
jämfört med , procent . I svenska var det ,
procent som inte var godkända jämfört med , procent  och i engelska nådde inte , procent målen
– en ökning från , år . Eleverna behöver godkänt
betyg i samtliga dessa tre ämnen för att vara behöriga
att söka till de nationella programmen på gymnasieskolan. Flickor hade i genomsnitt högre betyg än pojkar, andelen med Mycket väl godkänd var större bland
flickor än pojkar i alla ämnen utom Idrott och hälsa
och Teknik.

Komplex bild
I Skolverkets lägesbedömning år  (Barnomsorg
och skola . Skolverkets lägesbedömning, Skolverkets rapport nr. ) konstaterade man att i den grupp
elever som lämnar grund- och gymnasieskolan utan
fullständiga betyg är andelen elever med utländsk
bakgrund oproportionerligt stor. Var femte elev med
utländsk bakgrund saknade då grundläggande behörighet till studier på nationellt program, att jämföra
med totalt var tionde elev. Åtta av tio elever lämnar
gymnasieskolan med slutbetyg – men endast sju av
tio elever med utländsk bakgrund. Även avseende

 
Elever som avslutat årskurs  läsåren /–/
Läsår

Kön

Samtliga
elever

Andel elever
som är behöriga
till gymnasieskola

Genomsnittligt
meritvärde

Antal elever
med utländsk
bakgrund

Andel elever
Genomsom är behöriga
snittligt
till gymnasieskola meritvärde

1997/98

Pojkar
Flickor
Totalt

49 880
47 378
97 258

89,8
93,1
91,4

190,9
212,0
201,2

7131
6875
14006

77,7
83,2
80,4

175,0
193,5
184,1

1998/99

Pojkar
Flickor
Totalt

49 632
46 927
96 559

88,6
92,1
90,3

191,3
213,5
202,1

7205
6901
14106

77,1
82,1
79,6

175,3
195,5
185,3

1999/2000

Pojkar
Flickor
Totalt

51 198
48 759
99 957

87,7
91,3
89,4

191,8
214,6
202,9

7585
7218
14803

76,3
81,0
78,6

174,5
196,2
185,1

Elever med utländsk bakgrund=Elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.
: Skolverket

grundläggande behörighet till högskolestudier skilde
sig grupperna åt med ca tio procentenheter.
Elever med utländsk bakgrund nådde genomgående
sämre resultat än elever med svensk bakgrund. En
större andel elever fick inte betyg eller får betyget Icke
godkänd och en mindre andel elever med utländsk
bakgrund fick betygen Väl godkänd och Mycket väl
godkänd. Detta gällde både elever som är födda utomlands och elever som är födda i Sverige men av utlandsfödda föräldrar. Resultaten var sämre i alla ämnen,
även idrott och hälsa och bild. Det var här heller inga
skillnader mellan olika kommuntyper. Resultaten var
sämre även för elever som bott lång tid i Sverige.
Bilden är emellertid komplex, det finns elever med
utländsk bakgrund som når mycket goda resultat i
skolan. Tjugo procent av samtliga elever med utländsk
bakgrund lämnar grundskolan med högsta betyg i
minst hälften av ämnena och Väl godkänd i de övriga.
I Stockholms län finns trettiosex grundskolor upp till
år nio med mer än femtio procent elever med utländsk
bakgrund. Av dessa skolor har en fjärdedel ett högre
meritvärde än genomsnittet för landet, vissa av skolorna har bland landets högsta genomsnittliga meritvärden.

Under perioden /–/ har det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs  totalt varierat mellan –. För elever med utländsk bakgrund
har värdet legat lägre, runt . Totalt sett har flickor
ett högre meritvärde än pojkar. För dem med utländsk
bakgrund är skillnaden i detta avseende densamma
som för samtliga elever.
Förändringar i meritvärde under den redovisade
treårsperioden har totalt sett och för pojkar och flickor
med eller utan utländsk bakgrund varit mycket måttliga, under  procent.
Under perioden /–/ var andelen behöriga till gymnasieskolans nationella program efter årskurs  totalt ungefär  procent medan andelen behöriga med utländsk bakgrund varit ca  procent. Totalt
sett är flickor i större utsträckning än pojkar behöriga
till gymnasieskolan. För dem med utländsk bakgrund
är skillnaden mellan pojkar och flickor i detta avseende större än för samtliga elever. Andelen som är
behöriga till gymnasieskolan av dem som lämnar årskurs  har under perioden minskat något, ungefär
lika mycket för dem med utländsk bakgrund som för
samtliga.

 För att kunna jämföra resultat använder man sig i skolvärlden av något man kallar meritvärde. Meritvärdet för en elev
utgörs av summan av betygsvärdena för de  bästa betygen
(meritvärdena) i åk 9 i elevens slutbetyg (G=0, VG=5 och

MVG=20) elever som fått betyg i minst ett ämne. Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet för en grupp elever är alltså ett mått på betygsnivån i
gruppen.
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Olika skolkarriärer
Eleverna med olika etnisk bakgrund följer också olika
mönster när det gäller val av program i gymnasieskolan. På gymnasieskolans studieförberedande program
är andelen elever med utländsk bakgrund ungefär
densamma som genomsnittet. På Handels- och administrationsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet
är andelen elever med utländsk bakgrund betydligt
större än genomsnittet medan den är klart mindre på
Naturbruks- och Energiprogrammet. Andelen elever
med utländsk bakgrund på det Individuella programmet är större dels på grund av att fler elever med
utländsk bakgrund saknar behörighet till nationella
program dels därför att det Individuella programmet
får fungera som förberedelseklass för elever som nyligen kommit till Sverige.

 
Andel elever med slutbetyg i årskurs  i gymnasieskolan efter kön och utländsk bakgrund, läsåret
⁄. Procent.
90

%

72

54

36

Fler utan betyg
En större andel elever med utländsk bakgrund avbryter sina gymnasiestudier än elever med svensk bak-

18

0

 
Elever som slutfört gymnasieskolan efter
val av program läsåret /

Nationella program

Totalt
Elever med
antal elever utländsk bakgrund
Andel
Antal
%
68 184
12,3
8358

därav
Barn- och fritid (BF)
3 664
Bygg (BP)
1 371
El (EC)
3 377
Energi (EN)
609
Estetiska (ES)
3 609
Fordon (FP)
2 583
Handels- o. adm. (HP)
3 461
Hantverk (HV)
1 004
Hotell- o. rest.(HR)
3 576
Industri (IP)
1 355
Livsmedel (LP)
451
Medie (MP)
2 662
Naturbruk (NP)
1 698
Naturvetenskap (NV)
16 514
Omvårdnad (OP)
2 197
Samhällsvet. (SP)
20 053
Specialutform. pgm.(SM) 8 750
Individuella pgm. (IV)
557
: Skolverket
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10,0
8,0
12,0
8,2
9,0
14,2
23,3
20,6
9,3
11,3
11,1
11,9
2,9
11,5
25,6
11,9
14,0
26,4

366
11
46
5
325
368
87
27
331
153
50
318
49
1 898
563
2 380
1 224
147

Total
Pojkar
Flickor
Elever med utländsk bakgrund
Alla elever

: Skolverket

grund. Tre år efter påbörjad gymnasieutbildning hade
ungefär  procent av samtliga elever fått slutbetyg
mot knappt  procent av eleverna med utländsk bakgrund. Av nybörjarna på det Individuella programmet
fick endast en fjärdedel slutbetyg. Det var också en
mindre andel elever med utländsk bakgrund som blev
behörig till högskolestudier,  procent mot  totalt.
Flickorna visade påfallande bättre resultat än pojkarna
– både bland samtliga elever och bland elever med
utländsk bakgrund. Vi kan vidare anta att det finns
stora variationer mellan olika nationella/etniska grupper. Här saknas emellertid statistiskt underlag.

Modersmålsundervisning
Forskningen visar att det för de flesta barn är mest
gynnsamt att först lära sig modersmålet innan man tar
itu med ett nytt språk. Skolverket konstaterar att andelen barn med modersmålsstöd i barnomsorgen minskat dramatiskt under -talet (här saknas tyvärr
jämförbar statistik). Som vi ser av diagram  sker en
viss minskning även mellan  och .

Utbildningen i ämnet modersmål syftar till att ge
elever med annat modersmål än svenska möjligheter
att vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet, något
som är viktigt både för identitet och självkänsla. Ett
fungerande modersmål anses av språkforskare vara en
viktig förutsättning för att utvecklas språkligt, intellektuellt och känslomässigt. Ett väl utvecklat modersmål underlättar även lärandet på svenska och undervisningen blir därmed ett stöd för elevernas allmänna
kunskapsutveckling.
I tabell  kan vi se att andelen elever som är berättigade till modersmålsundervisning ligger relativt konstant på drygt  procent av samtliga elever samtidigt
som andelen som deltar i undervisningen i modersmålet och svenska som andra språk minskar.
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Begrepp som lika värde, respekt för barnets egen kulturella identitet, hjälp till eleverna att få en stark självkänsla och interaktion genomsyrar direktiven för skolans arbete. Den potential som finns i mångfalden
ska frigöras och komma till användning. En magisteruppsats från Sociologiska institutionen vid Göteborgs
universitet (Lilja, S., Den mångkulturella skolan – Ideal
kontra verklighet, ) visar hur orimlig arbetsmiljön
är för modersmålslärarna. Flera av lärarna i enkätundersökningen talar om institutionell diskriminering.
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»De ser mig inte som lärare, utan som en konstig
figur. De frågar om jag är den nya städerskan eller om
jag letar efter någon. Sådana frågor får jag ofta av de
svenska lärarna och eleverna hör och ser detta,« säger
en av lärarna i undersökningen.
Skolorna har skyldighet att erbjuda lektioner i
modersmål om minst fem elever efterfrågar det. Hur
lektionerna ska förläggas är upp till respektive skolledning att avgöra. Man har fyra alternativ, som språkval,
elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför
timplanebunden tid. I Göteborg har man konsekvent
valt det sista alternativet. På så sätt har modersmålslärarna hamnat utanför det dagliga skolarbetet. De träffar sällan andra lärare och kan inte diskutera gemensamma elever och eventuella problem. De får knappt
chansen att delta i lärarmöten, fortbildning eller konferenser. De saknas i utvecklingsarbetet och kan inte
I den grupp som lämnar grund- och gymnasieskolan
utan fullständiga betyg är andelen med utländsk bakgrund oproportionerligt stor.
䡵

䡵

䡵

䡵

䡵

Var femte elev med utländsk bakgrund saknade
grundläggande behörighet till gymnasieskolans
nationella program, jämfört med var tionde räknat
på samtliga elever.

䡵

䡵

Åtta av tio elever lämnar gymnasieskolan med fullständigt slutbetyg – men endast sju av tio elever
med utländsk bakgrund.
Elever med utländsk bakgrund nådde genomgående sämre resultat än elever med svensk bakgrund, på samtliga betygsnivåer och i alla ämnen.
Samtidigt finns elever med utländsk bakgrund som
når mycket goda resultat, 20 procent av samtliga
elever med utländsk bakgrund lämnar grundskola
med höga betyg.
Flickorna har genomgående bättre betyg än pojkarna.

Ingen likvärdig utbildning
Bland elever med utländsk bakgrund är det alltså en
grupp som presterar mycket goda resultat och som så
småningom påbörjar högre utbildningar men också
en stor grupp som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg eller utan att ha slutfört sin utbildning.
Skolverket menar i sin lägesbedömning  att det
är allvarligt att ca   elever inte nått alla mål i en
skola med skolplikt och att   inte nått behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan.
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påverka framtiden. Få bjuds in till personalfesterna.
Isoleringen bidrar också till att modersmålslektionerna
av övrig skolpersonal upplevs som onödiga och som
en ekonomisk belastning i tider av knappa resurser.
En lärare ville förlänga lektionen och eleven invände
att de skulle ha modersmål. »Djävla hemspråk, det förstör för oss alla,« blev svaret. Med den synen på deras
modersmål och diskrimineringen av modersmålslärarna
tror eleverna inte att de kan bli svenskar, de känner
sig mindre värda och många skäms för att ha undervisning på det egna språket konstaterar Sally Jonsson
Lilja. Modersmålsundervisningen skulle kunna ingå som
elevens val. Modersmålslärarna skulle dessutom kunna
vara en extra resurs när det saknas andra lärare. Lärarnas
fackliga organisationer har tillsammans med skolornas
resursnämnder och modersmålslärarna uppvaktat kommunpolitikerna utan resultat.

  

Elever med utländsk bakgrund väljer delvis andra
utbildningsprogram i gymnasiet än elever med
svensk bakgrund. Här finns en överrepresentation
inom Omvårdnad, Handel och administration, Hantverk och framför allt Individuella program. Ovanligt
få valde däremot programmet Naturbruk.
En större andel elever med utländsk bakgrund
avbryter sina gymnasiestudier än elever med svensk
bakgrund. Färre av dessa elever är också behöriga
till högskolestudier.

Barn med utländsk bakgrund behöver särskilt stöd
till sin språkutveckling – både genom undervisning i
modersmålet och i svenska som andraspråk. Här har
emellertid skett försämringar under 90-talet.
䡵

䡵

Andelen barn med modersmålsstöd i förskolan har
minskat dramatiskt under 90-talet.
Andelen grundskoleelever med modersmålsundervisning har minskat. Endast omkring hälften av
de som är berättigade studerar modersmålet och
svenska som andraspråk.

Vissa elever med utländsk bakgrund uppvisar bristfälliga resultat i skolan och får inte till fullo det stöd
de har rätt till. Dessa elever har enligt Skolverkets
bedömning alltså inte tillgång till en likvärdig utbildning. Man konstaterade emellertid samtidigt att det är
stora variationer inom gruppen »elever med utländsk
bakgrund«. Många elever nådde mycket goda resultat
medan andra, särskilt de som nyligen kommit till
Sverige, behöver mycket hjälp.

Det sociala arvet

Lärares attityder och förhållningssätt

Ju högre utbildning dina föräldrar har desto högre
betyg får du i skolan. Eller desto mer motiverad och
mer hjälp får du hemma. Den vanligaste förklaringen
till elevers skilda prestationer brukar vara den sociala
bakgrunden och föräldrarnas utbildningsnivå. Skolverket konstaterar att variationen i resultat också för elever
med utländsk bakgrund följer den sociala bakgrunden.
Elever med högutbildade föräldrar får högre betyg.
Svårare är det att förklara varför elever med utländsk
bakgrund visar sämre resultat när man jämför med
elever med likartade sociala förutsättningar. Det man
ser är att det framför allt handlar om elever som själva
invandrat. Otillräckliga kunskaper i svenska är en viktig förklaring. Elever som kommit till Sverige under
grundskolans sista år har rimligen svårare att tillgodogöra sig undervisningen på svenska fullt ut. Särskilt om
de kommit från länder med språk och kultur som skiljer sig mycket från den svenska. Skolorna själva uppger
ofta otillräckliga svenskkunskaper som orsak och då
kopplat till vistelsetiden i Sverige. De otillräckliga kunskaperna i svenska kan i sin tur hänga samman med en
bristfällig introduktion i svenska skolan och även med
avsaknad av undervisning i modersmålet.
Både forskare och praktiker hävdar att det krävs
mellan fem och åtta års erfarenhet av ett nytt språk för
att man inte ska ha problem med inlärningen. Men
även elever som varit här längre tid visar sämre skolresultat. Bristande svenskkunskaper förklarar heller inte
skillnaderna i resultat i t.ex. idrott och bild. Innehållet
i skolans verksamhet, hur undervisningen bedrivs, vilket klimat som råder på skolan och vilka attityder som
präglar verksamheten är också viktiga faktorer i sammanhanget. En förklaring som knyter an till den sociala bakgrunden skulle också kunna vara att föräldrarna i Sverige inte uppnått den social ställning man
hade i hemlandet. De får inte arbete motsvarande
sin utbildningsnivå och kanhända bor familjen i ett
område med låg social status, det kan finnas känslor
av frustration och brist på förebilder och motivation
vad gäller studier.
I skolor i miljonprogrammets bostadsområden
anger lärare att även en hög rörlighet i elevgruppen
utgör en orsak till resultatskillnader. Elever rör sig
mellan förberedelseklasser och reguljära klasser, familjer flyttar iväg eller byter skola när de etablerar sig i
det nya landet. Mellan läsåren kan upp till hälften av
eleverna i en klass bytas ut. Det som enligt lärarna är
viktiga förutsättningar för framgång, kontinuitet, stabilitet och värdegemenskap, försämras av den mycket
höga rörligheten.

Relationerna i skolan har stor betydelse för elevernas
framgångar i studierna, inte minst relationerna mellan
lärare och elever. Lärarnas förhållningssätt till elever
med olika etniska ursprung påverkar därför rimligtvis
studieresultaten för denna elevgrupp.
I en undersökning av utsatthet och attityder till
»mångkulturalitet« bland   lärare på grund- och
gymnasieskolan  uppgav den stora majoriteten av
lärarna att de uppfattade relationerna mellan elever
med olika nationellt etniskt ursprung på sin skola som
ganska goda eller mycket goda (Lange/Hedlund Lärare
och den mångkulturella skolan, Ceifo, Stockholms universitet ). Det handlade just om relationer mellan
elever med olika nationella eller etniska bakgrunder.
Lärare som arbetade på gymnasiets praktiska program bedömde relationerna som sämre än lärare på
grundskolan och på gymnasiets övriga program. Ganska många ansåg att det inte fanns problem med
rasism, antisemitism, invandrarfientlighet och etniska
konflikter på den skola där de arbetade. I den mån
det fanns problem var det vanligare på högstadiet och
gymnasiets praktiska program än på övriga.
När det gällde elevernas religiösa tillhörighet och
behov visade lärarna stor förståelse för religiöst betingande matvanor och ledighet vid religiösa högtider. Inte
så många tyckte däremot att det var bra om eleverna
befriades från religionsundervisning och än färre uppskattade att eleverna befriades från sexual- och anatomiundervisning, liksom gymnastik-, musik, bild- eller
språkundervisning. En stor majoritet av lärarna accepterade i större eller mindre utsträckning att muslimska
flickor bär sjal i skolan. De som ansåg bruket av sjal
oacceptabelt utgjorde endast en mindre del och återfanns framför allt bland lärare i gymnasiets praktiska
program.
En majoritet av lärarna instämde delvis eller helt i
påståendet att »Det är ett stort problem i skolan att
manliga elever från vissa kulturer inte erkänner kvinnliga lärares auktoritet«. En tredjedel instämde delvis
eller helt i påståendet att »Numera kan man inte kritisera eller tillrättavisa elever med invandrarbakgrund
utan att bli kallad rasist«. Andelen var större bland
högstadielärare och lärare på gymnasiets praktiska
program än övriga och större bland män än bland
kvinnor. Den ökade också med andelen elever med
invandrarbakgrund i de skolor där lärarna arbetade.
När det gällde lärarnas inställning till det mångkulturella samhället instämde över  procent i påståendet att »Vissa kulturer är så olika den svenska att människor från dessa kulturer knappast kan anpassa sig till
det svenska samhället«. Mer än var fjärde lärare ansåg
att »Islam är ett hot mot västerlandets sociala och kulturella landsvinningar«.
Samtidigt var graden av instämmande i ett antal
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mindre kontroversiella och positivt formulerade påståenden mycket stor. Nästan samtliga instämde t.ex. i att
»Det är roligt att arbeta med barn som kommer från
flera olika kulturer« och tyckte att » Det vore bra om
fler elever med invandrarbakgrund rekryterades till
lärarutbildningen«. Drygt tre fjärdedelar tyckte också
att »Det är bra att det finns moskéer i Sverige«.

Dåliga relationer bakom ofullständiga betyg
En viktig orsak till att elever misslyckas att få godkänt i
alla ämnen är brist på bra relationer med skolans personal och ibland även förekomsten av konflikter med
lärare visar en undersökning som Skolverket gjort (maj
). Undersökningen bygger på fallstudier där Skolverket har låtit intervjua totalt  elever, föräldrar,
lärare och rektorer.
I flera av fallen som verket granskat saknas ömsesidighet, respekt och förståelse mellan eleven och de
vuxna. Skolpersonalen visade sig också ha svårigheter
att hantera relationen i mötet med föräldrarna. Enligt
studien finns det flera sammanhängande orsaker till
att elever lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg. I samtliga fall som granskats konstateras
att det är mycket viktigt att stödinsatser sätts in tidigt.
Stödinsatserna i grundskolan handlar mest om
ämnena svenska, engelska och matematik. Men det
stämmer enligt Skolverket inte med skolans mål som
säger att elever som riskerar att inte nå målen har rätt
till stödundervisning i alla grundskolans ämnen – inte
bara i ämnen där det krävs godkänt för att fortsätta på
gymnasiet. Skolverket pekar i ett annat sammanhang på
risken av att skolan håller på att bli en »treämnesskola«,
där endast svenska, engelska och matematik räknas –
de ämnen som krävs för att man ska gå vidare.
En annan viktig faktor som upptäcktes i fallstudien
var betydelsen av flexibilitet. Genom olika arbetssätt
ska skolan kunna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Fallstudien visar att skolornas
förmåga att anpassa undervisningen är otillräcklig.
Skolorna brister också när det gäller att vara tydliga
och berätta vilka krav och förväntningar som finns på
eleverna. Resultatet blir att eleverna inte känner sig delaktiga. Det saknas en öppen diskussion kring mål, krav
och kriterier.
Rapporten tar också upp situationen för elever med
utländsk bakgrund. Den visar hur flera av kommunerna i studien med många elever med utländsk bakgrund trots detta inte prioriterade undervisningen i
modersmål och svenska som andra språk – något
som bidrar negativt till elevernas studieresultat. Samtidigt har andra kommuner under de senaste två åren
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gjort bra insatser för att ge barn och ungdomar med
utländsk bakgrund bättre förutsättningar för att lyckas
med sin utbildning.
En tredjedel av eleverna på det individuella programmet (där de elever går som inte varit behöriga till
något nationellt program) går inte vidare till ett nationellt program visar rapporten. En del klarar inte övergången på grund av bristande kunskaper från tidigare
skolgång eller svårigheter att lära. Andra vill helt enkelt
inte och ytterligare andra vet inte vad de vill. En mycket
stor andel av eleverna med utländsk bakgrund går till
det Individuella programmet.

Behov av extra stöd
Den grundläggande utbildningen har successivt byggts
ut och  gick  procent av en ungdomskull vidare
till gymnasiet. Numera handlar det alltså inte i första
hand om att bygga ut utbildningen utan att se till att
elever slutför den och får adekvata kunskaper påpekar
författarna till Långtidsutredningen (Långtidsutredningen /). Såväl svensk som utländsk forskning har identifierat ett antal insatser som borde säkra
en god grund för framtida lärande. Insatser som riktar
sig till elever med särskilda problem och riskerar lämna
skolan i förtid, tycks ge hög avkastning, både för de
offentliga budgetarna och för samhällsekonomin. Det
kan handla om högre lärartäthet i de tidiga skolåren
eller en förlängning av skolåret.
Med tanke på att fler elever har utländsk bakgrund
nu än tidigare kan det även behövas ytterligare stödjande insatser för att dessa grupper lättare ska kunna
fullfölja en gymnasieutbildning säger långtidsutredarna. Kunskaper i matematik tycks vidare betyda
mycket för framtida löner och därmed framgång på
arbetsmarknaden oberoende av utbildningsnivå. Därutöver behövs tillgång till bra lärarkompetens. Här
finns ett stort rekryteringsbehov av både grundskoleoch gymnasielärare. En stor andel av lärarkåren väntas gå i pension inom en snar framtid.
Utvecklingen under -talet visar på delvis motsatta
tendenser när det gäller arbetskraften. Å ena sidan
tycks allt färre fullfölja en gymnasieutbildning – färre
blir alltså behöriga till högskolan. Å andra sidan har
såväl intresset för som möjligheterna till högre utbildning ökat. Andelen som fullföljer en gymnasieutbildning inom fyra år och får slutbetyg har minskat från
ca  procent i mitten av -talet till  procent .
Utredarna menar att det finns en rad tänkbara förklaringar till denna nedgång. Några hänger samman
med förändringar av gymnasieutbildningen. Gymnasiereformen innebar bland annat en nivåhöjning av

kunskapsmålen i förhållande till tidigare gymnasieutbildningar. Samtliga utbildningar har blivit treåriga.
När i princip alla ungdomar går vidare till gymnasieskolan tillkommer nya elevgrupper som har svårare
att klara av studierna till följd av ofullständiga kunskaper från grundskolan. Tecken på detta är att det individuella programmet, som var tänkt bli en lösning för
ett fåtal, blivit det tredje största. Ytterligare förklaring
kan vara att andelen elever med invandrarbakgrund
har ökat och att språkhindren kräver mer tid än skolan hittills gett.
Sedan mitten av -talet har andelen som inom
tre år efter slutförda gymnasiestudier gått vidare till
högskolan nästan fördubblats – från drygt  procent
(/) till  procent (/). Under -talet
har kapaciteten ökat kraftigt inom den högre utbildningen. Antalet helårsstudenter som under - och
-talen låg på drygt   har ökat med  procent. Samtidigt har studietiderna förlängts och utflödet minskat, vilket kan ha med ökade krav på utbildningarna eller med en svag arbetsmarknad att göra.
På grund av att en stor andel inte fullföljer sina studier samtidigt som det finns möjligheter till kompletterande vuxenstudier förlängs gymnasiestudierna och
inträdet på arbetsmarknaden senareläggs.

Boendesegregering och utbildning
Vi ser alltså att en relativt stor grupp elever med
utländsk bakgrund genomgående visar sämre resultat
i grundskola och gymnasium än infödda – även om
det också finns många som klarar sig mycket bra och
bättre än infödda. Boendet har som vi såg i förra
kapitlet blivit alltmer segregerat och många elever med
utländsk bakgrund bor i områden där svenska språket
är relativt sällsynt.
Frågan vi vill ställa här är vilka konsekvenser boendesegregationen får för elevernas möjligheter till en
god utbildning. Vi har berättat om de problem som
skolorna i de utsatta områdena möter när inflyttningen av nyanlända flyktingar ökar starkt. Men hur
fungerar skolorna när det gäller utbildningen i stort?
Är det så att elever med utländsk bakgrund och stora
resursbehov riskerar att få en sämre utbildning och
sämre förutsättningar inför vuxenlivet än andra just
därför att de bor i utsatta bostadsområden?
Under -talet steg arbetslösheten bland invandrade
grupper, särskilt bland dem som var relativt nyanlända.
Också i skolan kunde man konstatera att en ökad andel
elever hade ofullständiga betyg. De nyanlända invandrarbarnen visade sig vara en särskild riskgrupp samtidigt som tidigare invandrades barn klarade sig bra i

skolan jämfört med infödda svenskars barn.
Barn med utländsk bakgrund – framför allt de
barn och ungdomar som invandrat efter tio års
ålder – visade sig ha svårare i skolan än barn med
två svenska föräldrar (Socialpolitikens förutsättningar
och förändringar SOU :, Kommittén Välfärdsbokslut). Under första halvan av -talet var det endast
omkring hälften av de barn som kommit till Sverige
efter tio års ålder som lämnade grundskolan med
kompletta avgångsbetyg, vilket kan jämföras med 
procent av barn med svensk bakgrund. Motsvarande
siffra för barn som har utländsk bakgrund men som
är födda i Sverige eller som kommit hit vid lägre åldrar är drygt  procent. Efter läsåret / då det nya
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet började
gälla var  procent av barnen med utländsk bakgrund
behöriga till gymnasieskolan vilket kan jämföras med
drygt  procent av barnen med svensk bakgrund.
Under hela -talet ökade antalet elever med annat
modersmål än svenska kraftigt. Under läsåret /
fanns något fler än   elever i grundskolan som
hade annat modersmål än svenska. Till läsåret /
ökade antalet med  procent och uppgick då till närmare  . Samtidigt skedde en dramatisk minskning av lärarresurserna till undervisning i modersmålet (tidigare hemspråket) och även i undervisning
i svenska som andraspråk. Även andelen som går i
modersmålsundervisning av dem som är berättigade
minskade under -talet, som vi såg i tabell . En orsak
var att en allt större del av undervisningen förlades
utanför skoltid. Rationaliseringar har också medfört
att man samordnat undervisningen i modersmålet
och samlat elever från många olika skolor i en större
grupp, vilket skapat praktiska hinder bland annat i
form av längre resor för både elever och lärare.
De allra flesta grundskoleelever går i den skola som
ligger närmast hemmet vilket gör att boendesegregationen får tydliga effekter vad gäller elevsammansättningen i olika skolor. Bristen på svensktalande kamrater eller förebilder har gjort att svenskkunskaperna och
studieresultaten i skolorna i invandrartäta eller svenskglesa områden har varit generellt sämre.
Relativt aktuella undersökningar rörande bakgrundens effekter på studieresultaten har visat att fler ungdomar med invandrarbakgrund än med svensk bakgrund har låga matematikbetyg och inte läser vidare
på någon gymnasieutbildning överhuvudtaget. Andra
studier visar att barn till invandrare inte (Lindmark
, Arai, Schröder & Wilhelmsson , Similä ).
skiljer sig i någon större utsträckning från barn till
infödda svenskar om man ser till andelen som gått en
tre- eller fyraårig teoretisk gymnasieutbildning alternativt tagit en högskoleexamen. Barn i vissa grupper
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nådde till och med längre i utbildningskarriären än
infödda. Individer födda i Sverige med en eller två
utländska föräldrar uppnår lika höga eller högre betyg
både genomsnittligt och i flera enskilda ämnen (Lindmark , Arai, Schröder & Vilhelmsson ). Här
bekräftas alltså bilden, det finns bland elever med
utländsk bakgrund både de som har stora problem
med skolprestationerna och de som klarar sig mycket
bra.

Fler fortsätter studierna
De få kvantitativa svenska studier som genomförts på
individdata fann inga eller positiva effekter av invandrartäthet (DN /- Joakim Palme m.fl., Välfärdens
finansiering och fördelning, Kommittén Välfärdsbokslut
SOU :). Undersökning från början av -talet
visade att fler elever fortsätter till teoretiska gymnasielinjer i invandrartäta skolområden. Studier från andra
länder visar liknande resultat. Man borde alltså kunna
utgå ifrån att skolors invandrartäthet är positiv vad gäller elevernas teoretiska gymnasieval men att man däremot inte ser någon effekt vad gäller betygen.
Svårigheterna för forskarna är att många utlandsfödda i segregerade områden har sämre förutsättningar
på arbetsmarknaden, att de oftare än infödda är arbetslösa, oftare återfinns i låginkomstarbeten m.m. Relativt
många har även kort utbildning. Faktorer som forskningen visat påverkar barnens motivation och möjligheter att fortsätta med teoretiska studier. Frågan är
vad som avgör, föräldrarnas sociala bakgrund eller det
segregerade boendet i utsatta områden. Först när forskarna tar hänsyn till den sociala bakgrunden kan de
uttala sig om själva invandrartätheten i skolan har betydelse för den enskilde elevens studieresultat. De ser då
att social bakgrund, dvs. föräldrarnas utbildningsnivå,
sociala klass och inkomst, har stor betydelse för elevers
studieresultat. När man tar hänsyn till den sociala bakgrunden kvarstår det – både i början och i slutet av
-talet, endast små skillnader i betygsgenomsnitt mellan barn av olika etnisk bakgrund. Studier visar att
effekten av att vara uppvuxen i en familj med utländsk
bakgrund på det hela taget är positiv för elevernas övergång till teoretiska gymnasiestudier efter det att hänsyn tagits till social bakgrund.

Sociala situationen avgörande
Andelen elever med låga eller ofullständiga betyg kan
alltså ses som en »ofärdsindikator«. Palme m.fl. ställde
frågan om det skett en polarisering mellan barn till
utländska respektive svenska föräldrar. Så var det emel172

  

lertid inte visade det sig när man undersökte barn som
gått större delen av sin grundskoletid i den svenska
skolan. Efter kontroll för social bakgrund var risken
allmänt sett inte större för elever med invandrade föräldrar att få låga eller ofullständiga betyg än vad den
var för deras helsvenska kamrater. Detta gällde både
läsåret / och . Samtidigt vet vi från andra undersökningar att de elever som inte gått större delen av sin
grundskoletid i Sverige har mycket svårare att uppnå
goda studieresultat.
För elever som lämnade grundskolans årskurs  läsåret / gällde att betygsgenomsnittet var något
lägre i invandrartäta skolor. Samtidigt fanns det i dessa
skolor en klar överrisk att erhålla ofullständiga eller
mycket låga betyg. Men trots det sämre utgångsläget
läste eleverna i de invandrartäta skolorna oftare än
elever i andra skolor vidare på teoretiska gymnasielinjer. Mot slutet av -talet ser forskarna ett par positiva förändringar (se Kommittén Välfärdsbokslut SOU
:). Elevers betygsgenomsnitt påverkas inte lägre
negativt av att gå i en invandrartät skola och risken att
erhålla låga eller ofullständiga betyg i dessa slags skolor har minskat, även om den alltjämt är högre än i
andra skolor. Slutligen är chansen att gå över till teoretiska gymnasiestudier fortfarande större i invandrartäta skolor än vad den är i övriga. Det finns alltså inga
belägg för att skolorna i de segregerade områden förändrats till det sämre under -talet.
Till skillnad från resultaten på individnivå ser man ett
inslag av polarisering på skolnivån. Å ena sidan har de
flesta av eleverna inga nackdelar av att gå i en invandrartät skola. Tvärtom kan skoleffekten vara positiv när det
gäller övergång till studieförberedande linjer på gymnasiet. Å andra sidan utgör en hög invandrartäthet ett
problem för den mindre grupp elever som löper risk
att få låga eller ofullständiga betyg. Ett problem som
särskilt gäller de elever som invandrat till Sverige efter
tio års ålder. En grupp som hamnar i underläge inte
minst på grund av svenska språket och som också i stor
utsträckning hamnar i utsatt bostadsområde.

Skola – drivkraft för förändring?
Forskaren Nihad Bunar frågar sig om relationen mellan boendesegregation och dålig skolmiljö verkligen är
oundviklig, vilket debatt och massmediebild ibland ger
sken av (Linebäck B. »Skolan, segregationen och integrationen«, Integration i fokus /). Skolan skulle
inte behöva vara en spegel av sitt upptagningsområdes
utanförskap och låga status menar han. Den skulle
kunna ha en dynamisk inverkan på den omgivande
miljön.
Bunar visar i en historisk tillbakablick hur grund-

skolereformen var en av hörnpelarna i samhällsförändringarna under - och -talen. Genom att ta bort linjeuppdelningar, tillval m.m. skulle grundskolan ge alla
en likvärdig skolgång och förebygga fortsatt snedrekrytering. Många barn från arbetarklassen kunde också
via utbildning göra klassresan uppåt i hierarkin.
Under samhällsförändringarna på - och -talen
skärptes boendesegregationen. Införande av valfrihet
och profileringar av skolor bidrog till en ny sortering
enligt Bunar. Elever från ekonomiskt svaga, invandrade
och lågutbildade familjer samlades på vissa skolor. Den
nya skarpa skiljelinjen blev mellan »svenska skolor«
och »invandrarskolor«.
Under senare år har emellertid skolan också haft
en roll som spjutspets i de invandrartäta områdenas

Rinkebyskolan – föräldramedverkan grunden
för en öppen skola
I Rinkebyskolan har man lyckats få med föräldrarna
i skolarbetet visar Ulrika Hallin i ett reportage från
skolan. Föräldramedverkan har blivit en av skolans
viktigaste hörnstenar. Föräldrar och elever har tillsammans en klar majoritet i skolans lokala styrelse
(Hallin U., Integration i Fokus 4/2000). Men det har tagit
lång tid att skapa detta genuina och starka föräldrainflytande.
Rektor Börje Ehrstrand startade 1989 då han blev
rektor i en skola präglad av kaos. Det fanns inte ens
någon Hem och Skolaförening, föräldrarna var inte
intresserade. Den nye rektorn tog tillsammans med
socialchefen i Rinkeby initiativet att samla föräldrarna
till ett informationsmöte – 200 kom och ur mötet
växte en Hem och Skolaförening. Så småningom startade de även ett förvaltningsråd där föräldrarna medverkade. När det sedan blev aktuellt med lokala
styrelser i skolorna gick Rinkebyskolan i spetsen. I
styrelsen sitter förutom rektor fem föräldrar, tre
representanter för elevråd och tre från personalen.
Genom åren har det funnits flera svåra frågor som
skolan och föräldrarna kämpat med. En av de större
utmaningarna var att få in de somaliska föräldrarna i
skolans värld. De fanns aldrig med på några möten, så
man ordnade ett möte särskilt för somalierna. Hela
95 procent, dvs. 45 personer kom. Sedan ordnade
man möten en gång i veckan under 15 veckors tid
för att ge dem en chans att förstå hur det svenska
samhället är uppbyggt och hur skolor som Rinkebyskolan fungerar. Från början var många somaliska föräldrar mycket kritiska till den svenska skolan. Flera
krävde att deras barn skulle slippa musikundervisning

utveckling. Den har visat en annan mer positiv bild
av området inför omvärlden. Trots det har skolstrukturerna snarast främjat än motverkat segregationsprocesserna. Bunar frågar sig hur mycket skolan befäster
en slags självreproducerande segregering och i vilken
grad den befrämjar olika lokala försök till integration.
Han har studerat olika projekt och insatser mot segregationen i sex grundskolor i fyra områden i Stockholmsregionen, Jordbro, Rinkeby, Spånga-Tensta och
Kista. I samtliga områden har man prioriterat samma
integrationsinstrument, arbete, utbildning, demokratiutveckling, skapande av mötesplatser och språkinlärning. Det är inte lätt men ett målmedvetet integrationsarbete kan förändra både skolverksamhet och
omgivande bostadsområde, menar han.

och idrott m.m. Men med hjälp av en korantolkare
lyckades man få de somaliska föräldrarna att inse att
det inte står någonstans i Koranen att barnen inte får
delta i skolans musik- och idrottstimmar. Efter detta
kom alla de somaliska barnen till alla lektionerna i
skolan och en somalisk förälder hade en plats i den
lokala styrelsen.
En annan svår fråga för skola och föräldrar är knarklangningen på skolans parkeringsplats. Den lokala styrelsen arbetar här tillsammans med representanter
från Brottsförebyggande Rådet för att hitta vägar för
att få bort langarna. Den lokala styrelsen samarbetar
gärna med grupper utanför skolan. Invandrarföreningar, näringsliv m.fl. Man vill vara ett levande centrum
i Rinkeby. Ett initiativ i den riktningen var att starta
fritidsgård i samma hus som skolan, som är öppen
årets alla dagar. När skolan stängs för dagen öppnar
man lokalerna för diverse föreningar och kursen.
Skolan är också öppen på helgerna.
Det senaste resultatet från samarbetet mellan föräldrar, fack och tjänstemän är skolans profilerade
studieenheter, bland annat en EU-enhet med undervisning på fem språk. Dit har även elever från andra
delar av stan sökt sig vilket är ett sätt att bryta segregationen. I en Kulturskola lär man ut musik och
dans. I en del av skolan bedriver man svenska för
invandrare och i en annan har man Ungdomens Hus
med sport och kulturaktiviteter. På skoldaghemmet
går barn med sociala eller fysiska problem. De behöver alltså inte byta skola och den vanliga undervisningen varvas med specialundervisning. Föräldrarna
har även dragit igång föräldravandringar på helgnätter
i samarbete med föräldrar i grannförorterna Rissne
och Tensta.
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Risk för utslagning utan extra stöd
I sin lägesbedömning  betonade Skolverket vikten av språkkunskaper och kulturell kompetens hos
lärarna. Verket påpekade att skolan måste arbeta med
attityderna och även med elevernas delaktighet. Verket
konstaterade att elever med utländsk bakgrund har
behov av extra stöd i sin språkutveckling. För att
lyckas med svenskan behöver de goda kunskaper i sitt
modersmål. Förmågan att lära ut språk på ett annat
språk än elevens modersmål behöver också utvecklas
bland pedagoger.
Vad gäller den kulturella kompetensen måste både
elever och vuxna lägga tid och kraft på att lära och ta
del av andra närvarande kulturer på skolan. Den kulturella och etniska bakgrunden påverkar de egna attitydmönstren – oavsett vilken bakgrund man har. Det gäller elever, föräldrar, personal och omvärld. Här krävs ett
medvetet arbete från skolans sida för att man som verket uttryckte det »ska kunna hantera ett brett och skiftande attitydspektrum utifrån de riktlinjer som skolans allmänna värdegrund ger«. Att få ta aktiv del i det
dagliga arbetet på skolan och få respekt för sin person
ger den enskilde eleven större motivation i arbetet och
ökar möjligheten till framgång.
När alltför många av dessa kritiska faktorer samverkar i negativ riktning finns risk för marginalisering
och utslagning av enskilda elever och grupper av elever
påpekade Skolverket i sin lägesbedömning.

Framgångsfaktorer
Skolverket sammanfattade ett antal faktorer som kännetecknade skolor med goda resultat.
– Fungerande organisation och ledning av verksamheten

䡵

䡵

Ju högre utbildning föräldrarna har desto högre
betyg får eleverna i skolan. Den sociala bakgrunden
väger tungt som förklaring till elevers olika prestationer. Något som även gäller elever med utländsk
bakgrund.
Elever med utländsk bakgrund visar generellt sämre
resultat även jämfört med elever med likartade
sociala förutsättningar. Särskilt gäller det elever
som själva invandrat, i synnerhet har de elever som
invandrat efter sitt tionde år större svårigheter än
andra.

䡵

Otillräckliga kunskaper i svenska är en förklaring.

䡵

I utsatta bostadsområden är flyttningarna många.
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– Gemensam vision och gemensamma mål. Gäller
speciellt i skolor med hög andel elever med utländsk
bakgrund
– Medvetna strategier kopplade till målen
– Kompetensutveckling. Kan gälla den sociala miljön,
kulturmöten, svenska som andra språk.
– Personalgrupp med hög kompetens – personal som
också är något äldre än genomsnittet ha betydelse
för skolor med en hög andel elever med utländsk
bakgrund.
– Värdegemenskap. Inte självklar för alla. Nödvändigt
möta föräldrarna och finna gemensamt förhållningssätt.
– God språkutveckling är central för resultatet. En väg
är att personal i verksamheter med en hög andel
barn och elever med utländsk bakgrund fortbildar
sig i svenska som andraspråk.
– Ta tillvara modersmålslärarna som en resurs även
inom andra verksamheter. Här har tendensen under
-talet snarast gått åt motsatt håll.
– Undervisning i modersmålet är central för språkutvecklingen.
Andelen barn med modersmålsstöd i barnomsorgen har minskat dramatiskt under -talet. Samtidigt
har förskolans betydelse för barns inlärning av svenska
språket betonats. Skolor har minskat resurserna för
modersmålsundervisning, elevgrupperna har blivit
större och antalet undervisningstimmar har minskat.
I så gott som varje fall där Skolverket granskat hur
kommunerna tagit sitt ansvar för modersmålsstödet
har man tvingats konstatera brister.
Apropå personalens kompetens är det anmärkningsvärt att Skolverket inte tar upp behovet av språklig och kulturell kompetens och även av vuxna förebilder för elever med utländsk bakgrund – dvs. behovet
av etnisk mångfald bland personalen i skolan.

En hög rörlighet i elevgruppen antas vara en förklaring till sämre skolprestationer.
䡵

䡵

䡵

Dåliga relationer till lärare är en annan viktig orsak
till att elever misslyckas.
Lärarnas negativa och tveksamma attityder till
elevernas bakgrund påverkar sannolikt situationen
negativt.
Avsaknad av kontakter mellan lärare och föräldrar
bidrar till elevers utanförskap. Föräldrars delaktighet har tydligt positiva effekter.

Svenskglesa och invandrartäta områden behöver i sig
inte betyda dåliga skolor och svagpresterande elever.

Det finns ett antal exempel på utmärkta skolor i för
övrigt utsatta områden. Forskningen visar också att
䡵

䡵

fler elever fortsätter studierna på teoretiska program i invandrartäta områden.
Situationen vad gäller skolprestationer i dessa
skolor har förbättrats under slutet av 90-talet.

Svenska elever – och så De Andra
En kritisk läsning av skolpolitiska dokument
Svensk skolpolitik har i decennier haft målsättningen
»en skola för alla« visar Sabine Grüber i sin analys av
olika skoldokument som hon gjort för Integrationsverket (Grüber, S. En skola för alla, inkludering eller
särskillnad? 200). Studien omfattar tre decennier och
tar sin början i slutet av -talet i den läroplan som
benämns Lgr  (Läroplan för grundskolan, allmän del)
och sträcker sig därefter fram till slutet av -talet.
Med en skola för alla har man avsett en grundskola,
där alla elever oavsett social bakgrund ska ha samma
möjligheter till skolgång och utbildning. Social jämlikhet har varit det centrala ledmotivet för denna skolpolitik. Resultat från olika rapporter som publicerats
under senare år talar emellertid för att utvecklingen
i praktiken gått åt ett annat håll än dessa politiska
intentioner. I flera rapporter (se t.ex. Skolverket 996
och SOU 2000:39) påvisas att skolan och utbildningssystemet blivit alltmer etniskt och socialt segregerat
och att skillnader mellan skolor och olika utbildningsinriktningar i flera avseenden ökat. Rapporter
visar även att många ungdomar med invandrarbakgrund lämnar grundskolan med sämre förutsättningar
än »svenska« ungdomar, oavsett om de gått hela sin
grundskoleutbildning i Sverige.
Kontrasten mellan officiella mål och riktningar i
skolpolitiska dokument respektive hur dessa mål materialiseras i skolans pedagogiska och sociala praktik
återfinns även i talet om en mångkulturell skola. Här
omtalas den mångkulturella skolan i skolpolitisk retorik som en tillgång för samhället och som en nödvändighet i ett samhälle som präglas av ökad rörlighet och
stora folkomflyttningar. Samtidigt pekar studier tydligt mot att lärare främst associerar mångkulturalitet
till »invandrarelever« och till olika slags problem och
svårigheter som förknippas med dessa elever i undervisnings- och skolsammanhang (se t.ex. Lange & Hedlund 998 och Bunar 2000).

䡵

Det finns ett inslag av polarisering på skolnivån.
De flesta elever har inga nackdelar av att gå i en
invandrartät skola, tvärtom. Det tycks däremot den
mindre grupp elever som har extra stora resursbehov och som löper risk att få låga eller ofullständiga betyg.

Skolpolitikens kluvenhet och kontinuitet
Under -talets första hälft skedde ett successivt införande av en likvärdig och enhetlig -årig grundskola
för alla barn och ungdomar. Denna politik fullföljdes
i Lgr . I inledningen till denna läroplan slogs bland
annat fast att:
Ett av grundskolans syften är – så långt det överhuvudtaget är möjligt – att bereda alla barn och ungdomar,
oberoende av bostadsort och andra yttre villkor, reell
tillgång till lika utbildningsmöjligheter.

Skolpolitiken omgavs vid denna tid av en stark och
expanderande välfärdsstat, vilket kan antas ha haft en
betydelsefull inverkan på skolpolitikens utformning.
Fram till slutet av -talet hade elever med utländsk
härkomst knappast alls omtalats i läroplanssammanhang. I Lgr  omnämndes de dock – förmodligen för
första gången – och då som barn till nya medborgare.
Formuleringen kan i det sammanhang som omgav
skolpolitiken vid denna tid tolkas som ytterligare ett
uttryck för den inkluderande tanke som varit vägledande för skolpolitiken. Samma år som Lgr  infördes kom ett supplement till läroplanen med titeln
Undervisning av invandrarbarn m.fl. Förkortningen
m.fl. syftar här på inhemska minoriteter såsom samer
och tornedalsfinnar och i vissa avseenden även romer.
Här sammanförs med andra ord utländska elever som
flyttat till Sverige med andra inhemska grupper som
under lång tid utsatts för främlingsfientlighet och som
under större delen -talet tillhört det svenska samhällets »utgrupper«.
Syftet med den särskilt riktade utbildningen till
invandrarelever som redogjordes för i detta dokument
var att »ge invandrarnas barn en utbildning som är
likvärdig med de svenska barnens« (Lgr :II:Inv.).
Denna intention sammanfaller väl med de jämlikhetssträvanden som präglade skolpolitiken. Men i och
med detta supplement introducerades även det som
kan definieras som en särskillnad av invandrarelever i
skolpolitiken.
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Problemelever?
Särskiljandet av de elever som definieras som invandrarelever har efter supplementet följt som en röd tråd
genom olika dokumenttexter. Framförallt har dessa
elever tillskrivits vissa problem och svårigheter, vilka
omtalats som unika för denna elevgrupp och som
kräver särskilda åtgärder från skolans sida. De problemformuleringar som förekommer i dokumenten
är anpassningssvårigheter, anpassningsproblem, speciella problem och störningar. Till en början relaterades
invandrarelevernas problem till sociala faktorer och
definierades därför främst som sociala problem. Så
småningom skedde dock en förskjutning mot att istället definiera och omtala invandrarelevernas problem
som kulturellt betingade. I Invandrarutredningen 
uttrycktes det bland annat så här:
Allteftersom de grundläggande sociala frågorna börjat
kunna lösas och invandrarna börjat finna sig tillrätta i
det svenska samhället har emellertid de språkliga och
kulturella aspekterna kommit att inta en alltmer central
plats… (SOU ::)

Den glidning i problembeskrivningen som här tydliggörs i citatet innebär att invandrareleverna samt
deras föräldrars kultur kom att ställas i blickfånget.
Detta kan förstås som en begynnande kulturalisering
av denna elevgrupp – dessa elevers antagna kulturtillhörighet beskrivs som både orsak och förklaring till
problem som uppstår i undervisningen. Några av problemområden som förs fram i dokumenttexterna är
»deras« religion, frågor rörande könsroller och sexualitet samt barnuppfostran. Problemområden som förs
fram även idag, bland annat i resonemangen kring värdegrunder. Invandrarelevers kultur har således omtalats som ett problem eller en avvikelse från det som
antas vara »svensk« kultur.
I dokumenttexter från  talet har det emellertid
skett en glidning mot att omtala invandrarelevers kultur som en tillgång och resurs. Med andra ord förmedlas numera en mer positiv hållning. Gemensamt
för båda förhållningssätten, som endera formulerar
dessa elevers kultur som problem eller resurs, är emellertid att båda resulterar i att denna elevgrupp kontinuerligt konstrueras som De Andra i förhållande till
»svenska« elever.

Svenskar – och så De Andra
Den kluvenhet som kommer fram i skolpolitiska
policy- och styrdokument, mellan en inkluderande
respektive särskiljande hållning, återfinns även i dokument gällande -talets skolpolitik och i den nuvarande
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läroplanen Lpo . I skrivningar gällande identitet,
»rötter«, tradition, hemmet och kultur, i sammanhang relaterade till skolans värdegrund och kulturella
mångfald, inbegrips framförallt elever med utländsk
härkomst. »Svenska« elever relateras främst till skrivningar rörande internationalisering med orientering
ut mot världen och i resonemang om framtid, utveckling och global kommunikation. Individperspektivet
framträder här allt tydligare men det tycks främst avse
»svenska« elever. Invandrarelever omtalas nästan uteslutande i kollektiva termer och som en homogen
grupp.
I Lpo  förekommer varken begreppet invandrarelev eller elev med invandrarbakgrund, trots detta konstrueras vissa elever med utländsk härkomst som De
Andra i denna läroplan. Bland annat sker detta via
indirekta formuleringar som till exempel i ett avsnitt
om mål att uppnå i grundskolan att eleverna har en
förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och
nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska
kulturarv (Lpo ).
Här kan även uppmärksammas att det främst är
icke västerländska elever som numera tycks omfattas
av konstruktionen De Andra. Den gäller med andra
ord inte alla utländska elever som flyttat till Sverige.
Formuleringen återspeglar både vem/vilka som inkluderas i ett Vi respektive exkluderas från detta Vi och
en glidning i vilka elever som omfattas av invandrarbegreppet. Från att alla utländska elever som flyttat
till Sverige tidigare generellt omtalats som invandrarelever i skolpolitiska dokument, tyder formuleringar i
senare års dokumenttexter på att det numera främst är
elever från vissa medelhavsländer och med utomeuropeisk härkomst som omfattas av invandrarbegreppet. En invandrarelev är i dessa sammanhang i regel
en elev med icke europeisk härkomst eller från »medelhavskulturer … som helt avviker från den svenska
skolans jämställdhetsideologi« (SOU ::).

De Andras kultur
Trots att man i Skolkommitténs delbetänkande (Krock
eller möte om den mångkulturella skolan SOU :)
strävat efter att föra fram tankar om att alla individer
har en kulturell tillhörighet fokuseras resonemanget
om kulturell mångfald i allmänhet till De Andras kultur. Följande två citat från detta delbetänkande kan ses
som exempel på detta. Det vill säga både en strävan
efter att omdefiniera en tidigare statisk och nationsbunden kultursyn, men också hur kulturell mångfald
trots detta ändå främst relateras till vissa elevgrupper:

Kulturell mångfald är inget nytt fenomen, även om en
ökad invandring har gjort att det framträder tydligare.
De skillnader som funnits och finns mellan stad och
land, mellan olika kön och olika sociala klasser, mellan
olika generationer, mellan människor med olika livserfarenheter och värdesystem är uttryck för kulturell
mångfald. (ibid:)
Muslimska tonårskillar ska forma sin identitet i mötet
med svenska samhället. Små invandrarflickor i Botkyrka
drar på skogsutflykt i finklänning och lackskor. Invandrarföräldrar känner inte igen sig i den svenska skolan
och klagar på bristen på ordning och disciplin. (ibid:6)

Det senare citatet kan ses som ett typiskt uttryck för
hur föreställningar om kulturell mångfald i dokumenttexterna vanligtvis inkluderar minoriteter, medan
majoriteten, det vill säga »svenskarna« exkluderas.
Med hjälp av de glimtar som här presenterats från
en kritisk läsning av skolpolitiska policy- och styrdokument, vill vi hävda att den skolpolitik som förts fram
i dokumenttexterna präglats av en kluvenhet avseende
en inkluderande respektive särskiljande hållning i förhållande till de elever som omtalas som invandrarelever. Särskillnaden har främst grundats på det som
omtalas som kulturella och etniska skillnader och den
markeras av människors härkomst och koppling till
Sverige. Den konstruktion som skett av invandrarelever som De Andra har i dessa sammanhang även
möjliggjort en konstruktion av »svenska« elever som
en kontrast till dessa Andra. Den skolpolitik som
förts fram i dokumenten återspeglar även dominerande samhällsdiskurser under motsvarande tidsperiod. Framförallt den kulturalisering som skett av
»invandrare«, där kultur förts fram både som orsak
och förklaring till olika problem som berört denna del
av befolkningen – till exempel som orsak och förklaring till arbetslöshet och diskriminering.

Sammanfattning ungdomsskolan
Det finns tydliga skillnader mellan elever med utländsk
bakgrund och elever med svensk bakgrund när det
gäller hur väl de lyckas i grund- och gymnasieskolan.
Elever med utländsk bakgrund har genomgående sämre
studieresultat. En relativt stor grupp går ut skolan utan
betyg. Oväntat många hänvisas till det Individuella programmet på gymnasiet, eftersom betygen inte räcker
till något av de nationella programmen. En större andel
elever med utländsk bakgrund avbryter också sina gymnasiestudier än elever med svensk bakgrund. Knappt 
procent går ut skolan med slutbetyg.

När man jämför de sista åren på -talet ser man
en svag ökning av antalet elever som inte är behöriga
till gymnasieskolan, särskilt bland elever med utländsk
bakgrund. De ligger omkring tio procentenheter under
totala genomsnittet. Flickorna klarar sig genomgående bättre än pojkarna, i synnerhet bland elever med
utländsk bakgrund. De genomsnittliga betygen ligger
däremot ganska stabilt, men en bra bit under gruppen
»samtliga elever«.
En oproportionerligt stor andel av de elever som
väljer Omvårdnadsprogrammet, Handels- och administration och Hantverksprogrammet på gymnasiet
har utländsk bakgrund. En påfallande liten andel väljer
Naturbruksprogrammet. När det gäller de studieförberedande teoretiska programmen är det mer balans,
här motsvarar eleverna med utländsk bakgrund nästan sin andel i skolan. Här finns alltså motstridande
tendenser, en som förstärker den segregerade arbetsmarknad vi redan har, en annan som förhoppningsvis
bidrar till en ökad mångfald bland högskoleutbildade.
När det gäller att söka orsaker till skillnaderna i studieresultat mellan elever med olika ursprung går skolforskarna i första hand till föräldrarnas sociala bakgrund. Här brukar man finna huvudanledningen till
att vissa barn klarar sig bättre än andra. De har föräldrar som är högutbildade, som kan hjälpa till med
läxor, som motiverar barnen att studera. Så är det
också för barn med utländsk bakgrund. Men forskningen visar att elever med utländsk bakgrund presterar sämre även när den sociala bakgrunden är likartad. Frågan är om det för deras del också finns andra
inverkande faktorer. En sådan som diskuterats mycket
har varit omgivningen, skolans eventuella läge i ett s.k.
utsatt bostadsområde. Har boendesegregationen den
negativa effekt man kan förvänta på elevernas studieresultat?
Nej, säger forskarna nu överraskande. Vi har sett
hur skolorna i Bergsjön och på andra håll tyngs av
många nyanlända barn. Där planerna ständigt spricker
och resurserna inte räcker till. Men nu visar forskare
att när man bortser från det sociala arvet så är det
ingen skillnad mellan skolor i andra områden och i
svenskglesa eller invandrartäta områden. Skolorna i
invandrartäta områden behöver alltså inte vara sämre
– tvärtom så finns det många som är goda förebilder.
Elever i dessa skolor går t.ex. i högre utsträckning än
i andra skolor vidare till teoretiska utbildningar. Men,
det finns ett stort men. De elever som har svårt att
klara studierna klarar sig sämre. Man kan anta att det
finns fler som behöver extra stöd och att det kanske
inte alltid finns detta extra stöd.
En viktig anledning kan vara kunskaperna i svenska
språket. Här visar det sig att elever som invandrat efter
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sitt tionde år har haft det särskilt svårt att hänga med.
De behöver extra stöd för sin språkutveckling, något
de inte fått enligt Skolverkets lägesbedömning. För
deras del kan det också modersmålet hamna i kläm.
Utvecklingen av modersmålet är nödvändig för inlärningen av ett andra språk menar språkforskare. Här
visar statistiken att det endast är hälften av de elever
som är berättigade till undervisning i modersmål
som utnyttjar den. I förskolan har andelen barn med
modersmålsstöd minskat dramatiskt under -talet
enligt Skolverkets rapport. Anledningen till att skoleleverna studerar sitt modersmål i så liten utsträckning uppges vara att kommunerna har rationaliserat
undervisningen och samlat den till ett fåtal skolor med
långa resor för eleverna som följd.
Frågan är om det också är de elever som behöver
mest språkstöd som väljer bort modersmålsundervisningen. En annan undran är också hur det ser ut med
kontakterna mellan skola och föräldrar. Ett inte alltför
långsökt antagande är även här att de barn som behöver mest stöd finns i de mest utsatta familjerna, där
kontakterna med skolan kanske också är obefintliga.
Erfarenheterna från skolor som lyckats bryta en nedåtgående tendens är att det är just genom föräldrarnas medverkan som barnen blir tryggare och kanske
också får mest stöd.
Brist på särskilt stöd är alltså antagligen en viktig
faktor. Men det finns också mer subtila och svåråtkomliga orsaker till elevers studieprestationer. En viktig sådan är skolmiljön. Hur ser relationerna ut mellan
eleverna och inte minst mellan elever och lärare? Vilket förhållningssätt har lärarna gentemot elever från
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andra kulturer? Finns här negativa attityder och förväntningar?
Vår analys av skolpolitiska dokument visar på programmakarnas ambivalenta hållningar. Å ena sidan är
det självklart att alla elever ska behandlas lika, att vi
ska ha en skola för alla. Å andra sidan kan man inte låtsas att elever med annan bakgrund inte finns och när
man uppmärksammar den blir det oftast i problemsammanhang. Elever med annan bakgrund än svensk
skiljs ut och blir till De Andra och då i sammanhang
där värderingarna skiljer sig, kulturerna krockar.
Den här ambivalensen finns också hos lärarna visar
attitydundersökningar. Många är positiva till elever
från andra kulturer samtidigt som ganska många befarar motsättningar mellan de invandrades värderingar
och majoritetssamhällets. Det finns förståelse för olika
behov vad gäller matvanor och ledighet för religiösa
högtider. De flesta tycker att det är i sin ordning att
muslimska flickor bär sjal i skolan. Men en stor andel
anser att vissa kulturer skiljer sig så mycket från den
svenska att människor därifrån aldrig kan anpassa sig
till det svenska samhället. En stor grupp menar att
islam skulle vara ett hot mot »västerlandets sociala och
kulturella landvinningar«.
Skolan och dess lärare sägs vara en spegling av
samhället i stort. Vad gäller attityderna till ett mångkulturellt samhälle tycktes lärarna trots allt vara mer
positiva befolkningen i stort. Vad man kan säga är
emellertid att lärarkåren knappast speglar samhället.
Men till det återkommer vi i nästa sammanfattning
efter kapitlet om Vuxenutbildning.


Så långt ungdomsskolan och dess målsättning att
vara »en skola för alla«. När det gäller vuxenutbildningen gör vi några nedslag, dels i hur de invandrades utbildningar kan bedömas här dels i de behov
som invandrade vuxna visat sig ha av utbildning i
svenska och möjlighet att komplettera sin utbildning
från ursprungslandet eller andra länder.

Validering efterlyses
Validering av invandrares kompetens har efterfrågats
länge, både vad gäller formell utbildning, utöver högskoleexamen, samt yrkeskompetens. Hittills har validering inskränkts till den bedömning Högskoleverket
gör av utländska högskoleexamina (se nedan Valideringens värde) och även här har framförts en hel del
kritik, inte minst mot långa väntetider.
Riksdagens revisorer skrev i sin rapport (Språk och
arbete, Rapport 2000/0:3) att det var anmärkningsvärt att frågan om validering ännu inte var löst. Det
finns stora vinster, både på ett mänskligt och ekonomiskt plan att göra på en utbyggd validering. Förutom
de självklara besparingar som görs av stat och kommun betyder det för den invandrade att han eller hon
slipper långa väntetider och meningslösa arbetsmarknadsåtgärder och i stället får möjlighet komma in på
arbetsmarknaden inom den näringsgren han är utbildad och har kompetens.
Riksdagsrevisorerna granskade särskilt invandrade
läkares arbetsmarknadssituation. I deras fall fastställer
Socialstyrelsen vilka villkor som ska vara uppfyllda för
att invandrade läkare ska få svensk legitimation. Ett
av dessa är godkänt språkprov för invandrade läkare
utanför EU och EES-området. Enligt Socialstyrelsen
är problem med att klara språkprovet det främsta

enskilda skälet till att det tar tid för utländska läkare
att erhålla legitimation. Revisorerna föreslog att regeringen skulle se över utformningen, lokaliseringen och
dimensioneringen av den här språkutbildningen. Syftet med översynen skulle vara att platser ska finnas
tillgängliga för de läkare som har behov av en sådan
utbildning.
Det har med andra ord tagit lång tid innan man
kommit igång med validering av utländsk kompetens
(utöver högskoleexamina) i Sverige. Försöksverksamhet kom igång först genom en statlig utredning. Det
var i första skedet tre kommuner: Göteborg, Kristianstad och Katrineholm som var aktuella. Var och en
av kommunerna fick en eller ett par yrkeskategorier
att utveckla valideringsmodeller för. Göteborg som
hållit på längst validerar inom data, el, restaurang
och omvårdnad, Kristianstad inom industri och handel och Katrineholm inom bygg, elektronik, vård och
VVS. Den statliga utredningen, som lämnat ett delbetänkande under , har fått ytterligare ekonomiska
resurser för att utveckla metoder för validering av
utländsk yrkeskompetens. Ytterligare tio kommuner
ska påbörja försök under .
Samtidigt med de statligt understödda försöken har
många kommuner satt igång med validering om än
i begränsad skala. Integrationsverkets enkät till kommunerna  visar också att det finns stora frågetecken kring lämpliga metoder.

Värdet av utländsk högskoleexamen
Högskoleverket har sedan -talet gjort bedömningar
av utländska akademiska examina för att man bättre
ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med
utländsk högskoleutbildning. För att få sin utbildning

bedömd krävs att den omfattar minst två år och är
slutförd med reguljär högskoleexamen tilldelad av ett
lärosäte som är erkänt i utbildningslandet. Högskoleverket värderar utbildningarna som inte kräver legitimation eller på annat sätt är reglerade. För ett antal
yrken (som läkare, veterinär, agronom, lärare m.fl.)
sker värderingarna av andra myndigheter.
En statistisk studie som SCB gjort för Integrationsverket (och som senare kommer att kompletteras med
en intervjuundersökning) visar hur många som fått
jobb efter tre år och även om de fått arbete i enlighet
med sin utbildning efter att de fått sin utländska
examen bedömd av Högskoleverket – (SCB,
Bedömning av utländsk högskoleexamen, Vad leder det
till? ). Utgångspunkten för studien har bland
annat varit det ökade antalet invandrade med högskoleutbildning som haft svårt att få arbete som motsvarar den egna kompetensen.
Undersökningen omfattar   personer, de allra
flesta ( procent) i åldrarna – år, som fått sin examen bedömd av Högskoleverket (och dess föregångare) under perioden –. Drygt hälften,  procent, var kvinnor och  procent män. Merparten, 
procent, var födda i något europeiskt land, knappt en
tredjedel i ett asiatiskt land och drygt en tiondel i f.d.
Sovjetunionen. De två största ursprungsländerna var
Irak och Bosnien-Hercegovina. De allra flesta bodde
vid undersökningstillfället i något av storstadslänen,
de flesta i Stockholms län ( procent), Uppsala län
( procent) och Skåne län ( procent).

Försämrad arbetsmarknad
Den svenska arbetsmarknaden förändrades kraftigt
under undersökningsperioden. Bara under åren
– försvann drygt   personer från
arbetsmarknaden, motsvarande  procent av de sysselsatta jämfört med . Andelen förvärvsarbetande
sjönk allmänt, från  till  procent för män och
från  till  procent för kvinnor. Efter en viss uppgång under – stagnerade sysselsättningsutvecklingen under  och , innan uppgången
kom . Uppgången skapade   nya jobb, alltså
fortfarande långt ifrån  års nivå. Nedgången för
utomnordiskt födda var mer dramatisk än för övriga,
bland dessa sjönk förvärvsintensiteten från  till 
procent. Denna låga nivå kvarstod under resten av
undersökningsperioden med en viss uppgång .
Av de knappt   personerna som fått sin högskoleexamen granskad hade   personer, motsvarande  procent, minst ett års förvärvsarbete
någon gång under undersökningsperioden (–)
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medan  saknade förvärvsarbete helt. Den kraftigt
försämrade arbetsmarknaden och den likaledes starkt
ökade flyktinginvandringen i början av -talet medförde att förvärvsintensiteten för utomnordiskt födda
minskade från  till  procent mellan  och .
Motsvarande förändring bland hela befolkningen var
en minskning från  till  procent.
Tre år efter det att deras utländska examen blivit
bedömd förvärvsarbetade  procent av dem som var
födda i Europa, Nordamerika och Oceanien. Bland
personer från asiatiska och afrikanska länder var det
endast något över  procent som förvärvsarbetade
medan  procent av dem som var födda i Sydamerika
och f.d. Sovjetunionen förvärvsarbetade. Genomsnittet för hela undersökningspopulationen var  procent. Andelen som förvärvsarbetade i åldrarna –
år i hela riket  var  procent, bland de utomnordiskt födda  procent och för infödda  procent.
Av dem som saknade förvärvsarbete tre år efter
bedömningen var  procent av männen och  procent av kvinnorna studerande,  procent av männen
och  procent av kvinnorna var arbetslösa och övriga
fick sin försörjning på annat sätt än via förvärvsarbete,
studier eller arbetslöshetsunderstöd.

Lättare för nordbor
De invandrades ursprung och vistelsetid i Sverige tycks
ha samband med möjligheterna till arbete för dessa
högskoleutbildade. För dem som är födda inom Norden tog det tre år – för både män och kvinnor –
att uppnå  procent i förvärvsintensitet. För utomnordiskt födda dröjde det elva år för män och  år
för kvinnor. En nivå på  procents förvärvsintensitet
uppnåddes för nordiska män och kvinnor sju respektive sex år efter invandringen. För utomnordiskt födda
dröjde det ca tjugo år för männen. Kvinnorna nådde
under den här perioden aldrig upp till den nivån.
Personer födda i Europa, f.d. Sovjetunionen, Nordamerika och Oceanien hade alltså en relativt hög andel
personer i förvärvsarbete tre år efter det att examen
bedömdes. Det var tydliga skillnader mellan män och
kvinnors förvärvsintensitet. Bland männen förvärvsarbetade mer än  procent. Kvinnorna hade en något
lägre andel, mellan  och  procent, förutom för
kvinnor från f.d. Sovjetunionen som låg på  procent.
Män födda i Sydamerika hade en förvärvsintensitet
på  och kvinnorna på  procent. Män – och i ännu
högre utsträckning kvinnor – från afrikanska och asiatiska länder hade en betydligt lägre andel i förvärvsarbete. Endast  procent av de högskoleutbildade män-

nen födda i Afrika och  procent av dem som var
födda i Asien hade förvärvsarbete tre år efter att examen bedömts, bland de högskoleutbildade kvinnorna
från dessa områden hade endast  respektive  procent arbete. Den allra lägsta andelen förvärvsarbetande hade både män och kvinnor från Irak med 
procent.

Jobb enligt utbildning?
Frågan om man fått ett arbete i enlighet med sin utbildning har SCB haft svårt att besvara, eftersom man
saknar uppgifter om yrke för den aktuella perioden.
Till det får vi återkomma när den efterföljande intervjuundersökningen gjorts. I stället har man använt
utbildningens inriktning och arbetsställets branschtillhörighet för att kunna uppskatta överensstämmelsen
mellan arbetet och utbildningen. Branschtillhörigheten har man grupperat i tre stora kategorier; tjänstenäringar med hög andel högskoleutbildade, övriga
tjänstenäringar och varuproducerande näringar.
Statistikstudien visar att  procent av männen
och  procent av kvinnorna hade förvärvsarbete tre
år efter genomförd bedömning inom tjänstenäringar
med hög andel högskoleutbildade. I den gruppen ingår
utbildning, databehandlingsverksamhet, FoU, finansiella verksamheter, vissa företagstjänster, offentlig förvaltning samt hälso- och sjukvård inklusive veterinärverksamhet.
Inom branscher med liten andel högskoleutbildade
återfanns  procent av männen och  procent av kvinnorna och inom varuproducerande branscher (främst
tillverkningsindustri och byggverksamhet), som överensstämde med deras utbildningsinriktningar, fanns
 procent av männen och  procent av kvinnorna.
Det var emellertid svårt att bedöma i vilken grad de
hade arbetsuppgifter i enlighet med sina utbildningar.

Lång väntan
I studien undersökte man också hur lång tid som gått
mellan invandring och Högskoleverkets bedömning.
Inom tre år efter invandringen hade  procent fått
sin examen bedömd. Inom fem år var andelen  procent. De personer som hade sin examen från ett annat
EU-land ansökte om bedömning tidigare än de som
avlagt sin examen i övriga länder. Relativt många hade
avlagt sin examen i andra länder än födelselandet. Av
de sökande från Cuba var det t.ex. endast en fjärdedel
som hade examen från hemlandet, de flesta hade examen från f.d. Sovjetunionen. Bland irakierna hade en
stor andel examina från ett spektra andra länder. Även

sökande från Iran, Jordanien, Somalia, Syrien och Peru
hade examina från andra länder än födelselandet.

Kompletteringsutbildningar efterlyses
Som vi såg i kapitlet om introduktionen, Starten i
Sverige, och Projektet Utländska läkare har det inte
varit ovanligt att samtidigt som det är brist på vissa
yrkeskategorier går invandrare som är utbildade i
samma yrken utan arbete – eller återfinns i andra
jobb, oftast okvalificerade. Det pågår med andra ord
ett enormt slöseri med kompetens, vilket också AMSundersökningen Rätt man på fel plats visade.
Integrationsverket och Högskoleverket har gemensamt uppvaktat Utbildningsdepartementet med förslag till hur kompetens och resurser hos invandrade
akademiker ska kunna tas tillvara. Bland annat föreslår man en permanent satsning på kompletterande
utbildningar för utländska akademiker och även en
bättre samordning och uppföljning av de kompletteringsutbildningar som finns. Förslaget gick också ut
på att regeringen utser ett antal högskolor som ansvarar för att ta fram kompletterande utbildningar inom
vissa områden. Utbildningarna bör ingå i högskolornas reguljära utbud och högskolorna bör få ökade
resurser för att erbjuda kompletteringar för alla yrkeskategorier med akademisk bakgrund.
Erfarenheterna från tidigare kompletteringsutbildningar har varit positiva men efterfrågan har varit
större än utbudet. Utbildningarna behöver samordnas, systematiseras och följas upp påpekar Integrationsverket och Högskoleverket. Satsningen bör också
riktas mot alla yrkesområden och inte bara yrken där
det idag råder brist på arbetskraft. Man vill också att
utformningen, lokaliseringen och dimensioneringen
av svenskutbildningen för utländska läkare ska ses
över. Man vill ha avancerade nybörjarkurser i svenska
avsedda för högutbildade invandrare – kurser som
anpassas direkt till yrkeslivet.
I regeringens proposition rörande Den öppna högskolan (Prop. /:) sägs att högskolan ska kunna
erbjuda utbildningar som är bättre anpassade till studenter med varierande bakgrund och erfarenheter.
En särskild satsning ska göras under en treårsperiod.
Högskoleverket föreslås få i uppdrag att tillsammans
med andra berörda myndigheter kartlägga, analysera
och följa upp antagningen av utländska akademiker
till kompletterande högskoleutbildning samt innehållet i dessa utbildningar.
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Studieresultat efter två år för dem som började svenskundervisning för invandrare olika år. Procent.

Avslutat och nått målen för SFI
Avslutat och ej nått målen
Fortsätter utbildningen
Avbrott/studieuppehåll
Därav: Fått arbete
Annan utbildning
Studieuppehåll
Flyttat, sjukd, barn
Okänd anledning
Samtliga elever, %
Antal totalt

Nybörjare år
1993/94
Läge 95/96
48
7
10
35
3
4
2
7
18

Nybörjare år Nybörjare år Nybörjare år
1994/95
1995/96
1996/97
Läge 96/97 Läge 97/98
Läge 98/99
44
37
35
10
9
7
11
10
11
35
44
47
3
4
5
3
3
3
2
2
2
10
9
19
24
28

Nybörjare år
1997/98
Läge 99/00
38
6
11
45
6
2
2
9
26

100

100

100

100

100

35 520

32 395

17 303

13 997

15 168

: Skolverket

Svenskutbildning och träning efterlyses
Den förbättrade arbetsmarknaden /-/ är förmodligen förklaringen till att många avbrutit sfi eller
gjort studieuppehåll på grund av att man fått arbete.
Andelen som avbrutit eller gjort studieuppehåll på
grund av arbete har ökat från  procent för dem som
började / till  procent för dem som började
/. Dessutom har en hel del slutat av okänd
anledning – den kategorin har ökat från  procent till
 procent.
Som vi såg i kapitlet om introduktionen är det en
mycket stor andel av de studerande som slutar sfi utan
att ha uppnått godkänd nivå.

Var tredje utestängd
Vi låter här en undersökning från Linköpings universitet få illustrera det stora behovet av svenskundervisning och träning i svenska språket som finns hos en
stor andel av de invånare som invandrat till Sverige –
också efter genomgången sfi.
Närmare var tredje invandrare är utestängd från
det mesta av den skriftliga information som samhället
förväntar sig att man ska kunna ta del av som medborgare, förälder och arbetstagare sammanfattar Mats
Myrberg, Anna-Lena E-Gustavsson och Åsa Ericsson
sin undersökning av vuxna invandrares läs- och skrivförmåga (International Adult Literacy Survey, Invand182

  

rares läs-, skriv- och räkneförmåga på svenska, Rapport
till Skolverket och Kunskapslyftskommittén ). Förmågan att läsa och skriva vardagliga texter av olika
slag, att förstå och använda skriftlig information är
en viktig förutsättning för att fungera i samhället och
utveckla sina kunskaper. För de flesta som invandrat
måste denna förmåga erövras på nytt på det nya språket. Flera rapporter från projektet International Adult
Literacy Survey visar att invandrares integration i samhället påverkas starkt av deras förmåga att tillägna sig
det nya språket i skrift.
De som invandrar till Sverige möter högre krav
i detta avseende än invandrare till de flesta andra länder påpekar författarna. Det svenska samhällets förväntningar på god läs- och skrivförmåga ligger på en
mycket hög nivå. Inom projektet ingår ett antal i-länder och Sverige intar tätpositionen när det gäller vuxnas läs-, skriv och räkneförmåga bland de tolv länder
som deltagit hittills. Bland vuxna svenskar (– år)
klarar tre av fyra uppgifter som motsvarar kraven i
svenska efter genomgången grundskola. I t.ex. Storbritannien klarar endast hälften av den vuxna befolkningen motsvarande krav.
Undersökningen visar vidare att de dagliga läsvanorna och läskraven i arbete, studier m.m. har en
avgörande betydelse för läsförmågans utveckling. Den
grund som lagts i skolan raseras om den inte får dagligt
underhåll samtidigt som människor som finns i mer
läskrävande situationer fortsätter att utveckla sin för-

måga i vuxen ålder. Här utpekas arbetslivet som det
viktigaste området där man kan befästa och utveckla
sin läs- skriv och räkneförmåga. Den som alltså inte får
utvecklande arbetsuppgifter riskerar att försämra sin
förmåga.
De genomsnittliga siffrorna för vuxnas läs- och skrivförmåga i USA visade på goda resultat, men noggrannare studier visar att det är mycket stor spännvidd mellan de som hade mycket god och de som hade mycket
dålig förmåga. Liknande förhållande råder i Storbritannien och Nya Zeeland. En jämnare fördelning av
förmågan finns i Holland, Tyskland, Schweiz och Belgien. När man jämför grupper med högre utbildning
är skillnaderna mellan de deltagande länderna inte särskilt stora. När man däremot jämför lägre utbildades
förmåga är skillnaderna påfallande stora och lågutbildade visar i Sverige jämförelsevis goda resultat. Kopplingen mellan arbetslöshetsrisk och dålig läsförmåga är
tydlig i alla länder.

Svårare ju äldre man är
Vuxna som invandrat presterar inte oväntat sämre än
infödda i samtliga deltagande länder. Skillnaderna visade
sig vara allra störst i tyskspråkiga Schweiz. I engelskspråkiga Canada är skillnaderna i läsförmåga mellan
invandrare och infödda minst, något som kan bero på
en invandrarpolitik som i första hand rekryterar högutbildade. Sverige hör till de länder som har stor skillnad i
färdighetsnivå mellan infödda och invandrare ( års
studie). Knappt  procent av invandrarna i Sverige klarar medelnivån jämfört med tre av fyra infödda svenskar.
Samtidigt presterar invandrare i Sverige i absoluta termer bra jämfört med invandrarna i de flesta övriga länder i projektet. De svenska invandrarnas läs- och skrivproblem förstärks emellertid av de höga förväntningar
på just läs- och skrivförmåga som finns i det svenska
samhället. Undersökningsresultaten från  visade att
majoriteten av invandrarna inte nådde upp till nivån
som motsvarar grundskolans krav oavsett vistelsetid i
Sverige. Bland dem som då deltagit i sfi stannade mellan
 och  procent under denna nivå.
I studier – med utökat antal invandrare
(minst fyra års vistelse) har resultaten följts upp och
visar att andelen som har grundläggande problem med
att läsa svenska minskar med antalet år i Sverige.
Andelen som inte når vardagskraven minskar emellertid inte. Närmare en tredjedel av invandrarna klarar
endast den allra lägsta nivån jämfört med fem procent
bland den infödda befolkningen. Knappt tio procent
klarar den högsta nivån jämfört med en tredjedel av de
infödda.

Ålder vid invandringen spelar uppenbarligen stor
roll för hur väl man lyckas med svenskan. De som kom
hit i tonåren klarar sig sämst bland de som invandrade
före  års ålder. Tjugo procent av de yngsta invandrarna (– år) klarar endast mycket grundläggande
läs- och skrivkrav jämfört med en procent i motsvarande åldersgrupp födda i Sverige.

Risk för arbetslöshet
Arbetslösheten var i studien ca tre gånger så hög bland
invandrarna som i den infödda befolkningen. Bland
invandrare med mycket god förmåga att läsa och skriva
på svenska förvärvsarbetade sju av tio jämfört med
en av tre i gruppen med den sämsta förmågan. En av
tio i gruppen med bäst förmåga är arbetslös jämfört
med en av fyra i gruppen med sämst förmåga. Men
observera att även bland invandrare som läser svenska
bättre än de flesta infödda är arbetsmarknadssituationen väsentligt sämre än för gruppen födda i Sverige –
med  procent högre arbetslöshet.
Läskunnighet har inget samband med förvärvsintensitet bland män födda i Sverige, däremot bland kvinnor.
Sambandet är än tydligare för både män och kvinnor
bland invandrarna i undersökningen. Endast  procent av invandrarkvinnorna på den lägsta förmågenivån
förvärvsarbetade jämfört med hälften av såväl infödda
kvinnor som invandrade män. Även bland infödda ser
man en avsevärd skillnad i förvärvsintensitet mellan
män och kvinnor på den lägsta nivån. På den högsta
nivån är andelen förvärvsarbetande bland invandrade
kvinnor lika hög som bland män och kvinnor födda i
Sverige. Invandrade män på den högsta förmågenivån
har högre förvärvsfrekvens än övriga grupper.
En majoritet av de invandrade anser att de behärskar sitt modersmål väl i tal och skrift. Fyra av fem anser
att de läser sitt modersmål bra eller mycket bra. Drygt
tio procent av de invandrade anser att de läser och
skriver sitt modersmål dåligt eller inte alls. Nära hälften av denna grupp stannar på den lägsta nivån i
undersökningen. Utredarna säger att detta sannolikt är
en underskattning av den verkliga andelen med stora
läs- och skrivproblem såväl på modersmålet som på
svenska.
Sammanfattningsvis är alltså närmare var tredje
invandrare utestängd från det mesta av den skriftliga
information som det svenska samhället förväntar sig
att man ska kunna ta del av. De invandrade deltar i
mindre utsträckning i utbildning och har en lägre förvärvsfrekvens än befolkningen i stort. Båda faktorerna
har betydelse för att utveckla läs- och skrivförmågan.
De som invandrat före tonåren läser och skriver
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Utredarna tycker att det är särskilt anmärkningsvärt att endast var femte invandrare har deltagit
i kompetensgivande vuxenutbildning i Sverige. Av
de ca 40 000 långtidsarbetslösa i 1998 års material
hade endast var fjärde deltagit i Kunskapslyftet. Just
bristande förmåga att läsa och skriva svenska kan
vara en förklaring till detta.

i nivå med befolkningen i stort. Sämre är det bland
dem som invandrat under tonårstiden. Högstadiet och
gymnasiet har inte lyckats hjälpa dessa nyanlända ungdomar att utveckla sin läs- och skrivförmåga i tillräcklig utsträckning,  procent av de invandrade ungdomarna befinner sig på den lägsta nivån jämfört med
drygt  procent av de infödda ungdomarna.

Stor spännvidd i utbildningsbakgrund
Gruppen invandrade är betydligt mer heterogen vad
gäller utbildning än infödda. Fyra av tio har ingen
utbildning utöver grundskola (en stor del väsentligt
mindre än grundskola) medan drygt var fjärde har
högskoleutbildning. Endast var femte av de som
invandrat i vuxen ålder har utnyttjat möjligheterna till
vidareutbildning. I den stora gruppen som ej vidareutbildat sig är problemet med läskunnigheten stort.
De invandrade kvinnorna har bättre läs- och skrivförmåga på svenska än männen. De deltar i högre
utsträckning i vidareutbildning. Utredarna spekulerar
i om inte kvinnorna har fler kontakter med infödda
svenskar, t.ex. via skola och daghem. Trots sin bättre
förmåga har de emellertid väsenligt sämre möjligheter
på arbetsmarknaden än männen.
För att komma åt problemen räcker det inte med att
höja kvalitén i svenska för invandrare säger utredarna.
Även om det finns trängande behov av förbättringar
av sfi är det framför allt insatser utanför klassrummen
som behövs. En vardagsmiljö med läs- och skrivutmaningar på svenska. En kombination av arbetslivspraktik
och språklig träning med koppling till arbetslivserfarenheterna är deras recept. Att kräva att invandrare först når
en viss nivå svenskspråkighet för att släppas in på arbetsmarknaden skapar däremot ett Moment . Kompetensgivande utbildning är en annan kravställande miljö.
Långsiktiga pedagogiska program som både syftar till
höjd allmän- och yrkeskompetens tillsammans med
grundläggande svenskträning är andra tänkbara vägar.
Inte minst viktigt är att berika språkmiljön i invandrartäta bostadsområden, inte minst bibliotek och skola
menar Myrberg, Gustavsson och Ericsson.
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Svårt finansiera studier
Behoven av anpassad utbildning i svenska och relevanta kompletteringsutbildningar inom olika områden är, som vi sett, påtagliga för relativt stora grupper
bland vuxna utlandsfödda. Förutom bristen på relevanta utbildningar kan problemen med att finansiera
studierna bli oöverstigliga hinder för fortsatt utbildning.
Svenskundervisningen för flyktingar finansieras
genom det statliga schablonbidraget inom flyktingmottagandet. För övriga finansieras utbildningen
som övrig kommunal verksamhet. För dessa finns
alltså inget särskilt studiefinansieringssystem påpekar
Hedenmo/Anvarizadeh i LO-rapporten (Att invandra
på arbetsmarknaden, ).
I vissa kommuner är det tillåtet att studera andra
ämnen på komvux utan att ha klarat sfi-nivån. Då kan
personen erhålla någon typ av studiefinansiering för
sina komvux-studier samtidigt som han studerar sfi.
För den som har jobb är det emellertid svårt att finansiera sfi-studier om man inte kan studera på kvällstid.
För arbetslösa som kvalificerat sig för ersättning från
a-kassan för sfi-studier görs en individuell bedömning
utifrån den enskildes situation. Vissa a-kassor godkänner, men då under förutsättningen att så fort man får
ett arbete ska man avsluta sina sfi-studier och arbeta
på heltid. Det skapar emellertid ytterligare problem. I
vissa kommuner ordnas praktik parallellt med sfi-studier. Om den arbetssökande får studera sfi på halvtid
förlorar han eller hon möjligheten att utnyttja praktikplatsen, som i sig kanske innebär fler möjligheter
att träna svenska och yrkeskunskaper och gå vidare till
ett arbete.
I andra kommuner ska man ha klarat sfi-nivån för
att få börja studera på komvux. Men om man inte
får studera sfi samtidigt som man arbetar är det svårt
att kunna studera vidare på komvux och kanske därefter på högskolan. Såvida man inte slutar att arbeta
och stället söker socialbidrag för att kunna försörja sig
under sfi-utbildningen.
Hedenmo/Anvarizadeh påpekar att språkets roll har
blivit viktigare på grund av informationsteknologin,
betoningen av lagarbete och ökade krav på flerspråkighet. Brister i språkkunskap leder till risk för utslagning. För att motivera till studier i svenska måste lektioner varvas med bra praktik och verkligen vara en
väg in i arbetslivet. Det behövs rikstäckande kvalitetsnormer, individanpassad undervisning och både studie- och arbetsmarknadsförberedande utbildning samt
praktik som ger verkliga möjligheter träna svenska
och praktisera yrkeskunskaper menar de. Utöver detta
behövs dessutom en studiefinansiering, så att det också

blir attraktivt för den som bott och arbetat flera år i
Sverige att bättra på sina svenskkunskaper.
Författarna till LO-rapporten anser också att det är
synnerligen viktigt att det finns möjligheter att tillgodogöra sig grundläggande skolundervisning och
kunskaper som förbereder för yrkeslivet. Det är en
större andel av de utlandsfödda som inte har högre
utbildningsnivå än högst grundskola. Bland elever,
som läser studieförberedande orienteringskurser inom
Kunskapslyftet, är en relativt stor andel utlandsfödda
– ett stort behov tycks bland annat finnas inom de
turkiska och somaliska grupperna.
Studiefinansieringssystemet måste uppmuntra den
som idag står helt utanför att börja studera. Men det
måste också göra det möjligt för den som vill byta
yrke, förbättra sin grundutbildning eller börja studera. Det kräver både en hög bidragsdel och ett studiestöd som det går att försörja sig på för de med
lägst inkomster eller de som står utanför arbetsmarknaden men också en hög grad av inkomsttrygghet för
den som redan är ute i arbetslivet anser Hedenmo/
Anvarizadeh.
Från och med  juli  infördes ett nytt samordnat studiestödssystem, bestående av en bidragsdel och
en lånedel. Bidraget underlättar för den som inte är
berättigad till ersättning från a-kassa. Men bidragsde䡵

䡵

Validering av utländsk utbildning, undantaget högskoleutbildning, och yrkeskompetens sker endast i
mycket begränsad omfattning.

len i det nya systemet är avsevärt lägre än det tidigare
utbildningsbidraget och alltså mindre förmånligt för
den som redan har arbetat men vill studera inom det
reguljära utbildningsväsendet. Statskontoret har i sin
rapport Svenskundervisning för invandrare – egen skolform eller del av Komvux, : kritiserat det nya studiemedelssystemet för att inte ta hänsyn till målgrupperna för svenska för invandrare, dvs. flyktingar och
övriga invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska.
Den som saknar grundskola kan i det nya systemet
få studiemedel under  heltidsveckor, eventuellt förlängt med ytterligare  veckor. Sfi-studerande som har
grundskola från hemlandet får läsa svenska på grundskolenivå med studiemedel under högst  veckor.
Eftersom behovet av studieförberedande utbildning
varierar innebär detta att de som har störst behov
i många fall skulle förbruka sin studiemedelsberättigade tid för sfi-studier konstaterar LO-rapporten.
Kunskapslyftskommittén föreslår i sitt slutbetänkande (SOU :) att bidragsnivån i studiemedlen
höjs till  procent för studier på grundläggande nivå
och att det införs ett kompletterande inkomstrelaterat bidrag för den som är berättigad till arbetslöshetsförsäkring, kommittén vill också höja studiebidragsåldern till  år.
䡵

Validering av utländsk kompetens efterlyses av
arbetsgivare och arbetsförmedlare, som vi såg tidigare i kapitlet om arbetsmarknaden.
䡵

䡵

䡵

Oavsett validering behandlas grupper olika utifrån
ursprung. Lättast få jobb efter validerad högskoleexamen hade personer från Nordamerika och
Europa, svårast personer från länder i Afrika och
Asien. Samma mönster som vi sett tidigare.

䡵

Tiden i Sverige spelade in när det gällde möjligheten till arbete, något vi också sett tidigare.
䡵

䡵

䡵

Väntetiden på att få en högskoleexamen validerad
hos Högskoleverket är lång. Inom tre år hade
endast 64 procent fått sin examen bedömd. Efter
fem år var det fortfarande 20 procent som inte
ännu fått sin examen bedömd.
Kompletteringsutbildningar efterlyses av Integrationsverket och Högskoleverket och inte minst
av invandrade arbetssökande själva. Det finns en
stor potential välutbildade invandrade invånare
som med kompletteringsutbildningar snabbt skulle
kunna fylla en växande brist på arbetskraft.

䡵

䡵

䡵

En tredjedel av de invånare som invandrat till
Sverige, någon gång, är utestängda från den kommunikation som sker på svenska på grund av bristfällig förmåga att läsa och skriva svenska. Något
som starkt påverkar deras möjligheter att integreras i samhället.
I Sverige ställs särskilt höga krav på läs- och skrivförmåga jämfört med andra länder, vilket skapar
höga hinder för invandrades inträde på arbetsmarknaden.
Andelen invandrade med svenskproblem minskar
med vistelsetiden vad gäller att kunna läsa och
skriva svenska.
Många invandrare når aldrig vad forskarna kallar
»vardagskraven« i svenska språket.
De invandrade deltar i mindre utsträckning i vuxenutbildning och har en lägre förvärvsfrekvens
vilket också påverkar läs- och skrivförmågan.
De invandrade kvinnorna har bättre läs- och skrivförmåga på svenska än männen. De deltar också i
högre utsträckning i vidareutbildning.
Vidareutbildning, inte minst i svenska, kompliceras
av brist på lämpliga finansieringsmöjligheter.
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Mångfald i utbildningssektorn?
Högskolan – internationell arbetsplats
I utredningen Mångfald i högskolan (SOU :)
konstaterar man att Sverige behöver en välutbildad
befolkning. De senaste åren har också antalet platser
vid högskolorna ökat kraftigt något som kommer att
fortsätta. Målsättningen är att  procent av en årskull
ska börja högskolestudier före  års ålder – idag är det
omkring  procent. Under årens lopp har man då och
då diskuterat den sociala snedrekrytering som råder
bland de högskolestuderande. Sannolikheten att en
individ med högre tjänstemannabakgrund går vidare
till högskolan är sex till sju gånger större än att en individ med arbetarbakgrund gör det. Hälften av högskolans studenter är emellertid första generationens akademiker medan hälften har akademisk bakgrund. Viss
förändring har alltså skett men inte alls i den takt som
ansetts vara önskvärt. Anledningen antar man vara att
den är djupt rotad i samhällets socioekonomiska och
sociokulturella struktur. I synnerhet anses hemmets
utbildningsnivå och utbildningsmedvetet föräldrastöd
ha stor inverkan på individens övergång till högskolan.
Idag är Sverige ett mångetniskt och mångkulturellt
samhälle. Frågan är hur det återspeglas inom högskolan, bland studenter och personal. När det gäller
den etniska rekryteringen till högskolan är kunskapen
begränsad. De få studier som gjorts betonar att den
sociala bakgrunden är den faktor som inverkar starkast, något som också bekräftas av studier i andra länder. Andelen studenter med utländsk bakgrund inom
högskolan är ungefär som motsvarande andel i befolkningen som helhet. Men vi saknar analyser som gör
det möjligt att visa hur det förhåller sig med högskolestudier i olika etniska grupper.
I förhållande till hela befolkningen finns det bland
högskolans personal en överrepresentation av personer
som är utlandsfödda. Här finns då även personer som
är tillfälligt verksamma, t.ex. gästforskare. En kategori
som man antar är ganska stor eftersom  procent
av högskolepersonalen har utländskt medborgarskap,
när motsvarande andel i hela befolkningen är  procent. När det gäller personer med två utlandsfödda
föräldrar motsvarar andelen bland högskolans personal andelen bland personer i arbetsför ålder men den
är mindre än i befolkningen som helhet. Andelen personer med en utlandsfödd förälder är samma som i
befolkningen och bland dem i åldern – år. Andelen infödda med helsvensk bakgrund är alltså mindre
än motsvarande andel i befolkningen som helhet. Ser
man endast till arbetsföra åldrar blir skillnaden något
mindre.
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Det är också skillnad mellan universitet, dvs. lärosäten med forskarutbildning, och högskolor. Den stora
skillnaden är att andelen utlandsfödda är betydligt
större vid universitet än vid högskolor. Det finns
en europeisk dominans bland de utlandsfödda, både
bland befolkningen som bland högskolans personal.
Andelen födda i länder i Asien och Afrika är mindre
bland högskolepersonalen än i befolkningen som helhet. När man ser till olika tjänstekategorier finns den
största andelen med utländsk bakgrund inom forskningstjänster medan andelen är mindre inom undervisningstjänster och allra minst i administrativa tjänster.
Forskningen är alltså mer internationell, undervisningen mer svensk och administrationen påfallande
svensk.
De största andelarna personer med utländsk bakgrund finns i olika tidsbegränsade forskartjänster. En
slutsats som utredningen drar är att det finns ett karriärproblem för personer med utländsk bakgrund inom
högskolan. En stor andel personer med utländsk bakgrund finns också inom kategorin lokalvårdare och
ekonomipersonal – alltså långt ner i tjänstehierarkin.

Brist på både mångfald
och lärare i ungdomsskolan
Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, lät SCB
göra en kartläggning av den etniska mångfalden inom
lärarkåren i landets samtliga kommuner. Resultatet
visade att mångfalden var allra sämst i glesbygden (DN
Debatt /-). Men också i storstäderna var det tydlig
brist på mångfald bland skolans lärare. Göteborg t.ex.
borde anställa  fler lärare med utländsk bakgrund
för att lärarkåren ska spegla befolkningen i kommunen. I Malmö, där drygt var fjärde person i arbetsför
ålder har invandrat har endast , procent av lärarkåren i kommunen utländsk bakgrund. I Stockholms
kommun, där det lever en halv miljon människor
med utländsk bakgrund, och av dessa finns endast
runt   lärare. Med fler lärare med utländsk bakgrund skulle det bli lättare för skolan att identifiera
olika behov och skapa en bättre kommunikation mellan elever och lärare menar SSU:s ordförande Mikael
Damberg.
Frågan man här ställer sig är vilka samband som kan
finnas mellan elevernas resultat och den segregerade
lärarkåren. Elever med utländsk bakgrund har givetvis samma behov av förebilder som andra. Lärare med
kompetens också inom andra kulturer än den svenska
kan vidare fungera som broar mellan elever, elever och
övrig personal och mellan skola och föräldrar.
Bristen på behöriga lärare är redan ett problem i

grundskola och gymnasium och även inom svenskundervisningen för invandrare, vilket Riksdagens revisorer påpekade i sin granskning. Bristen på behöriga
ämneslärare i gymnasieskolan och komvux kan komma
att fördubblas fram till år  visar Skolverket i en
prognos som tagits fram av SCB. Hösten  saknade
  av ämneslärarna i gymnasieskolan och komvux
behörighet. Prognosen visar att bristen på behöriga
ämneslärare kan komma att bli   år  om lärarutbildningen fortsätter i nuvarande omfattning.
Antalet elever i gymnasieskolan beräknas år 
vara ca  procent högre än . Samtidigt är en tredjedel av dagens ämneslärare i gymnasieskola och komvux  år eller äldre. Många lämnar också skolan i förtid för andra arbetsuppgifter. Antalet nyexaminerade
kommer enligt beräkningarna inte att räcka till för
att täcka behoven. Först omkring  kan situationen förändras till det bättre, då minskar pensionsavgångarna samtidigt som antalet elever i gymnasieskolan minskar.
Det finns emellertid möjligheter att minska bristen
konstaterar man i Skolverkets rapport. En är att öka
andelen nyutexaminerade som söker sig till läraryrket. En annan att se till att en ökad andel stannar i
yrket och färre går i förtida pension. Ytterligare en
faktor som kan minska bristen är att lärare i grundskolan söker sig till gymnasieskolan. Dessutom kommer behovet av lärare i grundskolans senare årskurser
också att öka eftersom elevantalet ökar även där. För
att få lärare att stanna behöver skolan bli attraktivare
som arbetsplats, Skolverket har här försöksverksamhet i ett antal kommuner.
Ytterligare ett sätt att minska bristen – som Skolverket inte har tänkt på – är att ta tillvara den kompetens
som nu finns hos utlandsfödda med utbildning inom
pedagogik och undervisning och som inte har arbete
enligt sin kompetens. Av högskoleutbildade med pedagogisk inriktning som invandrat hade endast till
 procent arbete som motsvarade deras utbildning
visade AMS genomgång (Berggren/Omarsson, Rätt
man på fel plats, AMS, Ura :). Hela  procent
hade arbeten som de var överkvalificerade för,  procent var arbetslösa eller deltog i arbetsmarknadspolitiska program och hela  procent studerade. Det fanns
alltså  högskoleutbildade personer med pedagogisk inriktning som inte jobbade med undervisning.
Av de lärarutbildade utlandsfödda hade endast 
procent lärarjobb,  procent hade arbeten som de var
överkvalificerade för,  procent var arbetslösa och 
procent studerade. Samma bild gick igen bland högskoleutbildade inom andra utbildningsinriktningar.
Här återfanns ca  högskoleutbildade utlandsfödda
som inte hade arbeten motsvarande sin utbildnings-

nivå. AMS föreslog att man gör en kartläggning av
denna potentiella arbetskraft. Lämpliga kompletteringsutbildningar anpassade till den svenska skolans
behov skulle relativt snabbt kunna fylla en ansenlig del
av de behov som finns och kommer att finnas.

Sammanfattning vuxenutbildning
I kapitlet om Vuxenutbildning har vi endast gjort några
nedslag och ingen uttömmande lägesbeskrivning.
Forskningen pekar på att det finns stora otillfredsställda behov inom några områden: vidareutbildning
i svenska efter sfi samt kompletteringsutbildningar
inom ett brett fält. Här finns en stor potential välutbildade invånare som efter kompletteringsutbildning
snabbt skulle kunna fylla ett växande behov av arbetskraft. LO:s rapport visar att det även finns anledning
att se över möjligheterna till studiefinansiering för
vuxna invandrade – inte minst när det gäller svenskstudier.
Validering av utländsk kompetens efterfrågas av allt
fler. Efterfrågan gäller inte bara utländska högskoleutbildningar utan även andra utbildningar och yrkeskompetens mer allmänt. Högskoleverkets arbete med
valideringar tar enligt rapporter mycket lång tid. Att
en invandrad arbetssökande tvingas vänta i flera år på
att få sin examen bedömd är – bortsett från mänskligt
lidande – ett omfattande slöseri med resurser.
Andelen studenter med utländsk bakgrund inom
högskolan motsvarar ungefär deras andel av befolkningen. Vi kan anta att det också är stora skillnader
mellan olika etniska/nationella grupper, kanske inte
i första hand utifrån nationalitet/etnicitet i sig utan
mer utifrån de invandrades sociala bakgrund. Personer med bakgrund i storstädernas medelklass har ofta
en lång utbildning i bagaget medan invandrade från
landsbygd och arbetarklass många gånger har en kort
formell utbildning, grupper som det saknas kunskap
om..
Högskolan är av tradition en arbetsplats med många
nationaliteter. Inom forskningen råder emellertid en
stark övervikt av européer. Beträffande övrig personal, t.ex. städare är det motsatsen som gäller, med en
övervikt av anställda från länder utanför Europa. Den
från arbetslivet i övrigt välbekanta hierarkin återkommer också inom högskolan. Många studenter med
utländsk bakgrund har med andra ord svårt att hitta
förebilder utifrån nationell/etnisk aspekt. Förebilder i
form av lärare med utländsk bakgrund får man också
leta efter i grundskola och gymnasium. Det råder med
andra ord stor brist på etnisk mångfald inom lärarkåren – både inom ungdomsskola och högskola.
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Lärarna i modersmålsundervisning har av naturliga skäl utländsk bakgrund. Deras position i skolan
är emellertid närmast marginaliserad. Tidigare påpekanden i utredningar m.m. att de kan vara en utmärkt
extraresurs även i andra ämnen och en brygga mellan
skola och föräldrar har uppenbart inte beaktats i någon
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större utsträckning. Hur man själv bemöts i skolan,
hur ens föräldrar bemöts, hur andra människor, t.ex.
lärare i ens modersmål bemöts, har självklart stor betydelse för elever och vuxenstuderande från andra kulturer än majoritetens.
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Förvärvsintensitet och arbetsinkomst (avrundat till -tal) efter kommuner
med fler än  flyktingar m.fl., – år
Förvärvsint. (%)
flyktingar m.fl.
Man
Kvinna

Solna
Järfälla
Huddinge
Haninge
Nacka
Stockholm
Botkyrka
Södertälje
Jönköping
Lund
Trollhättan
Hela Sverige
Borås
Uppsala
Mölndal
Umeå
Kristianstad
Helsingborg
Göteborg
Växjö
Eskilstuna
Malmö
Linköping
Karlstad
Västerås
Örebro
Gävle
Landskrona
Norrköping

53
60
48
36
47
35
36
36
34
29
30
30
25
30
23
23
30
28
24
17
19
18
13
16
14
16
16
13
11

34
24
24
28
20
23
20
18
19
20
17
17
18
13
16
15
12
11
13
17
13
10
13
9
11
8
7
9
6

Förvärvsint. (%) Genomsnitt. arbetsink.,Genomsnitt. arbetsink. Antal flyktingar m.fl
hela befolkningen
, flyktingar m.fl.
, hela befolkningen
20–64 år
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna

75
80
78
77
79
74
71
74
79
68
78
76
76
73
80
72
76
71
68
78
71
63
73
73
75
74
76
69
72

74
76
75
74
78
73
66
70
72
67
70
71
73
70
77
70
72
65
66
73
66
62
70
69
68
69
71
64
66

183
167
143
163
155
148
113
99
117
141
167
143
146
149
178
109
163
140
141
173
114
121
113
152
153
131
116
112
133

138
103
103
110
140
128
125
101
104
152
134
116
125
97
119
82
132
101
127
76
112
98
175
164
142
120
117
80
107

257
285
263
245
316
282
236
240
236
259
250
243
228
254
266
235
227
248
252
240
227
231
253
242
259
234
240
234
233

200
195
190
181
209
205
179
179
163
183
173
174
167
180
183
172
163
171
181
164
165
172
174
171
175
172
169
167
166

45
53
92
55
51
852
154
69
85
69
47
5553
73
130
44
47
44
98
519
47
57
484
98
56
96
120
57
54
107

62
70
146
102
84
1127
202
89
112
79
63
7745
74
211
56
71
75
145
766
70
85
607
127
55
123
157
67
89
163
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Antal invandrare,  till , efter födelseland och kön, december 
1996
Man Kvinna
1408
1465
534
668
432
468

Irak
Finland
Jugoslavien
BosnienHercegovina 485
Norge
322
Iran
306
Tyskland
420
Danmark
342
Turkiet
370
Storbr. och
N.irland
395
Ryssland
213
USA
273
Somalia
342
Polen
216
Kina
191
Thailand
91
Afghanistan 342
Chile
185
Libanon
189
Frankrike
181
Övriga
länder
3589
Total
10826
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1997
Man Kvinna
2259
1895
679
727
1628
1350

1998
Man Kvinna
2877
2616
807
966
1176
784

1999
Man Kvinna
2905
2707
1107
1247
629
600

2000
Man Kvinna
3617
3049
1501
1616
1327
1409

Total
Man Kvinna
13066 11732
4628
5224
5192
4611

Total
24798
9852
9803

602
319
516
339
243
379

1215
352
635
435
274
497

1098
363
809
409
187
403

922
507
567
564
372
464

930
504
770
528
294
378

476
772
426
604
513
468

483
723
678
577
373
367

487
1397
510
967
1054
425

578
1298
721
830
691
356

3585
3350
2444
2990
2555
2224

3691
3207
3494
2683
1788
1883

7276
6557
5938
5673
4343
4107

155
442
240
448
464
343
316
237
217
205
97

377
184
328
436
190
203
108
315
179
226
166

173
387
229
543
405
347
323
307
217
226
98

498
270
387
328
237
231
127
198
227
240
292

236
493
343
404
437
427
414
171
239
233
195

668
326
541
197
262
277
170
211
231
229
308

304
619
449
243
480
455
531
197
227
191
211

868
363
663
287
286
319
191
472
280
231
389

425
720
552
346
466
581
650
359
294
209
213

2806
1356
2192
1590
1191
1221
687
1538
1102
1115
1336

1293
2661
1813
1984
2252
2153
2234
1271
1194
1064
814

4099
4017
4005
3574
3443
3374
2921
2809
2296
2179
2150

4156
12319

3976
14662

4499
14995

4593
15884

5446
16808

5033
16353

5694
17356

6300
21934

6585
21948

23491
79659

  

26380 49871
83426 163085

