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Förord

Rapporten har tagits fram i samarbete och samverkan
Många somalier i Sverige har mött ovanligt stora hinder på sin väg in i det svenska samhället.
Av den anledningen var det nödvändigt att öppna en dialog mellan somalisktalande och berörda
myndigheter och kommuner. Denna rapport har därför tagits fram i mycket nära samverkan
och delvis tillsammans med representanter från den somaliska gruppen. Delaktighet har varit
en ledtråd genom hela processen och har i hög grad kommit att prägla rapporten.

I inledningsskedet av arbetet märktes en ömsesidigt avvaktande hållning mellan somalier och
myndigheter. Under arbetets gång har dock en stor öppenhet utvecklats med starka ambitio-
ner till samverkan – såväl mellan grupper av somalisktalande som mellan dem och myndighe-
ter – kring arbetet med att riva hinder för integration. Idéer och förslag har tagits fram i mötet
med somalier men Integrationsverket svarar självklart för samtliga förslag och slutsatser i rap-
porten.

I rapporten framhålls det allmängiltiga i integrationsprocessen kring de somalisktalande.
Erfarenheter och slutsatser kan därmed användas i integrationsinriktat arbete tillsammans med
andra grupper. Somalierna har fungerat som förstoringsglas för att ge svar på generella frågor. 

Rapporten vänder sig inte bara till regeringen utan även till somalier, myndigheter och kom-
muner samt alla övriga som på olika sätt kommer i kontakt med integrationsfrågor. Flera fram-
gångsrika exempel med delaktighet från alla inblandade parter lyfts fram, då delaktighet är
grundläggande i alla integrationsprocesser. Man är med och formar det som sker i samhället –
är medskapande och känner medansvar.

De somalisktalandes integrationsprocess har stora förutsättningar att lyckas. Gruppen är ung,
relativt välutbildad och har visat stor förmåga till delaktighet och medskapande.

Lars Stjernkvist

Generaldirektör
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Abstract

Participation for Integration
Stimulating the Integration Process 
for the Somali speaking population in Sweden

The National Integration Office has been instructed by the Government to take special steps to
stimulate the integration process for Somali speakers in Sweden and to report on the matter. The
resultant report, Participation for Integration: Stimulating the Integration Process for Somali
speaking population in Sweden, is as much a description of a particular approach to integra-
tion as an account of the Somalis situation in Sweden. 

Integration is a two-way process in the various spheres of community life such as family, school,
the labour market, decision-making bodies, etc. The process is furthered when individuals in
the various integration spheres experience a greater sense of participation, creative involvement
and responsibility.

Although the study is based on the situation of Somalis, their experience of obstacles and oppor-
tunities in Swedish society may be shared by other individuals and groups. The need for mea-
sures to stimulate the integration process for Somali speaking population does not differ gre-
atly from that of other groups of new arrivals. The proposals contained in the report, therefore,
are generally applicable throughout and may be widely implemented among other immigrant
groups as well.

The report has been produced in close collaboration with Somalis around Sweden from diffe-
rent social contexts and associations, with different levels of education, ages and family situa-
tions. Contacts with the Somali community have been extensive. At least 500 people have taken
part in meetings of various kinds. The study material is based on visits to a dozen or so munici-
palities, field visits, seminars, reference group meetings, discussion forums and so forth.

Contacts with Somalis and visits to various areas have yielded a number of recurrent features
which have been described in approximately the same terms by both the local authorities and
the Somalis themselves:

Somalis live segregated. There is an urgent need for measures on behalf of Somali children, pri-
marily schoolchildren. Involving women with young children in introductory programmes has
proved very difficult. There are many obstacles preventing Somalis from entering the labour mar-
ket. 

A brief description of the Somali community in Sweden: 
• Somalis are one of the most recent groups to arrive in Sweden as immigrants.

Most of the approx. 18,500 Somalis were either born here or arrived in the 1990s.
Only 2 per cent of those who migrated to Sweden have been here for more than
10 years. Those who came in the 1990s arrived in the middle of Sweden econo-
mic crisis, with its business recession, mass unemployment and budget cuts.
They brought with them their experiences of war and a society in a state of col-
lapse.

• In terms of age, too, this is a very young group. The proportion of children is large
– 45 per cent are under 15 years of age – while only 11 per cent are over 40. Almost
a quarter are under five, and only three per cent are over 60.
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• The group includes many well-educated Somalis. Approx. 63 per cent of the adults
have at least upper secondary qualifications. Of these, some 16 per cent are uni-
versity-trained. About 36 per cent have no more than elementary educations.

• Unemployment in 1997 totalled 72 per cent. During the latter half of 1997, the
labour market situation improved and unemployment began to fall. The situa-
tion has improved further in 1998 and 1999, but considerable discrepancies still
persist between Somalis in Sweden and the population as a whole.

• Some 800 Somalis are living here on temporary fixed-term residence permits and
many of them have been doing so for several years. This creates insecurity, both
among individuals and in the group as a whole, which makes the process of inte-
gration more difficult and time-consuming.

Unexplored potential among the Somalis
There is a considerable unexplored potential among the Somalis. They themselves express a
strong desire to become part of the Swedish community and to take an active part in finding solu-
tions to various problems. 

The proposed measures recommended in the report are based on the principles of participa-
tion and creative involvement. Measures should be drawn up together with the people affected
by them, rather than be presented as a prepackaged set of solutions. A sense of participation and
creative involvement helps the individual to shoulder responsibility and thus increases the pro-
spects of success for whatever measures are taken.

Initiatives in the preschool and compulsory school spheres should be given priority. These sphe-
res are very important for developing participation, and time is short if the future prospects of
todays children are to be improved.

Some of the most important proposals:
• Offer all children over the age of three a regular preschool place. If this is not pos-

sible, offer children with a mother tongue other than Swedish a preschool lang-
uage place. 

• Offer mothers on parental leave a flexible programme for learning Swedish, sui-
ted to their role as parents and combined with child care.

• Promote diversity in education by increasing the number of teachers, assistant
teachers and other staff with ethnic/cultural backgrounds other than Swedish.

• Invest in long-term educational programmes for those with little education, offe-
ring both practical and theoretical courses. 

• Adjust business start-up grant levels so that they do not fall below social benefit
levels.

• Limit the total time for temporary fixed-term residence permits to two years.

Dialogue as the preferred method in contacts with all new groups is very important. What hap-
pens at the start of the integration process is vital for the future. Maintaining the dialogue cur-
rently under way between Somalis, local authorities, government agencies and local associations
should be a primary aim. If this continues, there is every chance of successfully integrating
Somalis in Sweden. The group is young, comparatively well-educated and has shown great wil-
lingness to participate and become creatively involved.
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Hordhac

Ka qaybgalka is-dhexgalka 
Baritaarka (dhiirigalinta) hilinka is-dhexgalka
dadka af-soomaaliga ku hadla ee ku sugan
Iswiidhan.
Dawladdu waxay xil-hawleed u dhiibtay ha`yadda is-dhexgalka in si gaar ah u baritaaraan hilinka
is dhexgalka dadka ku hadla af-soomaaliga, warbixina ka gudbiyaan xil-hawleedka. Warbixintan
”ka qaybgalka is-dhexgalka – baritaarka hilinka is-dhexgalka ee dadka af-soomaaliga ku hadla
kuna sugan Iswiidhan” waa qoraal ku wajahan sida loo amba qaadayo is-dhexgal, iyo xaalada
soomaalida ku sugan Iswiidhan.

Is-dhexgal waa hilin laba marinla ah, kana dhexdhacaya dadka iyo bulshadda aagageeda kala
duwan sida; qoyska, dugsiga, suuqa shaqada iyo goloyaasha gudoonka. Hilinka ka qaybgalka,
wax wada abuurida iyo xil iska saarida qaybaha (aagyada) kala duwan ee bulshadda waxaa kord-
hiya dareenka shaqsiga.

In kastoo daraasadani ku wajahantahay soomaalida, haddana khibradooda caqabadaha iyo fur-
sadaha horyaal ee bulshada iswidhashka, waxay la mid noqon kartaa kuwa haysta shaqsiyada
iyo kooxaha kale. Baahida waxqabadka si loo dhiirigaliyo (baritaaro) hilinka is-dhexgalka, waxay
u badan tahay in ay si ba`ani uga duwaneyn baahida kooxaha kale ee hadda soo galay. Taas daraa-
deed hindisayaasha warbixintan, waa kuwo guud ahaan lagu dabbiqi karo (camuuminkaro), si
ballaaranna loo adeegsan karo, xataa kooxaha kale ee kooytadda (ajaanibga ah).

Warbixintan waxaa lagu soo diyaariyey wadashaqayn lala yeeshay soomaalida ku sugan dham-
maan Iswiidhan, kana kala socda ururo kala duwan, leh waxbarasho, da` iyo xaalad qoys oo kala
duwan. Xiriirka lala yeeshay soomaalida waxuu ahaa mid baaxad weyn. Ugu yaraan 500 oo qof
ayaa ka qaybgalay kulamada kala gedisan. Maadada daraasadda gunta u ah waa booqasho toba-
neeyo gobol, booqashaqo waxbarasho, aqoon-isweydaarsi, kulamo kooxda raadraaca, fagaa-
rayaasha dooda IWM.

Xiriirada lala yeeshay soomaalida iyo booqashooyinka gobolada, waxay muujiyeen aragti iyo
waayo-aragnimo isku nooc ah ama isu dhow, hadday noqoto dhinaca soomalidda ama masuu-
liinta gobolada la booqday.

Degaan ahaan waxay soomalidu ku kooban yihiin xaafada gaar ah. Baahida waxqabadka car-
ruurta, uguna horrayso carruurta dhigata dugsiyada, aad iyo aad ayay u ballaaran tahay.
Haweenka haysta ilmo yar-yar waxay dhib ka heysataa ka qeyb qaadashada qorshaha waxba-
rasha iyo wixii la xidhidha. Caqabooyin badan ayaa jira si loo galo suuqa shaqada.

Tilmaan kooban, soomaalida Iswiidhan:
• Soomaalidu waxay ka mid tahay kooxaha ku cusub Iswiidhan. Qiyaastii 18 500

qof oo soomaalida ah, intooda badani halka ayay ku dhasheen ama waxay yimaa-
deen sagaashameeyadii. Si toos ahna ugu soo dhexdhacay khalkhalkii dhaqaale
ee Iswiidhan, abaartii shaqa la’aanta iyo guntigiijintii dhaqaalaha. Waxayna xam-
baarsanaayeen waaye dagaal iyo bulsho gunta ka burburtay.

• In kastoo da`ahaan kooxdu aad u da`yar tahay, Tirada carruurtu way badan yihiin.
Boqolkiiba 45 waxay ka hooseeyaan 15 sanno, inta ka weyn 40 sanno waa boqol-
kiiba 11 oo keliya. In u dhow afar meelood oo meel waxay ka yaryihiin shan
sanno, boqolkiiba saddex keliya ayaa ka weyn 60 sanno.
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• Waxaa jira soomaali badan oo aqoon sare leh. Dadka waa weyn qiyaastii boqol-
kiiba 63 waxay leeyihiin ugu yaraan waxbarasho dugsi sare, boqolkiiba 16 waxay
leeyihiin waxbarasho heer jamacadeed, boqolkiiba 36 waxay haystaan waxba-
rasho asaasi ah.

• Shaqo la’aanta soomaalidu waxay gaaraysay boqolkiiba ilaa 72 sannadkii 1997.
Nus sannadeedkii dambe 1997 waa wanaagsanaaday xaalada suuqa shaqada,
shaqo la’aantuna hoos ayey u dhacday. Xaalada suuqa shaqadu waa sii wanaags-
anaatay sannadada; 1998 iyo 1999, balse wali waxaa jira faraq weyn oo u dhax-
eeya dadweynaha oo dhan iyo soomaalida iswiidhan.

• Qiyaastii 800 oo soomaali ah ayaa haysata degenaasho ku meel gaar ah, kuwo ka
mid ahna waxay haysten sannado fara badan. Taasi waxay ku abuurtay soo-
maalida koox ahaan iyo mid shaqsiyadba kalsooni darro, waxay adkaynaysaa,
dibna u dhigeysa hilinka isdhexgalka.

Cudud quwad weyn oo aan la adeegsan
Soomaalida gudaheeda waxaa ku jira cudud quwad weyn oo aan la adeegsan. Waxay la taagan
yihiin rabitaan muujinaya in ay ka qaybqaataan bulshada iswiidhishka iyo in iyagu nafahaan-
toodu qayb ka gaystaan xal u hilidda dhibaatooyinka heysta. 

Hindisayaasha wax qabadka ee lagu soo bandhigayo warbixintan waxay ku salaysanyihiin
mabda` oranaaya ka qaybgal iyo wax wada abuurid wada jir ah. Hawlgalka wax qabadka waa in
uu ahaado mid si wada jir ah loogu gogol-xaaro, intuu khusayso wax qabadku - oo aysan noqon
xal kor ka yimaada. Dareensanaanta ka qaybgalka iyo wax wada abuuridu waxay sahleysa xilka
ruuxa isa saaro, isla markaasna waxay kordhinaysaa fursadaha waxqabad ee lagu guulaysto.

Hawl qabadka xanaanada carruurta iyo dugsiga waa in ay noqdaan kuwo mudnaansho dhee-
raad ah la siiyo. Qeybahani waa kuwo muhiim u ah ka qaybgalka. Wakhtigu waa ciriiri haddii la
rabo in la wanaajiyo mustaqbalka carruurta maanta.

Dhawr ka mid ah hindisayaasha ugu muhiimsan:
• In laga siiyo boos xanaanada carrurta dhammaan carruurta da`doodo ka wayn

tahay saddex sanno. Haddii aanay taasi suurta gal ahayn: ha la siiyo carruurta
aan luuqadooda hooyo aanay ahayn af-iswiidhishka boos, si ay luuqada ku bar-
taan.

• Wax barashada af-iswiidhishku waa in ay ahaato mid ku haboon qofka iyo kaa-
linta waalidka. Hooyooyinka carrurtoodu ku haaya guriga waa in ay helaan fur-
sad waxbarasho iyo xanaanada carruurta.

• In laga shaqeeyo sidii loo hormarin lahaa shaqaalaha kala duwan (mångfald) ee
dugsiyada ka shaqeeya. In la kordhiyo macallimiinta, kalkaaliyaal macallimiin
iyo shaqaale kale ee dhaqan-dhalashadoodu ay kala duwenyihiin.

• In xooga la saaro waxbarashada mustaqbal dheer leh, isuguna jira carbin shaqo
iyo tacliin aragti ah. 

• Waa in aysan kaalmada dhaqaale ee qofka rabo in uu shirkad furto la siiyo aynan
ka hoos marin gar-gaarka dhaqaalee ee bulshada.

• Degenaashaha ku meel gaarka ah waa in uusan ka badan isu geyn muddo labo
sanno ah.

Qaabka wadahadalku iyo xirrirka ku wajahan dhammaan kooxaha cusub waa mid aad muhiim
u ah. Waxa dhaca bilowga hilinka is-dhexgalka waa mid gun u ah mustaqbalka. Waa muhiim in
wadahadalka hadda bilowday ee ka dhexeeya soomaalida, masuuliinta gobolada, ha`yaddaha
iyo ururada uu sii socdo. Taasi waxay dhalinaysaa in hilinka is-dhexgalka soomaalida uu yeesho
fursado waa weyn oo suurtagaliya hilinka si looga guul gaaro. Soomaalidu waa koox da`yar, bad-
ankooduna leh waxbarasha sare, waxayna muujiyeen karti weyn iyo firfircooni taasoo dhalisa
ka qaybgal iyo wax wada abuurid.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Bakgrunden till detta uppdrag är rapporter som
visar att många av de somaliska flyktingarna i
Sverige mött ovanligt många hinder på sin väg
in i det svenska samhället. I en rapport från
Invandrarverket  ”Somalier i Sverige” (Dnr SIV-
11-97-5883) visar man  hur det också uppstått en
förtroendekris mellan myndigheter och soma-
lier. Rapporten pekar på  nödvändigheten av att
öppna en dialog mellan invånarna med soma-
lisk bakgrund och inblandade myndigheter.

1.2 Integrationspolitikens mål
Fler än 900 000 av Sveriges invånare är födda utomlands, ytterligare 700 000 har åtminstone en
förälder som är född utomlands. 

Integrationspolitikens mål är ett samhälle med

- lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, 

- en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund och

- en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans, 
och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för. 

Arbetet ska särskilt inriktas på att ge individen förutsättningar att försörja sig själv, värna om
grundläggande demokratiska värden, verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och förebygga
och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Integrationsverket ska arbeta för att de integrationspolitiska målen får genomslag i samhället.
Verket ska också aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. Integrationsverkets vision
är

• att man beaktar de integrationspolitiska målen i alla samhällsfrågor och på alla
nivåer,

• att alla viktiga beslut prövas utifrån målet “lika förutsättningar för alla, oavsett
etnisk eller kulturell bakgrund”. 

1.3 Uppdraget
I juni 1998 fick, det då nystartade, Integrationsverket i uppdrag av regeringen att

• särskilt stimulera integrationsprocessen hos somalier och rapportera om denna,

• studera och redovisa kunskaperna hos myndigheter och kommuner om frågor
som rör somalier, 

• undersöka situationen för unga vuxna och bedöma behovet av åtgärder för denna
grupp.

Uppdraget skulle redovisas i en rapport till regeringen den 30 september 1999.



1.4 Delaktighet som utgångspunkt 
för integrationsprocesser 

Integration är en dubbelriktad process. Individen måste vilja delta och integreras och övriga sam-
hället måste ge plats, lyssna och vilja möta nykomlingen. Delaktighet bör vara grundbulten i alla
integrationsprocesser. Hög grad av delaktighet innebär att man är med och formar det som sker
i samhället – är medskapande i processen – och känner medansvar. 

Delaktighet inom ett samhällsområde kan vara en plattform för att komma in i ett annat. En bra
utbildning ger till exempel bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Kontakter
inom föreningslivet är ofta värdefulla för ett politiskt engagemang. Den som har en trygg famil-
jesituation har bättre förutsättningar att klara sin utbildning. En av de viktigaste förutsättning-
arna för delaktighet – ett gemensamt språk – får man lättast i en relation/gemenskap på arbets-
platsen, i öppna förskolan, i fotbollslaget etc. Delaktigheten har genomsyrat arbetet och i hög
grad kommit att prägla rapporten. 

Vi valde ett processinriktat förhållningssätt både för
att uppnå syftet med uppdraget men också som en
metod för uppdraget. Idéer och förslag har tagits
fram i mötet med somaliska samverkanspartners
men Integrationsverket står självfallet för de förslag
som framförs i rapporten. Uppdraget har varit att
stimulera integrationsprocessen hos somalier och
rapportera om denna. Integrationsprocessen var
igång, långt innan Integrationsverket kom in i bil-
den, och kommer att fortsätta efter det att vårt upp-
drag är slut. Inte minst mot bakgrund av den miss-
tro som fanns ville vi få igång en dialog med
somalierna själva. I början var kontakten avvak-
tande men under arbetets gång har stor öppenhet
utvecklats. En del såg integrationspolitiken som ett
hot mot den somaliska och islamska kulturen. En
stark vilja till samverkan har utvecklats både mellan
grupper av somalisktalande och mellan dem och
myndigheter i arbetet med att riva hinder för inte-
grationen.

Eftersom uppdragets viktigaste punkt var att stimulera integrationsprocessen för somaliskta-
lande, har en modell utvecklats för att beskriva hur vi ser på och har arbetat med integrations-
processen i detta uppdrag. Pilarna i modellerna anger att integration inte är en rätlinjig process.
Deltagande är den första förutsättningen för integration. Genom att bli delaktig, att få och ta
ansvar, blir man medskapande. När man är medskapande och kan påverka sin situation har man
kommit långt i integrationsprocessen. Huvudaktör i integrationsprocessen är individen själv,
men delaktighet och medskapande sker i dialog och samverkan med andra.

Vår ambition här har varit att tillsammans med somalier få en samsyn av hinder och möjlighe-
ter för integration. 

Istället för att göra en vetenskaplig studie med statistiskt säkrade urval etcetera, har vi i sam-
verkan med somalier i Sverige valt att beskriva situationen, med de hinder och möjligheter som
finns för integrationen i det svenska samhället. Somaliernas integrationsprocess – på vilket sätt
och i vilken grad somalierna fått tillträde till och är delaktiga i samhället – rapporteras inom områ-
dena familjeliv, skolliv och arbetsliv.

Även om vi här utgår från en avgränsad etnisk grupp, så kan somalierna i vår studie fungera som
förstoringsglas. Det som de visar fram vad gäller hinder och möjligheter i den svenska omgiv-
ningen kan stämma även för andra individer och grupper. Rapportens förslag är utformade så
att de blir generaliserbara.
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På frågan hur gruppen ”somalier i Sverige” skulle avgränsas vidgade Integrationsverket upp-
draget till att omfatta alla somalisktalande i Sverige, det vill säga personer som själva definierar
sig som somalier, oavsett var de är födda. I regleringsbrevet för 1999 ger regeringen sitt god-
kännande för denna tolkning av uppdraget. Begreppet somalisktalande innefattar därför barn
födda i Sverige, somalier födda i Etiopien etc. Gruppen innehåller även somalier som har tids-
begränsade uppehållstillstånd i Sverige eller som fortfarande väntar på beslut angående sin ansö-
kan om uppehållstillstånd.

1.5 Rapportens uppläggning och innehåll
Rapporten inleds med en kort presentation av befolkningsstorlek och åldersstruktur. Kapitel 2
innehåller redogörande avsnitt om de viktigaste områdena för delaktighet – familjeliv, skolliv och
arbetsliv, vari även studien om ungdomar som kommit till Sverige som underåriga utan legal
vårdnadshavare ingår.    

I kapitel 3 ges slutsatser av somaliernas integrations-
process, där hinder och möjligheter för delaktighet
identifieras. Slutligen lämnas i kapitel 4 förslag till möj-
liga insatser inom olika samhällsområden. En teoretisk
bakgrund till delaktighet som en förutsättning för
integration ges i bilaga 1.

Rapportens innehåll bygger till stor del på den informa-
tion vi har fått via dialogen med somalier i de olika kom-
munerna, närvaro vid konferenser och utbildningar,
kontakter med myndigheter och organisationer. Det
finns ännu inte mycket litteratur om somalier i Sverige,
även om antalet studier stadigt ökar. Vi har tagit del av
många rapporter om pågående eller avslutade projekt.
Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) har vidare
genomfört en enkätundersökning om utbildning och
arbete bland vuxna somalier i hela landet.

Kunskaper hos myndigheter och kommuner har stude-
rats vid ett tiotal besök i kommuner, där somalier lever och verkar. Verket valde att inte göra en
särskild kartläggning av kommunernas erfarenheter av somalier, då uppenbara risker fanns att
detta hade upplevts som särskiljande och utpekande. Vi valde därför att göra dessa studier genom
gemensamma besök i kommunerna. Arbetssättet ledde till att lokala kontakter och nätverk
utvecklades mellan somalier, myndigheter och kommuner.

Kommunerna som valdes var Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Gislaved, Uddevalla, Umeå,
Gävle, Norrköping, Linköping och Katrineholm. Kommunerna har olika storlek och strukturer
och är valda utifrån olika kriterier: geografisk spridning, kommuntyp, grad av koncentration av
somalisktalande samt arbetsförhållanden. En majoritet av somalierna bor i de tre storstäderna.
I Örebro och Gislaved bor, i förhållande till de båda kommunernas storlek, en relativt stor andel
somalier. Sammanlagt bor 75 procent av somalierna i de besökta kommunerna. 1

I kommunerna  har vi träffat somalier, representanter för kommunen samt andra som arbetar
med somalier. Syftet med mötena har varit att utröna hinder och möjligheter för integrations-
processen. Verket har initierat mötena men de har sammankallats  av somalier eller kommun-
tjänstemän på orten, utifrån önskemål om stor öppenhet för olika grupper och individer bland
somalierna. 

Inför uppdraget att undersöka situationen för unga vuxna lät vi göra en särskild studie rörande
ungdomar som kommit hit utan föräldrar eller andra legala vårdnadshavare. Studien har utförts
av  Awad Hersi, själv somalier. Därutöver framgår situationen för yngre somalier under avsnit-
tet för arbete och utbildning. 
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1  Studiebesökens innehåll redovisas i Bilaga 2.



1.6 Samråd och dialog
En referensgrupp, med företrädare för Folkhälsoinstitutet, Skolverket, Socialstyrelsen, Svenska
Kommunförbundet (som också representerade Landstingsförbundet) och Ungdomsstyrelsen,
har träffats kring uppdraget vid två tillfällen, dels för att diskutera innehållet och dels för att dis-
kutera och lämna synpunkter på förslagen.

Ett tvådagarssymposium i mars 1999 med 24 somalier och sex svenskar, utgjorde den somaliska
referensgruppen i arbetets tidiga skede. I arbetets slutskede träffade vi en mindre somalisk refe-
rensgrupp bestående av sju män och två kvinnor. Särskilda möten har också hållits med soma-
liska kvinnor, vilka inte alltid varit så väl representerade vid de gemensamma mötena.

De somalisktalande som deltagit kommer från skilda sociala sammanhang och  föreningar, med
olika utbildningar, åldrar och familjesituation. Personer har utkristalliserats efter tips från soma-
lier och tjänstemän, via tidningsartiklar eller tidigare upp-
arbetade nätverk. 

Genom olika möten och kontakter har vi träffat minst 500
somalier, varav flera representerar större eller mindre
grupper/föreningar bland somalier. På det sättet anser vi
oss ha fått en bred och allsidig bild av somaliernas situa-
tion i Sverige. Det har dock varit svårt att nå dem som av
olika anledningar står utanför samhällsgemenskapen.

Vi har strävat efter en direkt dialog med somalierna själva.
För att lära känna någon måste man tala med henne eller
honom. Det räcker inte att prata om henne/honom. I
mötet väcks nya tankar och idéer, man får möjlighet att
ställa frågor och man kan delge varandra sina erfarenhe-
ter. 2

Tillsammans med våra samtalspartners bland somalier,
myndighetspersoner  och övriga har vi gjort en gemen-
sam behovs- och problemformulering. Utgångspunkten
har varit den verklighet som råder och att försöka göra det
bästa möjliga av den rådande situationen. Vi vill se vilka insatser som behövs för att förbättra
situationen. Vi kan t ex inte önska bort svenskglesa bostadsområden utan vill i stället försöka se
hur de kan bli bra områden för dem som bor där.

I första hand har vi utgått från dem som vill hjälpa sig själva och tagit vara på de tankar och idéer
som enskilda individer eller gruppen har. Vilket stöd behövs för att de själva ska kunna agera?
Vår ambition har också varit att involvera resurspersoner. Inom varje grupp finns formella eller
informella ledare, individer som har gruppens förtroende och som kan fungera som brobyggare.

När människor blir delaktiga och medskapande tar de ansvar och ser vad de själva kan göra i
den process som problemlösning innebär. Vidare anser vi att det är nödvändigt att satsa på var-
aktiga insatser inom ordinarie verksamhet. Projekt är ingen lösning på sikt. 

Till sist – integrationsprocesser tar lång tid. Det gäller att lägga förväntningarna på en realistisk
nivå.

1.7 Somalier i Sverige – en demografisk bakgrund
För att undvika omständliga benämningar som ”somalisktalande i Sverige med etiopiskt med-
borgarskap” eller ”svenska medborgare av somaliskt ursprung”, har en diskussion förts kring
benämningen ”svensksomalier” i de sammanhang där vi särskilt talat om somalier i Sverige.
Benämningen förmedlar ett inkluderande synsätt på tillhörighet till att vara både svensk och
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2 För vidare läsning om med- och omperspektivet, se Inrikesdepartementets rapport “Romer i Sverige – tillsammans
i förändring”, Ds 1997:47.



somalier, vilket varit en viktig del i kontakterna med somalierna. Benämningen har dock inget
att göra med vilket medborgarskap personerna har. Trots att vi anser att benämningen ”svensk-
somalier” väl beskriver våra resonemang har vi valt att inte använda benämningen i det här sam-
manhanget, väl medvetna om komplexiteten med den här typen av begrepp. I rapporten används
begreppen somalier och somalisktalande.

De första somalierna kom till Sverige i början av 1970-talet. De flesta av de cirka 18 500 perso-
ner3 som vår statistik bygger på, har kommit under 1990-talet eller är födda här. Nästan en tred-
jedel av gruppen är född i Sverige. Bara cirka två procent av de invandrade somalierna har varit
i Sverige längre än tio år. Cirka 4 500 har svenskt medborgarskap.

De som kom under på 90-talet, har upplevt andra och större svårigheter i mötet med det nya
landet än de som kom tidigt. Det beror dels på situationen i Sverige, dels på det samhälle som
somalierna lämnade. I Sverige var det lågkonjunktur med hög arbetslöshet. Stora flyktinggrup-
per hade kommit hit. Det land som somalierna lämnade, var ett samhälle i fullständig kollaps.
Politisk oro och inbördeskrig hade gjort ett normalt liv, med arbete, försörjning, skolgång etce-
tera, omöjligt.

Somalierna, precis som alla etniska grupper, utgör en mycket heterogen skara. Bland somali-
erna finns akademiker och analfabeter, stadsbor och landsbygdsbor, välbeställda och mindre
bemedlade.
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Källa: SCB, 1999   

Diagram 1. Åldersfördelning bland somalier i Sverige

3 Statistik har beställts från SCB utifrån följande kriterier: Personer folkbokförda i Sverige 1998-12-31 som 1. har somaliska
som modersmål -oavsett födelseland. 2. är födda i Somalia, oavsett språk och medborgarskap, 3. är somaliska medbor-
gare, samt 4. barn till de som uppfyller ovannämnda kriterier. För att täcka in så många somalier som möjligt, har SCB på
vår begäran matchat sina register mot en motsvarande lista personer ur Invandrarverkets register. Alla uppgifter i rapporten
utom avsnitt 2.5 bygger på denna statistik. Observera att statistiken i avsnitt 2.5 bygger på annat urval.



Den somaliska gruppen i Sverige är mycket ung. Ca 20 procent är under fem år, ytterligare tio
procent är under tio år. Bara cirka elva procent är över 40 år. Mer än 50 procent är under 20 år,
och endast tre procent är över 60 år. Somaliernas mycket låga medelålder är unik i det svenska
samhället, även jämfört med andra etniska grupper i Sverige. I tabell 2.1 redovisas åldersfördel-
ningen bland somaliska män och kvinnor. Det framgår av tabellen att könsfördelning är relativt
jämn. 

Somalier är geografiskt väl spridda över landet, men huvuddelen bor på några få platser i lan-
det. Cirka 30 procent  bor i Stockholm (främst i Rinkeby och Tensta) och kranskommunerna
Nacka, Järfälla, Botkyrka och Sollentuna. Cirka 20 procent bor i Göteborg, cirka sex procent i
Malmö och cirka fem procent i Örebro. Siffrorna i tabell 1.3.b anger antal somalier i de kommuner
vi besökt. De kommunerna omfattar 75 procent av det totala antalet somalier. 

Tabell 1.  Åldersfördelning bland somaliska män och kvinnor i Sverige
Ålder Män Kvinnor Totalt Procent %        

0 – 4 2161 2034 4195 23
5 – 9 1155 1076 2231 12
10 – 14 1103 827 1930 10
15 – 19 855 673 1528 8
20 – 24 1214 897 2201 12
25 – 29 632 925 1557 8
30 – 34 1072 950 2022 11
35 – 39 672 478 1150 6
40 – 44 451 216 667 4
45 – 49 205 108 313 2
50 – 54 87 77 164 1
55 – 59 62 70 132 1
60 – 64 29 77 106 1
65 – 69 38 120 158 1
70 -       23 99 122 1

Total  9759 8717 18476 101
Källa: SCB, 1999
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Tabell 2.  Antal somalier i besökta kommuner
Kommun Män Kvinnor Totalt 

Gislaved 126 121 247 
Gävle   81 68 149 207
Göteborg 1916 1834 3750
Katrineholm 95 68 163 
Linköping 179 155 334 
Malmö 645 570 1215 
Norrköping 132 113 180 
Stockholm 2808 2519 5327 
Uddevalla 91 72 163 
Umeå 164 140 304 
Örebro 453 444 897 

Källa: SCB, 1999



2 Integrationens  
arenor
Allt som oftast relateras integrationsbe-
greppet till den egna försörjningen. Det är
en allt för snäv tolkning, enligt flera källor.
I Individuell Mångfald påpekas att en
invandrare är integrerad när han/hon har
samma möjligheter, inom samtliga sam-
hällsområden, som majoritetsbefolk-
ningen. Det är uppenbart att många med
utländsk bakgrund inte har de positioner i
samhället som de borde ha, med tanke på
medförda eller införskaffade resurser. Det
medför arbetslöshet, socialbidragsberoende, boendesegregation, låg utbildningsfre-
kvens, brist på svenska nätverk med mera.

Många anser att goda kunskaper i svenska är ett mått på integration. Goda svenskkunskaper
antyder att individen har kontakt med svenskar i vardagliga situationer. När man har frågat flyk-
tingar om deras liv i den nya kommunen, säger de att det näst största problemet (efter arbets-
lösheten) är att de inte har kontakt med svenskar – förutom tjänstemän i ”flyktingbranschen”.
Många invandrade samhällsmedborgare lever i ett slags språkparadox. Med dålig svenska kom-
mer de inte in i sammanhang där det finns anledning att tala svenska. Utan dessa sammanhang
kan de inte utveckla sin språkkompetens.

Begreppet integration är ett problematiskt begrepp som betyder många saker. Ordet integration
antyder något om förhållandet mellan helheten och dess delar, samtidigt som det beskriver ett
tillstånd. Begreppet kan också ha en normativ innebörd, en önskan om hur samhället bör utveck-
las för att bli det goda samhället för alla invånare.

Integration innebär delaktighet i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska minoriteter,
framför allt för utrikes födda och deras barn. De ska kunna bevara sin kulturella identitet och
samtidigt inlemmas i majoritetssamhällets ekonomi, produktion, resursfördelning, politik och
styre. Viktiga arenor för deltagande i majoritetssamhällets offentliga sfär är arbetsmarknaden,
skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. Deltagande är alltså en viktig förutsätt-
ning för integration.

Integration kan också beteckna den process som gör att etniska och kulturella minoriteter inlem-
mas i samhället. Några områden är viktigare än andra när det gäller etniska, kulturella och språk-
liga minoriteters integration.

• Ekonomisk integration innebär att gruppen i fråga, på samma villkor som andra,
har tillgång till arbetsmarknaden och den offentliga sektorns transfereringar. En
väl fungerande ekonomisk integration förutsätter att det inte finns någon etnisk,
kulturell eller språklig diskriminering.

• Social integration innebär att människor kan mötas över de kulturella, etniska
och språkliga gränserna. Att de kan umgås i på fritiden, i föreningslivet, i utbild-
ning och i arbete. En väl fungerande social integration förutsätter att människor
inte utesluts från informella nätverk, på grund av främlingsrädsla och fördomar.

• Politisk integration innebär att minoriteter (etniska, kulturella och språkliga)
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utnyttjar sina möjligheter som andra samhällsmedborgare, för att påverka poli-
tiska beslut. Konkreta uttryck för politisk integration är till exempel medlemskap
i politiska partier, representation i beslutande församlingar – och att dessa för-
samlingar diskuterar frågor som berör minoriteter.

2.1 Första mötet med det svenska samhället
För att kunna vara delaktig och medskapande, är det viktigt att förstå svenska och veta hur sam-
hället fungerar. Tillgång till kunskap, språk och nätverk ökar chanserna att själv kunna påverka
vardagslivet. Kommunerna erbjuder introduktion till nyanlända flyktingar, som ett första steg
till delaktighet i samhällslivet. Generellt ska introduktionen vara i två år, men kan bli kortare eller
längre, beroende på individuella behov.    

Staten lämnar ersättning till kommunerna, enligt SFS 1990:927, för kostnader i samband med
mottagandet och introduktionen. Huvuddelen av den statliga ersättningen är ett schablonbe-
lopp per mottagen person. Utöver det, kan kommunerna få ersättning för vissa kostnader för
äldre och för personer med funktionshinder. Varje kommun, som träffar överenskommelse med
Integrationsverket om mottagande och introduktion av
skyddsbehövande, får också ett grundbelopp för att
underlätta planeringen av arbetet.

I rapporten Individuell mångfald, har Statens invandrar-
verk (SIV) försökt utvärdera den proposition som gällde
tidigare, Om samordnat flyktingmottagande och nytt
ersättningssystem för ersättning till kommunerna, mm.
SIV konstaterar bland annat att individualiseringen i intro-
duktionen ibland har varit bristfällig, och att:

”Den ensidiga betoningen av ”egen försörjning” som
mål har lett till att andra delmål som också är en för-
utsättning för integration, kommit i skymundan. För
personer med speciella behov, som t.ex. barn, äldre (i
princip 55 år och äldre), analfabeter, sjuka och funk-
tionshindrade finns få riktlinjer i propositionen om
hur introduktionen ska genomföras.” Individuell
mångfald, SIV 1997

Enligt regeringen är problemet med introduktionen inte i
första hand knutet till syftet, eller innehållet, utan till genomförandet och utfallet. Introduktionen
bör, i större utsträckning än hittills, utgå från individens behov och förutsättningar. Den bör pla-
neras och genomföras i samverkan med olika parter. Folkrörelser kan spela en viktig roll.
Individuella introduktionsplaner bör utformas så att det går att utvärdera och följa upp dem.   

Integrationsverket har, i samråd med ett antal berörda kommuner och myndigheter, tagit fram
ett policydokument som ligger i linje med den nya integrationspolitiken. Med policydokumen-
tet som grund, har vi diskuterat med somalier hur de tycker att introduktionen kan förbättras.  

2.1.1 Välkommen eller ej?
För att enskilda individer ska kunna få det stöd de behöver, måste det finnas ett ömsesidigt för-
troende mellan tjänstemän och somalier. Somalierna uttrycker ofta att de misstror det svenska
samhällets integrationsambitioner, trots alla fina ord och måldokument.

Vår dialog med somalier visar att misstron har flera aspekter. Den har att göra med frågor om
tillfälliga uppehållstillstånd, svenskt medborgarskap och återvandring. Varje gång vi har mött
en grupp somalier, har de tagit upp dessa frågor. Vi har hänvisat till sakmyndigheten,
Invandrarverket, men samtidigt noterat att frågorna är relevanta för integrationsprocessen.
Osäkerhet om framtiden påverkar människors benägenhet att satsa tid och kraft på att komma
in i samhället. 
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Somalierna var en av de första grupperna som fick känna av tillämpningen av en ny strategi inom
invandringspolitiken: Vissa personer fick tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT, medan andra
fick permanent uppehållstillstånd, PUT. TUT, som ges för kortare perioder, innebär i realiteten
ett avslag på asylansökan. Individen får stanna under en begränsad tid, tills situationen i hem-
landet är tillräckligt säker för att han/hon ska kunna skickas tillbaka. Om tillståndet gäller för
minst 12 månader, kan flyktingen folkbokföras i en kommun och ta del av introduktionen så
länge TUT varar. Han/hon kan inte ansöka om uppehållstillstånd som anhöriginvandrare och
kan inte heller få uppehållstillstånd för sina anhöriga.  

Frågan om uppehållstillstånd – att olika villkor gäller – är
alltså ett skäl till misstron. Den förstärks ytterligare av
somaliernas svårigheter att få svenskt medborgarskap. Det
beror på att det sedan 1991 inte finns någon fungerade
statsförvaltning i Somalia. Ingen har kunnat utfärda god-
tagbara identitetshandlingar för somalierna, som därför
inte kunnat uppfylla kraven på dokumentation vid ansö-
kan om svenskt medborgarskap. Frågan om svenskt med-
borgarskap har stor betydelse för somalierna, inte minst
därför att medborgarskapet innebär möjligheter att söka
arbete i andra länder. Efter en lagändring vid årsskiftet
1998/99, kan man ändå, i normala fall, få svenskt med-
borgarskap efter åtta år i Sverige. 

Ytterligare en aspekt av många somaliers mer eller mindre
uttalade misstro, är att samhället inte har förmått klargöra
intentionerna med frivillig återvandring. Flera somalier
som vi har talat med, frågar sig om frivillig återvandring är så frivillig som det påstås. Bristen på
upplevd delaktighet försvagar motivation och självkänsla – två viktiga förutsättningar för käns-
lan av gemenskap med det svenska samhället. Invandrarverket försöker nu vara mycket tydliga
i att det handlar om just  frivillig återvandring.

2.1.2 Målen för introduktionen
”Samhällets introduktion för nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande syf-
tar till att ge individen förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det sven-
ska samhället. De behov som individen har efter introduktionen ska kunna tillgo-
doses inom ramen för den generella politiken”. (Ur proposition 1997/98:16).

I Integrationsverkets policydokument är målet att den nyanlände, efter introduktionen, ska ha
kunskaper om svenska förhållanden samt allmänna och specifika kunskaper i svenska språket,
relaterade till sin kompetens, sina förutsättningar och sin livssituation.

För att uppnå huvudmålet, anger policydokumentet följande delmål: 

1. Vuxna invandrare ska ha sådana kunskaper i svenska att språket fungerar
som ett kommunikationsmedel i såväl vardagsliv och yrkesliv som vid
utbildning.

2. Vuxna invandrare ska ha kunskaper om svenska samhällsförhållanden och
arbetsliv samt om de medborgerliga fri- och rättigheter och skyldigheter
som gäller för alla som bor i Sverige.

3. Alla nyanlända invandrare ska ha fått möjligheter att skapa kontakter med
svenskt arbets- och föreningsliv.

4. Det ska finnas en dokumenterad första bedömning av personers utbild-
ning och yrkeskompetens. Bedömningen ska vara förankrad hos den
enskilde.

5. Invandrare i arbetsför ålder, som inte har utbildning motsvarande svensk
grundskola, ska ha påbörjat kompletterande utbildning/åtgärd utifrån sina
individuella förutsättningar.
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6. Ungdomar som har fyllt 16, men inte 20 år, och som inte har genomgått
gymnasieutbildning eller motsvarande, ska kunna tillgodogöra sig sådan
utbildning.

7. Förskolebarn och barn i skolpliktig ålder ska kunna tillgodogöra sig för-
skole- respektive skolverksamhet.

8. Nyanländas eventuella hälsoproblem, både vuxnas och barns, ska ha upp-
märksammats. De ska vid behov ha erbjudits sjukvård och/eller rehabilite-
rande/habiliterande insatser.

Introduktionen ska, med andra ord, bidra till att individen får så goda förutsättningar som möjligt
till deltagande och delaktighet på de olika samhällarenorna.

2.1.3 Nödvändigt med en fungerande svenska
Det är viktigt att vuxna invandrare får ett svenskt språk
som fungerar i olika situationer. Det finns flera olika
undervisningsformer för vuxna som vill lära sig svenska,
både inom det offentliga skolväsendet och hos  frivilligor-
ganisationerna. Ramarna anges i den särskilda läroplanen
för frivilliga skolformer, Lpf 94.

Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att informera
om, och anordna, grundläggande vuxenutbildning och
svenskundervisning för invandrare, sfi. Alla kommunin-
vånare som har rätt till undervisning, och som vill delta,
skall erbjudas sådan undervisning. 

Inom sfi-undervisningen, kan deltagarna påbörja och
avsluta utbildningen när som helst under året. Under-
visningen bedrivs kontinuerligt under hela året, med
uppehåll bara för semester. Eleven ska kunna börja utbild-
ningen senast tre månader efter det att kommunen får veta
om behovet. Deltagarnas studietider varierar, eftersom eleven utgår från sin språkliga nivå och
slutar när han/hon har uppnått utbildningsmålen.

Den grundläggande vuxenutbildningen, som innehåller kurser i svenska och svenska 2, syftar
till att ge vuxna invandrare tillräckliga kunskaper och färdigheter för att delta i samhällsliv, arbets-
liv och högre studier. Inom den kommunala vuxenutbildningen finns även möjlighet att få gym-
nasiekompetens. Kommunen ska sträva efter att anordna den gymnasiala vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning som det finns behov av. 

En kurs i svenska kan också vara en arbetsmarknadsutbildning, om den ska förbereda eleven
för ett arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Svenskundervisning som arbetsmark-
nadsutbildning har dock minskat de senaste åren. Arbetsförmedlingarna har medvetet hänvi-
sat sökande med bristande svenskkunskaper till det reguljära skolväsendet. Enligt AMS har det
varit möjligt genom att Kunskapslyftet startade hösten 1997. Arbetsmarknadsutbildningen har
i stället inriktats på yrkes-sfi och praktiska språkkunskaper för personer med utländsk examen.

2.1.4 Behov av flexiblare svenskundervisning
Olika individer har olika behov, så också inom svenskundervisningen. Många somalier efterly-
ser större flexibilitet, både vad gäller organisation och pedagogik. De tycker att sfi ofta fungerar
som en spärr för vidare studier. Av organisatoriska skäl, placeras ibland personer med hög utbild-
ning tillsammans med dem som inte har någon utbildning alls. Det försvårar inlärningen för båda
grupperna. Högutbildade bör i stället gå intensivkurser och/eller universitetskurser i svenska,
tillsammans med gäststuderande akademiker. Personer utan tidigare skolgång kanske i stället
behöver längre introduktionskurser, innan de börjar sfi. Det finns vidare metodik för behovsre-
laterad inlärning. Den behöver tillämpas mera.

I skolverkets utvärdering av svenskundervisningen ”Vem älskar sfi”, rapport nr 131, 1997, pekar
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man på svårigheterna med att göra seriösa analyser av hur olika personer och grupper lyckas
tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter i det svenska språket. 

Ett antal statistiska analyser visar att såväl det sociala som kulturella avståndet mellan den som
skall lära sig svenska och svensktalande har betydelse för studieresultat vid sfi-undervisning
(Adler,1972; Schumann, 1978) 

I en samlad slutsats av de statistiska analyserna och diskussionerna kring dem sägs bland annat:

”En viktig förutsättning för att man i framtida utvärderingar ska kunna göra en seriös
analys och jämförelse av studieresultaten i relation till olika karaktäristika hos olika
elevgrupper och till olika struktur- och resursvariabler i kommunerna förutsätter
emellertid att tillförlitligheten i studieresultaten höjs och att kvaliteten på övriga
uppgifter som samlas in om eleverna och kommunernas verksamheter med eventu-
ell betydelse för studieresultaten kan garanteras.”

Som framgått av våra kontakter med Skolverket, pågår utvecklingsarbetet inom såväl Skolverket
som inom ramen för regeringsbeslutet den 6 juni 1997 att lärarhögskolan i Stockholm skall verka
som ett  nationellt centrum för svenska  som andraspråk och sfi. Skolverket har de senaste åren
utvecklat en modell för publicering av den officiella statistiken inom sitt ansvarsområde och pre-
senterar sedan 1998 löpande statistik tre gånger per år, ”Barnomsorg  och skola i siffror”, i den
sektorsövergripande serien ”Sveriges officiella statistik”. 

En generell bild i siffror av hur sfi fungerar framgår i en av skolverkets löpande resultatredovis-
ningar för elever två läsår efter det läsår de påbörjade sin undervisning; 

Av samtliga som påbörjade sfi läsåret 1995/96 (17 303) hade två läsår senare (1997/98) 

- 46  procent avslutat utbildningen, 

- 44 procent gjorde studieavbrott och 

- 10  procent fortsatte utbildningen. 

Av samtliga elever hade 37  procent nått målen för sfi. Av dem som avslutade utbildningen nådde
79 procent målen för sfi. 

En bild av somaliernas resultat i sfi, jämfört med samtliga sfi-elever, framgår i en annan redo-
visningsmodell, där eleverna fördelas efter modersmål, avslutad sfi, avbrutit eller eller fortsatt
sfi oavsett när de började.  Läsåret 1997/98 deltog drygt 35.746 personer i sfi. 

- 27 procent avslutade sfi, varav 72  procent uppnådde målen för sfi. 

- 26,7 procent avbröt utbildningen, varav 12 procent hade ”barnomsorg som
avbrottsorsak 

- 46,2 procent fortsatte utbildningen. 

Av de 1.454 elever som hade somaliska  som modersmål 

- avslutade 17 procent sfi, varav 61 procent uppnådde sfi-nivån. 

- 32,2 procent avbröt utbildningen, varav 22 procent hade ”barnomsorg” som
avbrottsorsak.

- 50,8 procent fortsatte sfi.

2.1.5 Praktik
Introduktionen innehåller också praktik. Syftet med praktiken – att förmedla kunskaper om sven-
ska samhällförhållanden och svenskt yrkesliv – uppnås inte alltid. Genom praktiken ska delta-
garna få kontakt med det svenska arbetslivet. Praktiken ska också underlätta språkinlärningen
och förmedla kunskap om svenska samhällsförhållanden och yrkesliv. (prop.1997/98:16) 

De somalier, som vi har träffat, tycker att rätt praktik är mycket värdefull. Men, säger de, det är
ofta svårt att få relevanta praktikplatser. Därför leder praktiken sällan till en anställning. 

Liksom svenskundervisningen, måste praktiken var kopplad till individens olika förutsättningar
och behov. Det finns en uppsjö av sysselsättningar som betecknas som praktik. Dessutom har
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deltagarna ofta en oklar, eller annan, bild än praktikanordnaren om syftet med ”praktiken”.  

Det finns, som sagt, många olika alternativ, även om en del åtgärder bara har olika namn. Trots
det, har man haft svårt att hitta praktikplatser utifrån individuella behov. Vi har inte något mate-
rial som kan visa om det är svårare för somalier än andra att komma åt lämpliga praktikplatser.
Vi gör ändå reflektionen att svårigheterna på arbetsmarknaden, avspeglar sig i svårigheten att
få praktikplatser. I så fall har vi en ”moment 22-situation”, som behöver brytas med kraftfulla
arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2.1.6 Somaliernas kunskap om det svenska samhället
– samhällets kunskap om somalierna
För att kunna bli delaktig i ett tidigare okänt samhälle, måste man bli bekant med det. Det krä-
ver att informationen är anpassad och tillgänglig. I den integrationspolitiska propositionen påpe-
kar regeringen att alla statliga och kommunala myndig-
heter har ett informationsansvar inom sina respektive
ansvarsområden. Myndigheternas information ska nå
hela befolkningen, och de skall speciellt uppmärksamma
att nyanlända invandrare kan behöva särskild samhälls-
information.

Integrationsverket har gjort en inventering av den sam-
hällsinformation som nyanlända invandrare får av statliga
verk, kommuner, invandrares riksorganisationer, tros-
samfund och lokala invandrarföreningar. (Projekt:
Produktion av samhällsinformation till nyanlända.
Delrapport: Inventering av samhällsinformation). Inven-
teringen innehåller en enkät, en bedömning av produce-
rat informationsmaterial och en litteratursökning kring
ämnet. Rapporten bygger på enkätsvar från 78 statliga
verk, 58 kommuner, 46 riksorganisationer och 19 lokal-
föreningar.

Integrationsverkets samlade bedömning av inventeringen
är att myndigheter, samfund och organisationer inte i tillräcklig mån reflekterat över nyanlän-
das behov och att mycket återstår att göra för att förbättra informationen.

Vidare konstateras att kommunerna till stor del tar sitt ansvar, särskilt för information till flyk-
tingar. De producerar mycket samhällsinformation. Kommunerna önskar dock samordning av
samhällsinformationen. Samordning, både av små och stora informationsinsatser, är ett genom-
gående önskemål, inte minst när man använder sig av IT.

Kommunerna betonar vikten av den muntliga informationen via personliga kontakter i svensk-
undervisningen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och på medborgarkontoren. Flyktingsekrete-
rarna har ett brett kontaktnät och en viktig roll, enligt kommunerna.

När vi har diskuterat samhällsinformation med somalier säger de, som många andra nyanlända,
att de saknar viss information och kunskap. De behöver information som bättre utgår från deras
individuella behov, så att de verkligen kan ta den till sig. Det behövs till exempel mer informa-
tion på det egna språket, både muntlig och skriftlig. Samtidigt behöver man flera kontakter – helst
via naturliga mötesplatser. Det är viktigt att ta vara på naturliga mötesplatser: kring barnen, i
utbildning, i arbetslivet och föreningslivet.

Somalierna skulle vilja att andra kände till mer om deras bakgrund. Då skulle samhället lättare
förstå och acceptera dem. Då skulle det också vara lättare att tillgodose somaliernas olika kun-
skapsbehov. Resurspersoner inom gruppen kan fungera som dörröppnare för ökad förståelse.

Ur integrationssynpunkt räcker det dock inte att bara anlita sådana resurspersoner. De måste
också vara med i de nätverk som bestämmer vad informationsutbytet ska innehålla, hur det ska
organiseras etcetera. 
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2.2 Integrerad i familjen 
– familjen integrerad i samhället

Familjen ger, för de flesta människor, den första erfarenheten av delaktighet och utgör basen för
förståelse av omvärlden. Den somaliska gruppen i Sverige är anmärkningsvärt ung, vilket gör
familjen till en särskilt viktig arena i integrationsprocessen. 

Somaliernas familje- och släktskapsstruktur skiljer sig från dagens svenska, där den dominerande
samlevnadsformen är kärnfamiljen. Den somaliska familjen omfattar inte bara kärnfamiljens
mamma, pappa, barn, utan också vuxna gifta barn och deras familjer, mor- och farföräldrar med
flera. Det somaliska ordet för familj, ”reer”, betyder folk eller människor. Även mer avlägsna släk-
tingar, som farbröder och mostrar, kan träda in om det behövs. De kan ta hand om och uppfos-
tra sina släktingars barn som sina egna.

2.2.1 Integrerad i familjen
Släkten och klanen fungerar som socialt nätverk, ekonomiskt skyddsnät och markerar männis-
kornas politiska tillhörighet och maktposition. De här funktionerna har stor betydelse för soma-
liernas integrationsprocess. Nyanlända somaliska flyktingar söker sig till områden där deras släk-
tingar bor. På så sätt kan de räkna med ett somaliskt socialt skyddsnät, där släktingar och vänner
ställer upp för varandra. Man kan behöva varandra som barnvakt eller rådgivare. Det sociala nät-
verket fungerar också som informationskälla, inte bara för
nyanlända, utan också för andra som saknar förutsätt-
ningar att hämta kunskap eller ta till sig information om
Sverige och Somalia.

Klantillhörigheten kan också ha en baksida. I mötet med
svenska myndigheter har klantillhörigheten fått alldeles
för stort utrymme, tycker somalier själva (se Stockholms
läns landstings rapport nr 14 från 1997, ”Somaliska kvin-
nor och barn i Rinkeby – en rapport till BVC”). Myndig-
heter tror att det är viktigt att ta reda på klantillhörighet.
De kan på så sätt förvärra situationen och befästa somali-
ernas uppdelning i olika klaner i Sverige, säger våra sages-
män. De menar att myndigheterna på ett felaktigt sätt hän-
visar till klantillhörigheten, till exempel i asylärenden.
Klantillhörigheten har också fått stor betydelse inom för-
eningslivet och därmed bidragit till splittringen av soma-
lierna i små föreningar. Representanter för de olika so-
maliska föreningar vi har träffat uttrycker ett starkt
önskemål om att få alla somalier att arbeta tillsammans
mot ett gemensamt mål. 

Generellt sett är klantillhörigheten inte riktigt lika viktig för kvinnor som för män, enligt soma-
liskors egen utsago. Kvinnor kan tillhöra flera klaner samtidigt, eftersom de utvidgar sin klan-
tillhörighet när de gifter sig och automatiskt tillhör även makens klan. Därför kan kvinnorna
verka som brobryggare och fredsmäklare mellan de olika klanerna. 

Den somaliska familjen är traditionellt hierarkisk. De äldre generationerna i familjen besitter
auktoritet. I Somalia har mannen försörjningsansvaret, medan kvinnans främsta ansvarsområde
är hemmet och barnens uppfostran. Detta har gett kvinnan en stark ställning inom familjen. Den
somaliska kvinnan har under de senaste decennierna blivit mer och mer självständig, både eko-
nomiskt och socialt. När männen gått ut i krig, har kvinnorna blivit tvungna att försörja famil-
jen. Denna nya självständighet har många kvinnor tagit med sig till Sverige. I och med flykten
till Sverige förändras rollerna inom familjen ytterligare. Somaliska kvinnor kan få ny makt och
ny självständighet  medan män kan förlora makt och försörjarroll. 
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2.2.2 Familjen – integrerad i samhället
Som hos många andra etniska grupper, har familjerelationerna inom den somaliska familjen prö-
vats hårt på grund av migrationen och den utsatthet som flyktingskapet innebär. Många soma-
liska familjer har splittrats redan i Somalia, på grund av inbördeskriget. Den stora somaliska
familjen slits sönder ännu mer vid migrationen. Ibland tvingas mammor åka iväg med eller utan
barnen, ibland åker barnen ensamma, från kriget och hungersnöden. Återföreningen av famil-
jen kan ta lång tid, ibland flera år. Det påverkar familjernas hälsa och är ett hinder för integra-
tion i det svenska samhället. 

Tidigare självklara mönster fungerar inte alltid i ett nytt sammanhang (se Socialstyrelsen rap-
port, ”Att skiljas i främmande land”). I och med familjens möte med det svenska samhället för-
ändras t ex föräldrarnas roller gentemot barnen och även mot varandra. Barnen lär sig svenska
och kommer i kontakt med det svenska samhället betydligt snabbare än föräldrarna. Famil-
jemedlemmarnas anpassningsprocesser kommer i otakt och kan i vissa fall leda till att familjen
faller sönder inifrån. Rapporten säger att risken för skilsmässa är större bland invandrare än
bland svenskar. Dessutom finns tecken som tyder på att risken ökar, ju större skillnaden är mel-
lan ursprungslandets kultur och den svenska. Skilsmässor i Somalia är inte ovanliga.
Skilsmässofrekvensen bland somalierna i Sverige är hög, jämfört med svenskarnas. Av de soma-
lier som är över 18 år, ca 9 150, är 13 procent skilda (enligt uppgifter från SCB om civilstånd).

Många av de kvinnor, som vi träffade, är ensamstående mammor. Samtalen har ofta handlat om
hur svårt det är för en ensamstående mamma att ta hand om och stötta sina barn, samtidigt som
hon ska sköta sitt eget skolarbete och allting annat. Alla har inte tillgång till hjälp och stöd från
familj och släkt. 

2.2.3 Unga i två världar
Att vara förälder i exil är ingen lätt uppgift. Det tar längre tid för vuxna än för barn att lära sig
svenska och att anpassa sig till det nya samhället. Många somaliska föräldrar har ännu inte hun-
nit lära sig svenska enligt somaliska modersmålslärare. Det gör att de är helt beroende av bar-
nen och lär sig det mesta om Sverige genom dem.
Föräldrarna oroar sig för sina barn och ungdomar.
Ungdomarna har dubbla identiteter, en på hemmaplan
och en annan i skolan. Hemma är de unga somalier, de
lever efter religiösa regler, respekterar föräldrarna och
andra vuxna och lever enligt somalisk tradition. I skolan
vill ungdomarna vara som vanliga svenska tonåriga flickor
och pojkar. Så småningom tvingas ungdomarna välja mel-
lan de två identiteterna. Många gånger väljer de till slut det
svenska tonårslivet. Detta leder till stora konflikter i den
somaliska familjen. 

Föräldrarnas auktoritet undergrävs ofta av att de är
arbetslösa, saknar kontakt med det svenska samhället och
kunskap om det svenska tonårslivet. De vet inte var grän-
serna går. Barnen, som själva inte kommit i närmare kon-
takt med svenska familjer, har ofta fel uppfattning om
svensk uppfostran och tror att svenska barn får göra vad
de vill. När de förmedlar denna bild till sina föräldrar, har
föräldrarna små möjligheter att bestrida den och känner sig ofta maktlösa. De vill helst inte söka
hjälp hos socialtjänsten, eftersom de är rädda för att barnens ska omhändertas. 

Somaliska flickor hjälper ofta till med hushållsarbete och med att passa småsyskonen. Pojkarna
kan, liksom de vuxna männen, spendera mer tid utanför hemmets väggar. Socialsekreterare och
kuratorer arbetsgruppen talat med säger att pojkarna oftare hamnar i ”dåligt sällskap” än flick-
orna. Det är också vanligare att pojkar använder drogen khat. I Somalia är användandet av khat
utbrett, det är relativt accepterat att män använder drogen. I Sverige går bruket av khat ner i
åldrarna, till ungdomar, berättar socialarbetare i Stockholm.
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I Somalia har man helt andra sätt att klara av problem och konflikter inom familjen. De soma-
liska myndigheterna kontrollerar inte familjeliv och sociala relationer. I Sverige kan föräldrarna
känna sig maktlösa inför hotet om att de kan förlora barnen. Det kan leda till missförstånd mel-
lan föräldrar och sociala myndigheter. Tjänstemännen förstår ofta inte föräldrarnas inställning
och vice versa.

Liksom de flesta andra flyktingar drömmer många vuxna somalier om att återvända till hem-
landet. De är inte säkra på att de vill stanna i Sverige för alltid. Ungdomarna däremot, som i högre
grad ser Sverige som sitt hemland, har ofta inte något intresse av att flytta till Somalia. På så sätt
kan föräldrar och barn växa från varandra. 

Enligt den somaliska traditionen räknas man som barn till
15 års ålder, sedan som vuxen. I Somalia deltar alla vuxna
släktingar på något sätt i barnens uppfostran. I Sverige är
uppfostran helt lämnad åt föräldrarna. Bland somalierna
saknar nästan alla mor- och farföräldragenerationen.
Enligt rapport nr 14 från Stockholms läns landsting,
”Somaliska kvinnor och barn i Rinkeby”, upplevde lärare
i Rinkeby-skolan att vissa somaliska barn har svårt att
acceptera lärarnas auktoritet som numera utövas utan
möjlighet till fysisk bestraffning. Lärarnas tolkning var att
somaliska barn är vana vid fysisk bestraffning för olydnad.

Enligt ovannämnda rapport, är de somaliska kvinnorna 

”kapabla mödrar och väl förtrogna med sin mamma-
roll. De somaliska barnen är glada, positiva och lätta
att samarbeta med, de är också barn som är socialt
kompetenta.” (s 15)

Tjänstemän i Gislaved framförde vid ett möte att skolan har
problem med somaliska pojkar i grundskolan. För soma-
liska flickor går det mycket bra. De har anpassat sig till den svenska skolan och är duktiga. Men
pojkarna är väldigt utagerande och upplevs som mycket jobbiga. Lärarna har, efter krav från
andra föräldrar, till och med diskuterat att skilja pojkarna från sina klasser, eftersom de förstör
för andra barn. Skillnaden mellan pojkar och flickor uppträder tidigt, redan vid 4-5 års ålder. En
förklaring till den här skillnaden, kan vara att pojkar och flickor uppfostras olika. Flickan får tidigt
gå igenom en socialiseringsprocess där hon får ta ansvar för hushållsarbete och småsyskon i gan-
ska tidig ålder. Därför har flickorna lärt sig att lyda och att hantera olika situationer bättre än poj-
karna. De ansvariga tjänstemännen oroar sig för att vissa unga somaliska killar utnyttjas som
springpojkar av äldre kriminella ungdomar. 

Det har blivit tydligt att personalen i skolan behöver bättre kunskaper om de somaliska barnen.
Somaliska föreningen i Skärholmen används som resursinstans för kunskap om Somalia och
somalierna. Föreningen ordnar temakvällar för personalen på till exempel förskolor och fri-
tidshem. De berättar om Somalia, om familjesystemet, klaner, islam med mera. Rektorn på
Västerholmsskolan i Skärholmen, en låg- och mellanstadieskola, anställde under två år en soma-
lisk kvinna som en länk mellan somaliska föräldrar och skolan. Alla tyckte att det var en bra insats.

På högstadieskolan Österholmsskolan i Skärholmen har man sedan länge en verksamhet som
heter Kamratstöd. Unga vuxna mellan 19 och 22 år är anställda på skolan för att hjälpa till på
olika sätt, till exempel med att motivera skoltrötta barn. Dessutom anställdes en ung somalier
genom ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och skolan. Han får jobb ett år i taget. 

2.2.4 Somaliska nätverk
Det har framkommit i våra kontakter att den somaliska familjen sällan är socialt isolerad, men
ofta saknar kontakt med svenska familjer. Somaliska män träffar varandra i de lokala små före-
ningarna, medan kvinnorna mest träffas hemma hos varandra eller förfogar över speciella dagar
i föreningslokalen. 
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Enligt en FOU- undersökning, 1997:20, ”Somaliska familjer i Stockholm”, har somaliska famil-
jer stora nätverk av släktingar och bekanta - inte bara i samma bostadsområde, utan även över
hela Sverige och utomlands. Somalierna är enligt rapporten mästare på att hålla dessa nätverk
levande genom telefonkontakter och brevväxling.

Rapportförfattaren Laila Niklasson sammanfattar de somaliska nätverkens betydelse så här:

Nätverken

- mobiliserar resurser, finansiella och sociala,

- utbyter tjänster och praktiskt stöd, 

- ger information om vem som kommer från och ska till Somalia, 

- hjälper till med konfliktlösning mellan olika grupper och inom olika familjer, 

- förstärker somaliernas identitet och ger dem en viss trygghet,

- fungerar som skyddsnät.

Nackdelarna med nätverken, är enligt Niklasson:

- de kan vara en källa till konflikter och intriger inom släkten,

- en konflikt kan förbli olöst inom gruppen, om nätverket sprider oriktig och ony-
anserad information till medlemmarna i nätverket,

- så kallade experter inom nätverket kan spela en oönskad mellanhandsroll mel-
lan myndigheter och familjer.

Enligt Niklasson har familjerna i den här undersökningen endast i några fall lyckats behålla och
utveckla kontakter som de fått genom arbetslivet eller skolan. Hon har inte upptäckt några spon-
tana kontakter mellan svenskar och somaliska flyktingar. Hon skriver vidare att de somalier som
har, eller har haft arbete, anser att svenskarna inte vill ha kontakt med dem utanför arbetet.

2.2.5 Somaliska föreningar som vägar till integration
Människor i olika länder har olika uppfattningar om begrepp som ”fritid” och ”ledighet”. Här
skiljer sig den svenska och den somaliska kulturtraditionen mycket. I Sverige finns en lång tra-
dition av studiecirklar, föreningsliv, vuxenundervisning och liknande.

Somaliska ungdomar är t ex inte med i fritidsföreningar i
lika hög grad som svenska ungdomar, om man undantar
somaliska organisationer (Visapää, 1997, Ismail, 1998).
Somalier är vana vid att man umgås i hemmen under
spontana former, inte i föreningar på bestämda tider. Det
avspeglar sig givetvis bland somalier i Sverige. 

Jämfört med andra etniska grupper finns det emellertid
många somaliska föreningar i Sverige. Ofta finns det flera
somaliska föreningar på samma ort. Bara i Stockholm-
området finns över 100 somaliska föreningar. En del tjän-
stemän upplever det som ett problem, eftersom de måste
ha kontakt med så många föreningar. Det kan också vara
svårt att fördela bidragen rättvist. Föreningarna själva har
vissa problem med att skapa en bärkraftig ekonomi.
Många medlemmar lever under knappa ekonomiska för-
hållanden, vilket innebär att många föreningar har svårt
att finansiera sina verksamheter. Men det förekommer
också föreningar som mer har karaktären av företag än av förening. 

Somalierna säger att de somaliska föreningarna på sätt och viss ersatt den utvidgade familjen
och de nätverk som de hade i Somalia. Somaliska familjer i Sverige samlar sig i olika föreningar,
kring gemensamma frågor. Barn och vuxna studerar till exempel somaliska och islam inom för-
eningarna. Föreningsmedlemmar ordnar läxhjälp för barn som inte kan få hjälp i hemmet och
avlastar många gånger de ensamstående mammorna.
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Ändå tycker många somaliska kvinnor att de själva inte har tillgång till föreningslokalerna i lika
hög grad som männen. De flesta somaliska kvinnor, som vi träffade, ville mycket gärna bilda egna
organisationer för att kunna hjälpa varandra. Kvinnorna ville ha stöd från kommunen när de
söker lokaler till kvinnoföreningar. Det är viktigt att ha en lokal att samlas i. Det skulle kunna
lösa många problem, säger de. Om kvinnorna kan organisera gemensam barnpassning, kan de
få ro att studera svenska, de skulle kunna informera varandra, hjälpa varandra med myndig-
hetskontakter och liknande. Lokalen, menar de, skulle kunna fungera som ett förlängt vardags-
rum. 

De kvinnoföreningar, som har tillgång till lokal, har startat just sådana verksamheter för soma-
liska kvinnor. Barnen finns i närheten och man turas om att ta hand om dem. Det är viktigt att
mammorna får det stöd de behöver, eller som en kvinna sade: ”Mår kvinnan bra, mår hela famil-
jen bra”. 

I mötet med det svenska samhället har somalierna alltmer insett vikten av att stå enade. På en
del orter har somalier en gemensam somalisk förening, som är öppen för alla oavsett klantill-
hörighet eller religiös tillhörighet. De har, som till exempel i stockholmsförorten Skärholmen,
bildat en förening som välkomnar alla somalier i området. De är medvetna om att alla somalier
har ungefär samma bekymmer. Kvinnornas mer distanserade hållning till klantillhörigheten har
hjälpt till att förena somalierna i Skärholmen. 

Ett gott och fruktbart samarbete har uppstått mellan föreningen och stadsdelsförvaltningen.
Båda parter vill arbeta med frågor som är av gemensamt intresse. Båda har också kommit fram
till att det bästa var att dela upp sig i små grupper. En grupp tjänstemän och somalier samar-
betar kring de små barnens behov. En annan grupp diskuterar skolfrågor och hur föräldrar kan
bli mer delaktiga i skolan. En tredje grupp försöker öka valdeltagandet och deltagandet i politi-
ken. Somalierna uppmuntras att komma på stadsdelsnämndens möte och påverka sin närmiljö.
De kommer gärna, och de ställer frågor. Enligt stadsdelsförvaltningen deltar somalierna numera
betydligt mer i de demokratiska processerna än tidigare.

2.2.6 Bilden av somalier i media
Massmedia spelar en stor roll i skapandet och förmedlande av attityder. Redan i våra inledande
kontakter med somalier, fick vi ofta höra att massmedia svartmålade dem. Somalierna ansåg att
tidningar i stort sett bara lyfte fram svårigheter och prob-
lem och att de beskrevs som en mycket avvikande grupp.

En sammanställning av 624 artiklar  i svenska dagstid-
ningar under januari-juli 1999 visar att somaliernas upp-
fattning av hur de belyses i massmedia inte helt stämde
med verkligheten. I 33 artiklar beskrevs somalier som en
tillgång/resurs för det svenska samhället, medan de
beskrevs som en belastning/problem i 29. Majoriteten av
artiklarna beskrev somalier i normaliserande ordalag. Bara
en tredjedel exotiserade dem. De artiklar som tagit upp
somalier som belastning/problem har i lika hög grad gjort
det på ett normaliserande sätt som ett exotiserande.
Exempelvis kan den höga arbetslösheten bland somalier
i en artikel förklaras med det allmänt svåra arbetsmark-
nadsläget och svårigheter som delas av många andra
invandrare och svenskar, medan en annan artikel förkla-
rar samma sak med att de inte får jobb just för att de är
somalier. 
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Av de 62 artiklarna har 36 skrivits av, eller innehåller uttalanden/intervjuer med, somalier. 26
artiklar handlar om somalier, där finns ingen direkt delaktighet av somalier. I stället uttalar de
sig om somaliernas situation eller om somalier. Där noterar vi att somaliernas medverkan ökat
under senare tid. Av de 18 artiklar som skrevs i juni och juli, var det bara tre som inte hade med
något uttalande från en somalier. Från januari till maj dominerade artiklarna om somalier.

2.2.7 Integration och boende
De flesta somaliska familjer bor i områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro, där det
bor många nationaliteter och relativt få infödda svenskar och svensktalande. Även somalier som
bor i halvstora eller små kommuner är koncentrerade till
vissa bostadsområden. Somaliska Riksförbundets enkät-
undersökning visar i vilken grad  somalierna i Sverige flyt-
tar mellan olika kommuner i någon högre grad. Av de 425
personerna som svarat på den frågan i enkäten, hade cirka
43 procent bott i enbart en kommun, cirka 46 procent hade
bott i 2-3 kommuner och cirka 11 procent i 4 eller fler kom-
muner.  

Det finns många anledningar till att somalier bosätter sig
i vissa bostadsområden. Närheten till andra somalier, där
de kan känna sig  trygga och där de kan få hjälp och stöd i
vardagen, är en förklaring. Servicekvalitén i de invandrar-
täta bostadsområdena är hög ur somaliernas synvinkel.
Där finns möjligheter att utöva sin religion, i moskéer eller
andra lokaler. Där finns de somaliska föreningarna och de
somaliska/muslimska förskoleavdelningarna eller frisko-
lorna. Där finns möjligheter att köpa den mat som man vill
ha. Det finns, med andra ord, många fördelar.

Men det finns också nackdelar med att många flyktingar ur samma etniska grupp bor tillsam-
mans i ett bostadsområde. Bristen på kontakter utanför den egna gruppen, gör det svårare att
lära sig svenska, vilket i sin tur leder till utanförskap. Grupptrycket i området blir stort. En del
kvinnor nämner kvinnornas klädsel som exempel: Många somaliska kvinnor, som inte bar slöja
när de kom till Sverige, går över till den traditionella kvinnoklädseln när de flyttar in i ett område
där det bor många somalier.

2.2.8 Den muslimska slöjan – hinder eller förutsättning för integration
Många av kvinnorna tar själva upp i våra samtal hur klädseln, d v s deras huvuddukar eller slöjor
väcker omgivningens och inte minst potentiella arbetsgivares misstro. För dem själva är dessa
plagg symboler för deras religiösa tillhörighet och identitet och de ser det självklart som avgö-
rande att de själva får välja sin klädsel, utan att bli diskriminerade – framför allt på arbetsmark-
naden. ”Det är inte kläderna som arbetar, utan själva människan”, sade en kvinna. Det går,
menar kvinnorna, att anpassa klädseln till arbetsplatsen, bara de får chansen att komma in på
arbetsmarknaden.

De kvinnor vi träffade var mycket olika klädda. En del hade västerländska kläder, med eller utan
huvudbonad. Andra var klädda i långa kjolar och traditionell huvudbonad. En del somaliska kvin-
nor menar att de här i Sverige träder tillbaka från de friheter de skaffat sig för att inte stöta sig
med nyanlända, mer religiösa män – för att inte förlora anseendet i gruppen. Slöjan blir alltså
viktig för integrationen i den egna gruppen samtidigt som den kan vara ett hinder för integra-
tionen i det omgivande samhället.

Media har, under de senaste åren, uppmärksammat några fall av diskriminering mot kvinnor
som nekats anställning på grund av sin klädsel. Arbetsgivaren har då skyllt på att kvinnornas kläd-
sel inte är lämplig inom till exempel restaurangbranschen eller sjukvården. Det finns exempel
på att där arbetsgivaren och kvinnan diskuterat saken, har de kunnat komma överens, utan att
någon behövt göra avkall på vad de anser är lämplig klädsel.
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2.2.9 Fruktbara möten med svenska myndigheter
De somaliska kvinnor som vi träffade, menar att männen i allmänhet är bättre på svenska än
kvinnorna. Många kvinnor måste avbryta sina studier i svenska när de får barn. Därför har män-
nen bättre kontakt med det svenska samhället. Kunskap är makt och männen delar inte alltid
med sig av kunskapen till kvinnorna. Kanske sållar han informationen. Kvinnorna tycker att
svenska myndigheter inte anstränger sig tillräckligt för att nå småbarnsmammor med svensk-
undervisning. I arbetsgruppen, har vi dock stött på några projekt, där man framgångsrikt nått
denna grupp med svenskundervisning. 

I Gislaved finns projektet ”Träffpunkten” sedan 1996.
Träffpunkten är en öppen förskoleverksamhet för soma-
liska barn och mammor. Projektet, som drivs av social-
kontoret och skolan, startade efter ett gemensamt initia-
tiv från barnavårdscentralen, skolan och somaliska män.
Somalierna medverkade aktivt vid projektets utformning.

Representanter för socialkontoret och skolan besökte
mammorna och tog reda på vad de ville göra. De ville läsa
svenska, laga mat, sy och baka. Hösten 1998 var åtta mam-
mor med i verksamheten. Man turades om, fyra och fyra,
att läsa svenska och att ta hand om barnen. Svensk perso-
nal fanns med i båda grupperna. De mammor, som vill gå
vidare, kan läsa sfi på det samverkande arbetsmarknads-
projektet Tellus, medan deras barn finns kvar i förskole-
verksamheten. 

I början fanns viss misstänksamhet och ”krockar” ifråga om
kultur, traditioner och religion. Man bemötte det inom projektet genom att fråga mammorna
vilken imam de brukade kontakta i sådana frågor. Sedan ringde man honom när ett problem upp-
stod. Detta skapade förtroende och nu firar man både svenska och muslimska helger.

I Malmö pågick under två år projektet Pionen, med sfi-undervisning i kombination med förskola.
Två grupper kvinnor läste svenska, medan två alu-anställda somaliska kvinnor, tillsammans med
svensk personal, tog hand om barnen. Antalet kvinnor i grupperna begränsades av hur många
barn man kunde ta emot i förskoleverksamheten. För barnen har verksamheten inneburit att
de fått stöd i sin utveckling och en introduktion till den allmänna förskolan. Kvinnorna uttrycker
stor uppskattning över denna möjlighet att få lära sig svenska. Flera kvinnor har gått vidare till
komvux och andra utbildningar samt fått plats för barnen i vanlig kommunal barnomsorg.
Projektet fortsätter efter mars 1999 genom en sammanslagning med ett annat projekt inom
ramen för Nationellt exempel, regeringens satsning på invandrartäta områden.

Ett annat projekt i Malmö finansierades med EU-medel och omfattade 30 kvinnor. Majoriteten
var somaliska kvinnor från ett segregerat bostadsområde. Kurslokalerna ligger i centrala Malmö.
På initiativ och önskemål från kvinnorna, har de fått de lära sig att klippa och sy kläder, samti-
digt som de lärt sig svenska. Genom att lära sig sy, och därigenom få konkret resultat i form av
kläder och gardiner, har kvinnornas självkänsla och egenvärde blivit starkare.

Projektet drevs i Folkuniversitetets regi. För ett fortsatt långsiktigt utvecklingsarbete har två
somalier varit projektanställda. Folkuniversitetet konstaterar:

”För att insatser ska ha möjlighet att lyckas bör projekt läggas upp så att somalierna
själva aktivt deltar, både i planeringsfasen och genomförandefasen. Projekt bör
mynna ut i en mer permanent verksamhet, där somalier har stort inflytande och
också själva deltar som resurspersoner.”

2.2.10 Ohälsa – hinder för integration
Ohälsa kan, förutom det lidande den medför för individen, självklart försvåra deltagande och
integration på de olika samhälleliga arenorna.
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På en konferens i Stockholm berättade somaliska företrädare att många somaliska barn mår psy-
kiskt dåligt. Men de söker inte hjälp. Somaliernas inställning till den mentala hälsan är att inte
kännas vid sådana besvär. Man vill inte heller att myndigheterna skall blanda sig i familjens inre
angelägenheter.

Enligt en ansvarig tjänsteman vid stadsdelsförvaltningen i Skärholmen, drabbas många soma-
liska föräldrar av skuldkänslor för att de har utsatt barnen för svårigheter genom att komma till
Sverige. Skuldkänslorna kan handla om att barnen måste lämna sin invanda miljö, viktiga vuxna
och att föräldrarna ibland inte har kunnat skydda barnen från svåra upplevelser i samband med
kriget. En del föräldrar upplever att de förnekar barnens minnen och mardrömmar, på grund
av sin maktlöshet och sina skuldkänslor.

Socialstyrelsen konstaterade i sin rapport ”Folkhälsorapport 1997”, att sjukligheten är högre
bland utrikes födda än bland infödda svenskar. Sjukligheten var högre, oavsett om man defini-
erade den efter antal ersatta sjukdagar, antal besök vid vårdcentral, andel förtidspensionerade
eller egen rapporterad bedömning av hälsotillståndet. Det finns flera orsaker till denna skillnad.
Utöver skillnader i gruppernas struktur, såsom ålder, kön och socioekonomisk ställning, finns
de erfarenheter som legat till grund för själva migrationen. 

Flyktingars traumatiska upplevelser av krig, förföljelse och tortyr sätter spår för livet. Somalier
har, liksom flyktingar från Balkan, upplevt ett inbördeskrig där forna grannar och vänner blivit
dödsfiender. Detta kan leda till posttraumatisk stress, som kan uttrycka sig i skadad grundtillit,
nervositet, koncentrationssvårigheter och svårigheter att finna mening i tillvaron. Flyktingskapet
innebär också att man känner stor oro för familjmedlemmar och släktingar som är kvar i Somalia,
eller för dem som befinner sig någon annanstans i världen. Samtidigt känner man trycket att för-
sörja anhöriga som är kvar i Somalia. Denna oro kan påverka hälsan negativt.

Enligt en slutrapport från ett projekt på Rinkeby barnavårdscentral, ”Förebyggande hälsovård
riktad till somaliska föräldrar och barn, 1997”, visar somaliska familjer och barn symtom som
kommer av svåra upplevelser i hemlandet. Barnen har, enligt rapporten, visat tecken på utveck-
lingsförseningar, koncentrationssvårigheter och högre frekvens av sjukdomar som hudeksem,
allergier och TBC än andra barn.

2.2.10.1 Kvinnors möte med hälso- och sjukvården 
På grund av isolering, tungt hemarbete och arbetslöshet,
har många somaliska kvinnor drabbats av depression,
berättar somaliska kvinnor. De förklarar kvinnornas låga
samhällsengagemang med brist på ork och glädje, men
framför allt på tidsbrist. Många kvinnor, berättar de, sitter
ensamma i sina lägenheter och kommer aldrig ut, på
grund av allt hemarbete. 

Somaliska kvinnors begäran att få tid hos en kvinnlig
läkare, eller få en kvinnlig tolk vid läkarbesök, hörsammas
inte alltid. Konsekvensen blir att kvinnorna antingen
avstår från att söka läkare, eller från att förklara vilka besvär
de har. I båda fallen kan deras hälsa bli lidande.

I och med invandringen från länderna kring Afrikas Horn,
har frågan om kvinnlig könsstympning blivit aktuell i
Sverige. Personal inom sjukvården har ställts inför en ny
situation i mötet med könsstympade kvinnor. Sedan 1982
finns en lag mot kvinnlig könsstympning. Den 1 juli 1999 skärptes lagen till att även omfatta
ingrepp som utförs i andra länder, på barn som är bosatta i Sverige. 

Den somaliska läkaren Nima Ismail beskriver i sin magisteruppsats (1999) somaliska flickors
medicinska och sociala problem på grund av könsstympning. Hon pekar på behovet av infor-
mation, så att flickorna får den medicinska vård och det psykosociala stöd som de behöver.

Cirka 130 miljoner kvinnor i världen är könsstympade, enligt en flertusenårig tradition som före-
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kommer i några afrikanska länder, några länder i Asien och andra delar av världen. Traditionen
kopplas ofta ihop med islam, men utövas av folk med olika religioner och har inget stöd i någon
religion. I Somalia praktiseras könsstympning på praktiskt taget alla flickor. Det finns rörelser i
Somalia som bekämpar könsstympningen, men på grund av kriget och problemen i Somalia,
har kampen förlorat en del av sin udd. 

I Göteborg har projektet ”Hälsofrämjande åtgärder för kvinnor och barn – förebyggande av
kvinnlig könsstympning” pågått i några år. Målet för projektet har varit att förhindra att fler flickor
könsstympas, och att de kvinnor som redan drabbats av ingreppet ska få ett bättre liv. Projektets
uppgift har varit att informera, samla och sammanställa kunskaper om kvinnlig könsstympning,
och att stödja uppbyggnad av kompetens i olika delar av landet. Socialstyrelsen har finansierat
projektet som genomförs av invandrarförvaltningen. Inom projektet samarbetar representan-
ter från de berörda grupperna, personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och män-
niskor som bär på traditionen. Man har bland annat utarbetat riktlinjer för hälso- och sjuk-
vårdspersonal, och handläggningsrutiner för socialtjänstpersonal. Ett nationellt nätverk har
bildats.

De senaste åren har man bland annat utbildat nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården, soci-
altjänsten, flyktingmottagandet och andra områden om
könsstympning, vad den innebär och vilka medicinska,
fysiska och psykiska konsekvenser den kan medföra. Olika
kommuner och organisationer har fått stöd för att arbeta
förebyggande mot könsstympning.

Förlossningsläkaren Birgitta Essén och antropologen Sara
Johnsdotter i Malmö, har nyligen genomfört djupinterv-
juer med somaliska kvinnor om upplevelser i samband
med graviditet och förlossning. De konstaterar att hälsan
i populationen varierar, bland annat utifrån etniskt och
kulturellt ursprung. Afrikanska kvinnor, som kommer från
områden söder om Sahara, har signifikant högre risk för att
föda små barn, och högre risk för dödlighet runt gravidi-
tet och nyföddhetstiden, jämfört med andra kvinnor.
Skillnaden kan inte enbart förklaras av kända riskfaktorer.
Därför är det angeläget för samhället att fördjupa kunska-
pen om attityder och upplevelser under havandeskap i en
migrationssituation. 

Många säger att de har ätit mindre under graviditeten, i tron att barnet skulle bli mindre och på
så sätt ge en lättare förlossning. Det finns också uppfattningar om att ett många födoämnen kan
påverka graviditeten menligt. Kvinnorna tycker att de är mer graviditetsillamående i Sverige än
i sitt hemland. Ett par av kvinnorna säger att besvären är värre i Sverige och att de inte förstår
varför. Resultaten beskriver ett mönster som skiljer sig från svenska kvinnors. Med denna nya
kunskap bör personal inom vården kunna bemöta dessa kvinnor bättre, utifrån kvinnornas egna
föreställningar om barnafödandet. 

I Örebro finns ett projekt om livsmedelsval och mattraditioner, ett samarbete mellan samhälls-
medicinska enheten inom landstinget, Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet. Somaliska
kvinnor har själva efterlyst information om lämplig kost efter en förlossning.

De kvinnor som vi i arbetsgruppen träffat, efterlyser information om preventivmedel bland
somaliska kvinnor. De menar att det bästa är om deras egna landsmän står för informationen,
så att kvinnorna verkligen tar den till sig.

2.3 Skolan – en viktig arena för integration
Eftersom så många i den somaliska gruppen är barn och ungdomar, är det angeläget att studera
deras situationen  i skolan. Även om de inte skiljer sig från andra unga i Sverige, är deras förut-
sättningar annorlunda. Somaliska barn och ungdomar är en extremt heterogen grupp. Det finns
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somaliska barn som är födda i Sverige, av högutbildade och välintegrerade föräldrar. Det finns
också barn som flydde från kriget,  kom ensamma till Sverige och som aldrig har gått i skolan.   

Skolan är en av samhällets viktigaste arenor. Där formas och möts framtidens vuxna. Skolan är
en unik arena i ett integrationsperspektiv: Var annars möts så många människor med skilda erfa-
renheter? Den svenska skolan är idag på många håll mångetnisk. En fjärdedel av alla elever är
födda utomlands eller har minst en förälder som är född utanför Sverige. Resterande tre fjärde-
delar är genom utländska vänner, utlandsresor, Internet och teve, väl förtrogna med många kul-
turer. 

Annick Sjögren, föreståndare för Mångkulturellt Centrum,
skriver i ”Den mångkulturella skolan” (1997:237), om
olika värdegrundssystem som möts, bland annat när barn
med invandrarbakgrund börjar skolan. I den svenska
majoritetskulturen uppfostras barn att tidigt ta ansvar för
sig själva, medan barn i en del andra kulturer uppfostras
att ta ansvar för andra. De värderingar och egenskaper som
den svenska skolan uppskattar är: eget ansvarstagande,
oberoende, demokrati, delaktighet och tolerans gentemot
individer och samhälle. I vissa kulturer prioriterar man i
stället respekt, disciplin, stolthet och generositet. Familjen
sätts före individen. 

2.3.1 Barnen och skolan
Alla ungdomar, som har erfarenhet av migration, krig och
våld, kan bli rotlösa och identitetssökande. De kan ha
svaga kunskaper i svenska. Deras familjer kanske har
splittrats. Det finns många elever, med tunga livserfaren-
heter, i den svenska skolan. Deras upplevelser är ofta otillräckligt uppmärksammade och be-
arbetade. En del av dem oroar sig för om de ska få uppehållstillstånd eller ej, eller för sina arbets-
lösa föräldrar.

Många av de somalier som har flytt från kriget, har en katastrofal skolsituation bakom sig. Skolan
i Somalia fungerade dåligt under 80-talet och inte alls efter det att kriget började, på 90-talet.
Majoriteten av de somaliska ungdomarna kom till Sverige under 90-talet. De har i stort sett inte
gått i skola alls.

Barn som invandrar till Sverige, och inte har tillräckliga språk- och ämneskunskaper för en van-
lig klass, börjar ofta i så kallad förberedelseklass. Eleven går vanligtvis två-fyra terminer i förbe-
redelseklassen, för att lära sig grundläggande svenska, något om den svenska skolan och om sam-
hället. Förberedelsens omfattning varierar, beroende på skolans resurser och antalet elever.
Avsikten är att eleverna ska slussas ut till vanliga klasser, bland jämnåriga, så fort de har tillräckliga
kunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Barnen placeras i klasserna efter ålder
och inte efter kunskapsnivå. Det gör det svårt, för att inte säga omöjligt, för dem att nå sina klass-
kamraters kunskapsnivå i olika ämnen. På vissa skolor är förberedelseklassen delvis integrerad
med vanliga klasser. De nyinvandrade eleverna har till exempel idrott, bild och slöjd tillsammans
med den klass som de ska börja i senare. I andra skolor är eleverna i förberedelseklassen helt
isolerad, både socialt och fysiskt. De deltar inte i den övriga skolverksamheten och de undervi-
sas i fristående baracker.

En del av de nyanlända somaliska ungdomarna kan ha sämre förutsättningar än sina jämnåriga
skolkamrater. Det har inget med etnicitet att göra, utan med livssituation. Somalier och lärare
beskriver problem som finns bland somaliska ungdomar: traumatiska erfarenheter, otillräcklig
skolbakgrund, annan studietradition, brist på goda förebilder och trångboddhet.

Många somaliska familjer är trångbodda, vilket gör det svårt för eleverna att få studiero hemma.
Lägenheter, byggda enligt svensk byggstandard, är ofta för små för dem. Ibland trängs familjer
på tio personer i små fyrarumslägenheter. I Somalia sköter eleverna skolarbetet på plats i sko-
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lan och är lediga när de är hemma. I Sverige är hemläxor en del av skolans arbetssätt.

Flera somaliska ungdomar säger att de saknar positiva förebilder inom skolan och arbetslivet.
De frågar sig varför de ska studera ”när alla somalier ändå är arbetslösa”. Våren 1999 sände teve
ett nyhetsinslag om framgångsrika somaliska företagare i
Storbritannien. En lärare i Göteborg visade det för sin
klass. En somalisk pojke i klassen berättade detta hemma
och sade att det var första gången hans klasskompisar fick
höra något positivt om somalier och han fick vara stolt
över att vara det. En negativ bild i media och bland folk,
blir lätt en självuppfyllande profetia, medan en uppskat-
tande bild kan bli en positiv kraft.

Majoriteten av de somaliska ungdomarna kom till Sverige
under åren 1989–1995. De lämnade kriget bakom sig, men
fick traumatiska och obearbetade upplevelser med sig. I
Sverige kunde de få andra problem: splittrade familjer,
rädsla för utvisning och oro för familjemedlemmar och
vänner i Somalia. Kuratorer och lärare, som vi i arbets-
gruppen talat med, säger att ungdomarna sällan eller
aldrig fått professionell hjälp att bearbeta sina upplevel-
ser. Flickor och pojkar mår lika dåligt, men de beter sig
olika. Flickor är mer hemma än pojkar. De kan bli isole-
rade, men de undgår att hamna i ”dåligt sällskap”. Pojkar går oftare hemifrån. Många säger att
de inte orkar vara hemma när tystnaden och tankarna kommer. De driver runt på stan, går till
skolan men deltar inte i lektionerna. 

En lärare, med mångårig erfarenhet av flyktingbarn i skolan, utbrister uppgivet: ”Jag ser att ele-
vens behov inte alls ligger på det pedagogiska planet, utan på det psykologiska. Han eller hon
behöver inte en noggrannare förklaring av matematiska begrepp utan samtal med en psykolog
för att tala om sina upplevelser från kriget. Jag känner mig så otillräcklig”. 

2.3.2 Föräldrarna möter skolan
Både somaliska föräldrar och företrädare för det svenska skolväsendet, uppger att det ibland upp-
står missförstånd mellan dem (Jama Ismail, 1998, Freyne-Lindhagen, 1996). En grundläggande
orsak till missförstånden är att skola och föräldrar kan ha olika förväntningar på varandra. Den
svenska skolan och den somaliska är mycket olika. Somalier har erfarenheter från en helt annan
skolvärld än den svenska. Missförstånd beror till stor del på okunskap, både från skolans och
föräldrarnas sida. Den svenska skolan har ibland svårt att hantera det kulturellt främmande -
eller det som upplevs som främmande. Lärare vet inte vad de ska göra när elever inte vill vara
med på till exempel musiklektioner, idrott eller simning. Föräldrar, å andra sidan, förstår inte
alltid vad föräldramöten och utvecklingssamtal innebär, och vilken vikt de har i skolans värld.

En skillnad mellan den svenska och somaliska skolan, är att alla elever i den svenska skolan flyt-
tas upp till nästa årskurs, även om de inte har godkänt i alla ämnen. Många lärare säger att soma-
liska föräldrar har svårt att uppfatta när det går dåligt för deras barn i skolan. Barnen blir ju upp-
flyttade varje år, vilket är en signal till föräldrarna att allt är bra.

Flera lärare beklagar att somaliska föräldrar inte kommer på föräldramötena. De tolkar det som
ointresse från föräldrarnas sida. Det kan finnas flera orsaker till att föräldrarna inte kommer.
Somalier för själva fram följande som orsaker: Ibland är språket en spärr. ”Det känns menings-
löst att gå på ett möte när man inte förstår vad som sägs”, säger flera föräldrar. Även några som
talar bra svenska drar sig för att gå på föräldramöten, eftersom ”de pratar så snabbt där”, eller
för att ”man känner sig udda”. Men en kvinna sade: ”Föräldrar bör vara med på föräldramö-
ten även om de inte förstår allt.Vid mitt första möte förstod jag bara att läraren sa ´Jag heter
Christina´ – och det var jag nöjd med. En mamma som är analfabet, kan ändå vara den som
bäst stödjer sitt barn i skolan, eftersom hon vill att barnet ska få den utbildning hon inte fick
själv”.
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I Somalia kommer föräldrar till skolan, bara om läraren har problem med eleven. Om läraren
skickar meddelanden till föräldrarna, betyder det att det är något problem. Lärare och föräldrar
möts egentligen bara vid avslutningsdagar.

Det offentliga livet är vanligen den somaliske mannens sfär. I traditionella familjer är det alltså
han som sköter kontakten med skolan. Men kvinnan är den som har mest kontakt med barnen
och ser till att de sköter skolarbetet. Om hon aldrig besöker skolan och träffar personalen, kan
det vara svårt för henne att förstå varför eleverna har hemarbete, att man ska anmäla sjukfrån-
varo, ha med sig matsäck på friluftsdagar och liknande.

Ensamstående kvinnor säger att de inte går på föräldramöten, för att de har svårt med barntill-
synen. En ung ensamstående mamma sade: ”Var ska jag göra av de andra fyra barnen när jag
går på kvartsamtal? Visst skulle jag vilja gå, men jag kan inte lämna dem ensamma hemma.”
I den somaliska gruppen finns relativt många ensam-
stående kvinnor, med flera barn. Därför är frågan om barn-
tillsyn viktig. Svårigheter med barntillsyn är ett problem
som många ensamstående föräldrar känner till.

En kvinnlig lärare i Stockholm berättade att hon har en
ovanligt fin relation med två somaliska elevers föräldrar. I
början hade hon ingen kontakt med dem alls, men med
lite flexibilitet och nya tankar fungerar det mycket bra. Hon
ringer till exempel till föräldrarna inför friluftsdagar och
studiebesök, i stället för att bara skicka lappar. När det är
föräldramöte, kan modersmålsläraren vara med. Jama
Ismail, som har studerat relationen mellan somaliska för-
äldrar, skolan och barnomsorgen i Umeå (1998), påmin-
ner om att den somaliska kulturen främst är muntlig, me-
dan den svenska är skriftlig.

Flera somaliska föräldrar säger att det vore bra om
modersmålsläraren kunde vara med på föräldramötena.
Han eller hon skulle kunna fungera både som språklig och
kulturell tolk. I Rinkebyskolan i Stockholm ordnade man en studiecirkel för somaliska föräldrar.
Man diskuterade en mängd saker: skolans läroplan, varför man inte kan ha lång slöja i slöjden,
vad betygen betyder, begreppet skolplikt, fritidens betydelse med mera. 25 föräldrar kom regel-
bundet till studiecirkeln. Modersmålsläraren fungerade som länk mellan skolans representan-
ter och de somaliska föräldrarna. Han ringde alla föräldrarna en timme före varje träff, närva-
rade själv och förklarade skillnader mellan den svenska och den somaliska skolan.

De somaliska ungdomarnas och deras föräldrars religiositet varierar, liksom deras möjligheter
att utöva sin religion på skoltid. En del familjer tycker att skolmaten är ett problem, eftersom de
vill att barnen ska äta Halal-slaktat kött, det vill säga kött som är slaktat på muslimskt vis (Jama
Ismail, 1998). Några skolor serverar Halal-slaktat kött, andra har löst matfrågan genom att
utveckla de vegetariska alternativen. På vissa skolor står ett bönerum till elevernas förfogande
(Jama Ismail, 1998). Andra använder ett tomt klassrum när de ska be. 

Många somaliska föräldrar störs av att skolan inte respekterar deras krav på separata idrotts-
timmar för pojkar och flickor och att barnen ska få duscha i enskildhet. 

2.3.3 Många väljer muslimska friskolor
Somaliska föräldrar sätter oftare sina barn i friskolor än befolkningen generellt. Utan att här ta
ställning i debatten om friskolor, är det värt att fundera på vilken funktion friskolan fyller i den
somaliska gruppen. Många somaliska föräldrar väljer muslimska friskolor för att barnen ska växa
upp till goda muslimer. De somaliska eleverna är i majoritet på vissa muslimska friskolor, bland
annat på Al Ahzaar- skolan i Stockholm, och Römosseskolan i Göteborg. Förutsättningarna för
muslimska friskolor är väldigt olika, beträffande ekonomi, elevunderlag, lärarbesättning, skol-
tradition och annat. 
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Tidigare har friskolor likställts med privatskolor, som haft höga avgifter och elever med  resurs-
starka föräldrar. Idag har tvärtom många elever i friskolorna  stort behov av extra resurser. Enligt
skollagens kapitel 9 förhandlar kommunen enskilt med var friskola om finansiering utifrån sko-
lans behov, men kommunen är inte skyldig att medge anslag för särskilda resurser om kommu-
nens ekonomi inte medger det. 

Muslimska friskolor har, proportionellt sett, fler barn i behov av särskilt stöd än kommunala sko-
lor. Det säger en studierektor på en muslimsk friskola och
ger själv olika förklaringar: En del somaliska barn börjar i
den muslimska friskolan, utan att ha gått på förskola eller
öppen förskola. De talar kanske inte svenska och de kan
ha problem med inlärning. Barn, som har flytt från kriget,
kan ha stora brister i sina skolkunskaper, problem med
svenska språket och krigstrauman. Studierektorn på ovan
nämnda friskola sa att deras skola inte fått tillräckliga
anslag för att kunna erbjuda acceptabel stödundervisning.

Friskolor kan verka segregerande om de väljs för att välja
bort något, men integrerande om de fungerar som kom-
plement i samhället. Den kan till exempel ge goda förut-
sättningar för tvåspråkighet. Skolans integrerande, respek-
tive segregerande effekt, påverkas naturligtvis av varje
enskild skolas förutsättningar och inställning. De företrä-
dare för friskolor som vi mött, tycker att samarbete mel-
lan kommunala skolor och friskolor är viktigt. Ett exempel
på bra samarbete är det mellan Rinkebyskolan och Al-
Ahzaar-skolan i Stockholm. Nästan alla elever på friskolan
går över till Rinkebyskolan på högstadiet, och är då redan bekanta med den nya skolan. På en
annan skola berättade personalen i stället om misstroende från de omgivande kommunala sko-
lorna och stadsdelsnämnden. De kände sig utfrysta. Friskolans företrädare fick inga inbjudningar
till allmänna överläggningar i staden, som de kommunala skolornas representanter. De kände
sig förfördelade vid tilldelning av integrationsstödjande bidrag, så kallade ”Blommanpengar”.
Skolans elever hade ingen kontakt med andra skolor och upplever därför en stor omställning
när de måste byta skola.

2.3.4 Förskolorna viktiga mötesplatser
Över 20 procent i den somaliska gruppen är under fem år. Förskolans situation är dock annor-
lunda än skolans. Dels omfattar verksamheten inte alla barn, eftersom det är frivilligt att gå i för-
skola, dels är föräldrakontakten generellt bättre i förskolor och öppna förskolor. Det beror fram-
för allt på att föräldrar och personal har daglig kontakt, när barnen lämnas och hämtas. 

Konsekvenserna av god, dålig eller obefintlig barnomsorg, blir tydliga när barnen börjar i sko-
lan. Rektorer och lärare i bland annat Stockholm och Göteborg, talade om hur viktigt det är för
barn att tränas innan de börjar skolan. Det gäller både språklig, motorisk och social träning. På
en muslimsk friskola berättade personalen att många somaliska barn behöver extra stöd när de
börjar skolan. De behöver lära sig sådant som jämnåriga barn har lärt sig i förskolan, till exem-
pel att använda sax, hålla i en penna och umgås organiserat med andra barn. Då måste lärarna
först arbeta på förskolenivå, för att kunna fungera som pedagoger. Personalen på friskolan trodde
att det delvis beror på att somaliska barn oftare är hemma med mamma tills skolan börjar. När
barnen föds tätt efter varandra, får de äldre syskonen ingen plats på förskolan. I en del kommuner
får barnen inte heller förskoleplats, om en av föräldrarna är arbetslös. Detta minskar barnens
möjlighet att lära sig svenska.

Anledningen till att äldre syskon inte får förskoleplats är visserligen logisk, men något statisk.
Föräldrar får barnomsorg därför att de är upptagna av annan sysselsättning än att ta hand om
sina barn. Det är alltså primärt föräldrarnas, och inte barnens behov, som avgör vilka barn som
får plats på förskolan. På flera håll har man dock insett att även barn till arbetslösa och föräl-
dralediga, kan ha behov av förskoleplats. En del kommuner, till exempel Malmö och Norrköping,
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ger barn till invandrare rätt till så kallad språkplats tre timmar om dagen. Det främsta syftet är
att barnet ska lära sig svenska och träna språket i en svensktalande miljö. Andra fördelar är att
föräldrarna får avlastning, tid för egna språkstudier med mera. Projekt som är inriktade på både
föräldrar och barn finns inom den öppna förskolan, bland annat i Stockholm. Föräldrarna
erbjuds språkundervisning, medan barnen leker i ett närbeläget rum.

2.4 Ensamkommande unga flyktingar 
– speciella förutsättningar för integration

Utifrån uppdraget att särskilt studera situationen för unga vuxna, har vi bl a studerat ensam-
kommande 5 flyktingbarn och -ungdomar6.  Detta eftersom de ensamkommande har mycket
speciella förutsättningar för formandet av sitt vuxenliv och integration i det svenska samhället.
Flera av de som kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare är redan unga vuxna, andra står
på tröskeln till att bli det.

Sverige har under lång tid varit mottagarland för ensamkommande barn från olika krigsdrab-
bade områden. Under 1940-talet kom många finska krigsbarn för att få fristad i det fredliga
Sverige. Ett mindre antal barn kom från andra grupper,
bland dem judiska barn. Under 1980-talet kom barn från
olika krigs- och oroshärdar utanför Europa, bland annat
från Iran, Vietnam och Libanon. Under 1990-talet kom en
relativt stor grupp somaliska barn utan legal vårdnadsha-
vare till Sverige. 

2.4.1 Barnens flyktingbakgrund
Det finns olika anledningar till att barn flyr från sina famil-
jer och sitt hemland. Några vill undkomma militärtjänst-
göring7 eller tvångsrekrytering till väpnade miliser, andra
vill undvika att falla offer för inbördeskrig. Gemensamt för
alla är att de söker en tryggare framtid. 

Uppgifter finns om att barn sänds iväg ensamma till ett
land, för att bereda väg för resten av familjen. De fakta som
finns om ensamkommande somaliska barn styrker inte
det påståendet. Få av de somaliska flyktingbarnen har
återförenats med sina familjer. Det bekräftas också i en
nyskriven magisteruppsats från Uppsala universitet av Magdalena Bjerneld (1999).

Flera av barnen har levt åtskilda från sina föräldrar långt innan de flydde från Somalia. Ibland
vet de inte ens om föräldrarna fortfarande lever. Det är inte heller säkert att föräldrarna vill
komma till det land där barnet har fått asyl. Flera föräldrar vill istället att barnen ska komma till-
baka när oroligheterna är över i landet.

Som tidigare nämnts, är det somaliska familjebegreppet annorlunda än det svenska. I den soma-
liska kulturen är barn inte bara en angelägenhet för sina föräldrar, utan berör hela släkten i olika
led. Om det, av någon anledning, är bra för familjen och barnet, kan barnet växa upp hos andra
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5 Med ensamkommande menas i denna studie minderårigt barn som vid ankomsten till Sverige inte kom tillsammans med för-
älder eller legal vårdnadshavare.

6 Texten bygger på en studie som Awad Hersi, ung högskoleutbildad somalier, gjort på uppdrag av Integrationsverket.
Undersökningen omfattar tolv barn och ungdomar, fyra flickor och åtta pojkar. Awad Hersi använde sig av strukturerade inter-
vjufrågor och samtal. Intervjuerna genomfördes april-juni 1999. Ungdomarna  var, vid intervjutillfället, 13–23 år gamla. De
bor i olika delar av Sverige, både i grupphem, eget boende, i egen familj eller med släktingar.

7 Vanlig militärtjänstgöring är inte aktuell för barn och ungdomar från Somalia eftersom det inte finns någon officiell militärmakt.
De rekryteras emellertid, mer eller mindre tvångsmässigt, att strida för milisgrupper. Även barn i mycket  ringa ålder utnyttjas.



släktingar än kärnfamiljen. Man skiljer inte på egna barn och barn som man övertagit ansvaret
för. Det finns en tradition att barn kan växa upp i en annan familj än sin egen. Det kan vara en
bidragande orsak till beslutet att sända iväg barnet, från kriget till släktingar i ett annat land.

Sedan slutet av 80-talet har en relativt stor grupp ensamma somaliska flyktingbarn kommit till
Sverige. Enligt Invandrarverkets rapport ”Somalier i
Sverige” är de cirka 800. Det har varit svårt att få fram sta-
tistik på den här gruppen, eftersom Invandrarverket fram
till 1995 inte skilde på  ensamkommande barn och andra
minderåriga i sin statistik. Åren 1995-1998 kom 279
ensamma somaliska barn, men de flesta kom i början av
90-talet.

Av de somaliska barn och ungdomar som kommit är en
tredjedel flickor och två tredjedelar pojkar. De har, precis
som de vuxna, fått uppehållstillstånd på grund av inbör-
deskriget. En del har permanenta uppehållstillstånd,
andra tillfälliga.

För de flesta av de tolv intervjuade ungdomarna var den
första anhalten efter flykten något av FN:s flyktingläger i
Kenya eller Etiopien. En del flydde ensamma, andra till-
sammans med familj eller släktingar. Några föräldrar åter-
vände sedan till Somalia, antingen för att delar av famil-
jen fanns kvar där eller för att kriget avtog. Tiden från den
dag barnen lämnade Somalia, till de fick asyl i ett land, varierar: från några månader till år.

Flyktresorna organiserades och finansierades på olika sätt. Många människor, föräldrar, släk-
tingar och vänner – även människor som ungdomarna inte kände – var involverade i flyktens
olika faser. Flera av de unga säger att de visste att de skulle fly, men inte alltid till vilken slutdes-
tination. En del säger att de kom till Sverige därför att de har släktingar här. Någon säger sig ha
hamnat i Sverige av en tillfällighet; England var den ursprungliga destinationen men något gick
fel under flyktens gång. 

2.4.2 Sveriges mottagning av ensamkommande barn
När ett barn kommer utan vårdnadshavare, hålls en kort asylutredning om asylskäl och anled-
ningen till att barnet kommit till Sverige. Barnet får frågor om föräldrarnas namn, syskon, adress
i hemlandet med mera.

I avvaktan på vidare utredning, bor barnet på utredningssluss eller hos en släktfamilj. Det får en
”god man”, som ska företräda hans/hennes intressen. Ofta förstår barnet inte den gode man-
nens funktion, och kan därför inte skilja mellan asylutredaren och den gode mannen.

Barnen är ofta förtegna eller fåordiga, något som asylutredarna upplever som ett problem.
Barnen, i sin tur, tycker att de inte blir trodda och att man ifrågasätter deras historia.

Invandrarverket har generella riktlinjer för hur dessa ärenden ska utredas:

”Utgångspunkter för Invandrarverkets (SIV) bedömning av ärenden som berör barn,
är gällande utlänningslagstiftning och dess förarbeten, samt praxis som har utveck-
lats utifrån dessa grunder. I december 1995 beslutade riksdagen att FN:s barnkon-
vention inte ska inkorporeras som svensk lag, men att en fortlöpande kontroll och
anpassning av all lagstiftning och tillämpning är nödvändig... Barnets lagliga rätt
till skydd och dess fysiska säkerhet ska säkerställas”. (Riktlinjer för SIV:s arbete med
ensamkommande barn.)

2.4.3 Barnen bor ofta hos släktingar
Det finns olika boendeformer för ensamkommande flyktingbarn: grupphem, familjehem, ungbo
och eget boende. De somaliska barnen bor oftare hos släktingar än andra ensamkommande
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barn. Nästan alla barn i studien säger att de är nöjda med sitt boende.

De av studiens ungdomar som bor på grupphem trivs där. Det finns alltid personal att prata med
på grupphemmet. Det är tryggt. Ungdomarna har dock få kontakter utanför hemmet. När de vid
19-20 års ålder måste lämna grupphemmet, uppstår ett glapp. De har inte lärt sig att hantera
kontakter med myndigheter och de blir ofta missförstådda.

Ungbo är ett samlingsnamn för olika boendeformer för ungdomar, med stöd av anställd perso-
nal. Ungbo är tänkt att fungera som en övergång till eget boende, men många ungdomar sak-
nar den täta kontakten med personalen på grupphemmet. Många säger att ett år på ungbo inte
räcker som förberedelse för ett eget boende.

Familjehem är ett enskilt hem, som tar emot underåriga på uppdrag av socialnämnden i en kom-
munen. Placering får inte ske utan kommunens medgivande.

Majoriteten av somaliska ensamkommande barn bor hos
släktingar. Barnet bor ofta redan hos familjen när kom-
munen får kännedom om barnet. Detta kolliderar med
svenska regler om utredning först, beslut sedan.

Leena Anderson på familjevården i Rinkeby, skriver i en
projektbeskrivning om mottagande av ensamkommande
flyktingbarn:

”Barnen som redan flyttat till sin anknytningsfamilj
före utredning av familjen och beslut om medgivande,
har ofta redan börjat skolan och ibland deltagit i
undervisningen i flera månader, ibland år. Det har fått
kamrater och deltar i fritidsaktiviteter och förenings-
liv. Att i det läget inte godkänna familjen ses många
gånger som ett rättsövergrepp mot barnen”.

Utredningen tar ofta lång tid, bl a på grund av myndighe-
ternas ambition att i första hand söka reda på barnens för-
äldrar. Under tiden hinner barnen etablera sig i miljön och
binda sig till familjen. Familjen och barnet gillar inte alltid att sociala myndigheter utreder dem,
eftersom de är vana vid en annan form av ansvarstagande. De somaliska familjerna har ett starkt
engagemang för att ta hand om sina släktingars barn.

Under vistelsetiden i olika boendeformer, är det tänkt att man ska etablera ett nätverk, som trä-
der i funktion när ungdomar flyttar till eget boende. Både de som bor på grupphem och de som
bor hos släktingar, har ytterst begränsad kontakt med andra vuxna i samhället. De vill gärna
komma ut i samhället, vara med i föreningar och delta i aktiviteter, men de flesta vet inte hur
man kommer igång.

2.4.4 Mycket att ta igen, men höga ambitioner
Många av de somaliska flyktingbarnen har förlorat år av skolgång och har mycket att ta igen,
eftersom skolan i Somalia kollapsade. Ungdomarna i den här studien har tre-sex års skolgång
bakom sig, någon har grundskoleutbildning. Deras speciella situation och även traumatiska upp-
levelser gör det ibland svårt för dem att ta in kunskap.

Några av barnen i studien går i grundskolan, i introduktionsklass som förberedelse till gymna-
siet eller på gymnasiet. Tre av dem går på en särskild byggutbildning för ensamma somaliska
ungdomar, anordnad av Rädda Barnen.

Alla ungdomar betonar vikten av att lära sig svenska, för att kunna utbilda sig. De har förstått
att utbildning är viktigt om de ska kunna stå på egna ben i framtiden. De har olika ambitioner
för framtiden. Några vill gå teoretiska utbildningar, andra yrkesutbildning. När de får frågan ”Vad
gör du om tio år?”, svarar alla att de är klara med studierna och har jobb. Tre säger att de nog är
tillbaka i Somalia om det är fred där, sju säger att de är i Sverige, två är osäkra. De flesta tror att
de har bildat familj.
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2.4.5 Ständig längtan efter föräldrarna – familjeåterförening 
Barnen har oftast upplevelser av krig med sig när de kommer. Fyra av de tolv barnen förlorade
sina pappor i kriget. Två miste sina mammor, en i kriget och en i naturlig död. Separationen från
familjen är ytterligare en traumatisk upplevelse för barnen. De längtar ständigt efter föräldrarna.
Zsofia Nestler, föreståndare för grupphemmet Kvarnbacken, säger att nästan alla har koncen-
trationssvårigheter och stressymptom. De har ofta svårt att sätta ord på vad de känner. Denna
sorg hos barnen hämmar deras personliga utveckling och försvårar deras skolgång.

Maria Hessle, barnpsykolog, har arbetat länge med flyktingbarn. Hon säger att många somaliska
ungdomar har upplevt ett helvete i kriget. De har sett nära anhöriga dö. 

”Många har graverande traumatiska upplevelser och har fått diagnosen post trau-
matisk stress syndrom (PTSD). Hon menar också att det är svårt att bedöma
somaliska barns psykologiska hälsotillstånd med våra metoder.Vi skulle vilja träffa
hela familjen, men det är inte alltid det är möjligt”.

Att man får uppehållstillstånd innebär inte att ovissheten är över för ensamkommande flyk-
tingbarn. Tankar på återförening med föräldrarna syssel-
sätter ungdomarna i hög grad. Det som generellt känne-
tecknar ensamma somaliska barn och ungdomar är
längtan. Tanken splittras mellan utmaningen i det nya lan-
det och oron för föräldrarna.

Praxis kring återföreningsärenden är ganska komplicerad.
Familjeåterförening kan ske i Sverige, i hemlandet eller i
tredje land. Att ett flyktingbarn får uppehållstillstånd, bety-
der på intet sätt att han/hon garanteras familjeåterföre-
ning i Sverige –  även om det bedöms vara den enda rea-
listiska möjligheten för somaliska barn.

Ansökan om familjeåterförening ska, i de flesta fall, läm-
nas in på svensk beskickning i hemlandet eller där den
sökande är bosatt. De somaliska flyktingbarnens föräldrar
är ofta på flykt i Somalias närområden och har inte fasta
adresser. De måste resa till något grannland för att lämna
in en ansökan, något som de inte har råd med.

Återföreningsärenden omgärdas av stor byråkrati och
långa väntetider, höga krav på formalia och svårigheter att
få fram efterfrågade intyg. 

I SIV:s riktlinjer står det:

”Om möjligt ska familjeåterförening åstadkommas. Om inte skyddsbehov finns,
inriktas arbetet med återförening på hemlandet eller det land där föräldrarna vistas”.

”När det gäller ansökningar från föräldrar för återförening med barn i Sverige, är
utgångspunkten att det är barnet som ska återförenas med sina föräldrar och inte
tvärtom”.

Det går inte att säga exakt hur många av de somaliska barnen i Sverige som har återförenats med
sina föräldrar, men generellt är återföreningsfrekvensen mycket låg. Bara ett av de tolv barnen
i studien, en flicka, har återförenats med sin mamma. Fyra har fått avslag på sina återföre-
ningsansökningar. En har inte lämnat in någon ansökan. Två visste inte hur man ansöker. En
har återförenats med sin fru, som han gifte sig med i Afrika, men inte med sin mamma. En har
inte uppehållstillstånd ännu, så återförening med föräldrarna i Sverige är inte aktuell just nu.

Ungdomarna är frustrerade över att återföreningen inte blir av, och att det tar alltför lång tid
innan de får besked. Ingen av ungdomarna kände till bestämmelserna i FN:s barnkonvention.

Barnkommittén skriver i en delrapport (SOU 1996:115):
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”Barnkommittén anser att det är viktigt att Invandrarverket i sin hantering av ansök-
ningar om familjeåterförening söker finna andra mer okonventionella arbetssätt och
ser mer flexibelt på den dokumentation den sökande åberopar. Det är tveksamt om
Invandrarverkets hittillsvarande handläggning av återföreningsärenden från vissa
länder uppfyller kraven i  barn- konventionen på ett positivt behandlingssätt”.

2.4.6 Återvandring
Sedan en tid tillbaka har det tagits initiativ till återvandringsprogram8 för personer med uppe-
hållstillstånd, främst från Bosnien, men också från Somalia. I den somaliska gruppen finns ett
starkt motstånd och misstänksamhet mot återvandringsprogrammet. Många menar att det i för-
sta hand behövs mer stödinsatser i Sverige. Återvandringen ska inte vara ett självändamål.

Vuxna eller familjer som väljer att återvända till hemlandet, förlorar sina uppehållstillstånd i
Sverige när de har gjort en anmälan om utflyttning. Men om återvandringen inte fungerar, kan
de ibland få uppehållstillstånd igen. Invandrarverket gör då en bedömning av anknytningen till
Sverige, hur länge man har varit bosatt här med mera.

För ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare, är det svårare att få uppehållstillstånd
igen. Om ett barn återvandrar, förutsätts det att det kan återförenas med sina föräldrar eller sin
legala vårdnadshavare. Några barn har, med Invandrarverkets hjälp, återvänt/återvandrat till
Somalia. Några tillförlitliga uppgifter om hur många totalt, som har återvänt, har inte gått att få
fram.

2.5 Arbetsliv och utbildning 
– två viktiga integrationsarenor

Arbetsmarknaden är en viktig arena för integrationsprocessen. Deltagande i arbetslivet kan vara
en viktig ”inkörsport” för delaktighet i samhällslivet. I den integrationspolitiska propositionen
betonas vikten av arbete, vilket framgår av följande citat:

”Genom arbete deltar individen i ett samhälleligt och socialt sammanhang,…”

Arbetslivet är också viktigt för att få tillträde till andra områden, till exempel politiken och före-
ningslivet. På arbetsplatsen kan man delta i fackliga och politiska aktiviteter, vidga sitt kontakt-
nät, få information med mera.

Många av de somaliska flyktingarna kom till Sverige i början av 90-talet, en tid då den svenska
arbetsmarknaden började sin senaste stora strukturomvandling, vilket bland annat inneburit
att kompetenskraven höjts. Under de första åren detta decennium försvann en halv miljon
arbetstillfällen och arbetslösheten steg dramatiskt. Möjligheten till integration via arbete min-
skade lika drastiskt. 

Hindren har alltså varit ovanligt svårforcerade för flyktingar som kommit under denna period.
Arbetslösheten bland dessa grupper har varit mycket hög. Idag ser situationen emellertid lju-
sare ut. Fler och fler somalier etablerar sig på arbetsmarknaden, framför allt i Stockholms-
området.

I takt med att de kommer in i arbetsmarknaden, ökar ”spridningseffekten”. En somalier som har
arbete, kan bidra till att skapa goda erfarenheter hos arbetsgivaren. Detta leder även till att infor-
mation om lediga arbeten lättare fångas upp och sprids inom gruppen. 
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2.5.1 Somalierna – en mycket ung befolkningsgrupp
Eftersom somalier är mycket ung befolkningsgrupp9 , finns en kraftig snedfördelning inom
åldersintervaller 20-64 år. Nästan hälften i denna grupp, som 1997 uppgick till 7661 personer, är
mellan 20 och 30 år. Andelen över 44 år är bara 8 procent. 

Diagram 2. Åldersfördelning bland Somaliafödda i åldern 20-64 år 1997

Källa: LOUISE, SCB och HÄNDEL, AMS

2.5.2 Många välutbildade
Många av de somaliska barnen  och ungdomarna har inte kunnat gå i skola i Somalia. Detta gäl-
ler i hög grad även den här studerade Somaliafödda gruppen, där de flesta är alltför unga för att
ha slutfört sin skolgång innan skolsystemet bröt samman i Somalia.

Förändringen av skolsystemet i Somalia började långt innan krigsutbrottet i slutet av 1980-talet.

Skolsystemet ändrades flera gånger efter självständigheten i början av 1960-talet. Den största
förändringen var den så kallade ”somaliseringen” av skolan på 1970-talet, när somaliska 
språket blev skriftspråk. Somaliseringen innebar att all undervisning skulle ske på somaliska, 
inte på främmande språk som tidigare. Det somaliska skolväsendet hann dock inte få så många
år på nacken innan statsförvaltningen började falla samman i slutet av 1980-talet. Detta ledde
till en gradvis försämring av utbildningssystemet, med ett slutligt sammanbrott i slutet av 1980-
talet. 

Mot denna bakgrund är utbildningsnivån i den Somaliafödda gruppen anmärkningsvärt hög.
Som framgår av tabell  3. avviker inte utbildningsnivån hos Somaliafödda från utbildningsnivån
för hela befolkningen, vad det gäller andel med gymnasial- eller forskarutbildning. Skillnader
finns däremot när det gäller personer med högst folkskole- /grundskoleutbildning eller med hög-
skoleutbildning. 

En större andel Somaliafödda än befolkningen i övrigt har högst  folkskole- eller grundskole-
utbildning, 36 procent jämfört med 23 procent. Den Somaliafödda gruppen har fler personer
med bara grundskole-/ folkskoleutbildning och färre med högskoleutbildning, än hela befolk-
ningen.
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och folkbokförda i Sverige (förkortas i texten till Somaliafödda). 1997 var deras antal 7 661 personer.



Störst könsskillnader i utbildningsnivå inom gruppen ”födda i Somalia” finns bland personer
med folkskole- eller grundskoleutbildning och bland högskoleutbildade. Andelen Somaliafödda
kvinnor med bara folkskole- eller grundskoleutbildning är högre än motsvarande siffra för
Somaliafödda män, 43 procent jämfört med 32 procent.. 

Tabell 3

Utbildningsnivå hos Somaliafödda respektive svenska befolkningen 1997 (angivet i procent)
Utbildningsnivå Somaliafödda män Somaliafödda kvinnor Somaliafödda totalt Svenska befolkningen

Folkskole-/grundskoleutbildning 32,0 43,4 36,3 23,4  
Gymnasial utbildning 48,3 46,3 47,5 48,6  
Högskoleutbildning 18,9 9,9 15,6 25,9 
Forskarutbildning 0,7 0,4 0,6 0,7  

Källa: LOUISE, SCB

Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) genomförde under första halvåret 1999 en enkätun-
dersökning bland somalier i hela Sverige. Undersökningen omfattade knappt 500 vuxna, vilket
utgör ca en tjugondedel av den vuxna somaliska befolkningen. Undersökningen ger ungefär
samma bild som SCBs statistik av utbildningsnivå hos Somaliafödda. Enligt denna undersök-
ning har 50 procent minst gymnasieutbildning och ytterligare 19 procent högskoleutbildning.
Det innebär att 69 procent av de undersökta antingen har gymnasie- eller högskoleutbildning.

2.5.3 Den svenska arbetsmarknaden under 90-talet 
Situationen på arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar under 1990-talet.
Arbetslösheten har mer än fyrdubblats för hela befolkningen från slutet av 1980-talet till 1997.
I detta avsnitt belyses Somaliaföddas situation på den svenska arbetsmarknaden under åren
1992-1997. Under andra hälften av 1997 förbättrades arbetsmarknadsläget och arbetslösheten
började sjunka. Läget har ytterligare förbättrats under 1998 och 1999.

Enligt Statistiska centralbyråns uppgifter från AMS har antalet inskrivna somalier minskat åtskil-
ligt under 1998 och framför allt under första hälften av 1999. Arbetsmarknadsläget har på det
hela taget ljusnat snabbare för utomeuropeiskt födda än för hela befolkningen. Men fortfarande
kvarstår stora skillnader.

I denna rapport används olika definitioner på arbetslöshet, vilket beror på svårigheter att få fram
enhetlig statistik. Den vanligast förekommande arbetsmarknadsstatistiken, Statistiska central-
byråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) är en urvalsundersökning och bygger på skatt-
ningar från stora undersökningsgrupper. Eftersom andelen ”personer i åldrarna 20-64 som är
födda i Somalia och folkbokförda i Sverige” är mycket liten, blir skattningar baserade så små grup-
per inte tillförlitliga. För att få fram uppgifter om bland annat arbetslöshet hos Somaliafödda
använder vi en totalundersökning, baserad på två databaser, SCB:s LOUISE och
Arbetsmarknadsstyrelsens HÄNDEL. I den undersökningen ingår samtliga personer i åldrarna
20-64 som är födda i Somalia och folkbokförda i Sverige. 

Det finns dock vissa skillnader mellan AKU som avser hela befolkningen och totalundersök-
ningen för Somaliafödda. AKU omfattar åldrarna 16–64 år, medan LOUISE/HÄNDEL omfattar
åldrarna 20–64 år. AKU baseras på mätningar gjorda vid korta tidsperioder där årsmedeltal beräk-
nas som ett genomsnitt av månadsskattningar, medan LOUISE/HÄNDEL baseras på ett årsge-
nomsnitt. De olika åldersdefinitionerna är av mindre betydelse än de stora skillnaderna mellan
statistiskkällorna. Däremot har mätperiodens längd en större inverkan på framför allt arbets-
lösheten.

Arbetslöshetsstatistiken för Somaliafödda är allstå inte direkt likvärdig med motsvarande sta-
tistik för personer födda utanför Europa och hela befolkningen. (Jämförelser i grova drag är ändå
relevanta eftersom skillnaderna mellan jämförelsegrupperna är mycket stora.)
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2.5.4 Arbetskraftsdeltagande
Totalt sett minskade arbetskraftsdeltagandet under perioden 1992-97 bland alla befolknings-
grupper, vilket framgår av diagram 3 och 4. Minskningen är störst för hela befolkningen med
drygt 5 procentenheter. För Somaliafödda låg arbetskraftsdeltagandet på 31 procent 1997, för
födda i utomeuropeiska länder på 57 procent. Siffran för hela befolkningen under samma år var
76 procent. 

Det innebär att under1997 befann sig ca 70 procent av de Somaliafödda och 43 procent av de
födda i utomeuropeiska länder i arbetsför ålder utanför arbetskraften. Bland Somaliafödda var
det om drygt 5 000 personer som 1997 inte deltog i arbetskraften.

Diagram 3. Arbetskraftsdeltagande hos hela befolkningen respektive hos födda i utomeuropeiska länder, 
1992-1997

Källa: AKU, SCB

Diagram 4. Arbetskraftsdeltagande hos Somaliafödda, 1992-1997

Källa: LOUISE, SCB och HÄNDEL, AMS

42 DELAKTIGHET FÖR INTEGRATION



Det finns flera orsaker till att många inte aktivt sökt sig till arbetsmarknaden. Av de drygt 5 000
Somaliafödda var cirka 1 500 studerande med studiemedel, 150 föräldralediga10 med ersättning
och 75 långtidssjukskrivna eller förtidspensionerade. Det är rimligt att anta att ett stort antal av
de resterande 3 000 var sysselsatta i olika typer av introduktionsprogram, då ca 1 500 anlänt under
åren 1995-1997. En annan kategori är småbarnsföräldrar – föräldralediga med garantinivå på för-
äldrapenning eller föräldrar som är hemma därför att de saknar förskoleplats eller vill vara
hemma.

2.5.5 Sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden minskade bland de här undersökta befolkningsgrupperna under 1990-
talet vilket framgår av diagram 5 och 6. Bland hela befolkningen minskade sysselsättningsgra-
den med drygt 6 procentenheter mellan 1992 och 1997, från 76,2 procent till 70,1 procent. För
gruppen födda utanför Europa var  minskningen drygt 8 procent och  sysselsättningsgraden var
låg under hela perioden.

Diagram 5. Sysselsättningsgrad hos hela befolkningen, respektive hos födda utanför Europa, 1992-1997

Källa: AKU, SCB
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10 I kategorin föräldralediga räknas enbart de som har sjukpenninggrundande föräldrapenning, d v s har arbetat minst 
8 månader.
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Diagram 6. Sysselsättningsgrad hos födda i Somalia, 1992-1997

Källa: LOUISE, SCB och HÄNDEL, AMS

Sysselsättningen bland Somaliafödda minskade kraftigt under perioden 1992-1997, vilket fram-
går av diagram 6. I absoluta tal är minskningen lika stor som för hela befolkningen, drygt 6 pro-
centenheter. 1992 var sysselsättningsgraden bland födda i Somalia 15 procent, 1997 alltså knappt
9 procent.

Somaliafödda kvinnor hade den lägsta sysselsättningsgraden under perioden 1992- 1997. Deras
sysselsättningsgrad var nästan hälften av männens. Medan männens sysselsättningsgrad ökade
något mellan åren 1996 och 1997, förändrades inte kvinnornas. En sysselsättningsgrad på 6 pro-
cent 1997 är extremt låg. 

2.5.6 Arbetslöshet
Digram 7 visar arbetslöshetsutvecklingen under perioden 1992-97, för hela befolkningen respek-
tive för personer födda utanför Europa 11. Diagram 8 visar arbetslöshetsutvecklingen bland födda
i Somalia under samma period 12.
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11 Arbetslösa enligt AKU:s definition avser personer som varit öppet arbetslösa.
12 Arbetslös enligt definition i LOUISE/HÄNDEL avser personer som varit arbetslösa med arbetslöshetsersättning eller varit sys-

selsatta i arbetsmarkandspolitisk åtgärd någon gång under året. Observera att siffrorna inte är köns- och åldersstandardi-
serade.



Diagram 7 Andel arbetslösa bland hela befolkningen respektive födda utanför Europa, 1992-1997

Källa: AKU, SCB

Arbetslösheten i hela befolkningen ökade med knappt 3 procentenheter, från 5,8 procent till 8,6
procent åren 1992 och 1997. 1993 var arbetslösheten 9,1 procent, vilket är den högsta nivån under
hela perioden. Sedan dess har arbetslösheten sjunkit några tiondedels procent varje år, utom
under 1996 då den ökade något jämfört med föregående år.

För de födda i utomeuropeiska länder ökade arbetslösheten från 17,6 procent 1992 till 26,5 pro-
cent 1997. Det är en ökning med 8,9 procentenheter. 1995 och 1996 låg arbetslösheten på drygt
27 procent, vilket är den högsta nivån under perioden. 1997 började arbetslösheten sjunka även
för denna grupp.

Diagram 8. Andel arbetslösa bland födda i Somalia, 1992-1997

Källa: LOUISE, SCB och HÄNDEL, AMS
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Bland Somaliafödda är arbetslösheten extremt hög. Gruppen har, under den undersökta peri-
oden, markant högre arbetslöshet än de här jämförda kategorierna. Skillnaden är stor även med
hänsyn tagen till definitionsskillnaden. Som framgår av diagrammet 8 har arbetslösheten legat
mellan 56,6 och 75,5 procent under hela perioden. 1994 uppmättes den högsta nivån, 1992 den
lägsta. Även för  Somaliafödda sjönk arbetslösheten något de två sista åren. 1997 hade gruppen
en arbetslöshet på 72 procent.

En högre andel Somaliafödda kvinnor än män är utan arbete. Trots det visar statistiken på en
högre arbetslöshet bland Somaliafödda män än bland kvinnor under perioden 1992-1997. Det
beror på att somaliska kvinnor inte söker jobb i lika hög utsträckning som somaliska män
Skillnaden i arbetslöshet mellan män och kvinnor varierar från 20 procentenheter 1993, till 4 pro-
centenheter 1995. Traditionellt har männen haft en högre sysselsättningsgrad än kvinnor i hem-
landet. Vid en föreläsning om den svenska arbetsmarknaden sade Rodha Barqadle: ”Vad är det
som talar för att det lönar sig att söka jobb när inte ens männen kan få ett?”. Kanske resone-
rar fler kvinnor likadant. 

En förklaring till att Somaliafödda kvinnor i lägre grad söker arbete är att många är hemma med
småbarn. En orsak som framförs av somalier själva, men som är svår att belägga här, är att kvin-
nor i större utsträckning än män studerar. Oavsett anledningen, är Somaliafödda kvinnors från-
varo på arbetsmarknaden markant. Det framgår även av siffror om arbetskraftsdeltagandet (se
avsnitt 2.5.4).

2.5.7 Möjliga förklaringar till arbetsmarknadssituationen
I de tidigare avsnitten framgår att Somaliafödda har ett mycket lågt arbetskraftsdeltagande och
extremt hög arbetslöshet. I detta avsnitt belyses möjliga, samverkande förklaringar till deras svå-
righeter att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Även hoppingivande tendenser till en
starkare förankring på arbetsmarkanden för Somaliafödda och övriga somalier belyses. När
avsnittet berör hela den somalisktalandet gruppen i Sverige, används uttrycket somalier.

Orsakerna till somaliernas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kan grovt delas upp i
strukturella, demografiska förklaringar, samt diskriminering.

2.5.7.1 Demografiska och strukturella faktorer
Den somaliska befolkningen är, som ovan nämnts, mycket ung och relativt nyinvandrad. Det
innebär att majoritet av de arbetslösa aldrig varit inne på arbetsmarknaden.

Utbildningsnivån är något lägre i den somaliska gruppen
än hos den övriga befolkningen, men skillnaden är inte så
stor att den helt kan förklara den extremt höga arbetslös-
heten bland födda i Somalia.

Majoriteten av de Somaliafödda  kom till Sverige under
1990-talet. Av dem som var i arbetsför ålder 1997, kom 68
procent mellan 1991 och 1994. Ytterligare 19 procent kom
1995-1997. Det innebär att 87 procent av de Somaliafödda
i arbetsför ålder kom till Sverige mellan 1991 och 1997.
Under den perioden befann sig Sverige i sin värsta syssel-
sättningskris i modern tid.

Situationen på arbetsmarknaden har försämrats under
1990-talet, vilket har inneburit högre arbetslöshet, lägre
sysselsättningsgrad och sjunkande arbetskraftsdeltagan-
de för alla befolkningsgrupper i samhället. Arbetslösheten
har dock hårdast drabbat personer som är födda utanför
Europa, i synnerhet personer födda i Somalia.

Den kraftiga sysselsättningsnedgången under början av 1990-talet har flera orsaker. Industrin,
som traditionellt haft stor betydelse för invandrarnas sysselsättning, har genomgått en struk-
turomvandling (Broomé, Bäcklund, 1998 och Ekberg, 1995 m fl). 

Arbetslösheten
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Enligt AMS, har arbetslösheten hårdast drabbat personer med låg utbildning och/eller dåliga
kunskaper i svenska (Ura 1999:5). Detta sammanfaller i viss mån med vissa somaliers situation.
En annan förklaring är typ av utbildning, eller yrkeserfarenhet, jämfört med gångbarheten i
Sverige. Om man utgår från den ekonomiska strukturen i Somalia och Sverige, kan man förstå
att det är svårt att hitta ett arbete som har en direkt koppling till det tidigare yrkeslivet i Somalia.
Förekomsten av industrier i Somalia är mycket begränsad.

Den starkt ökade efterfrågan på arbetskraft kommer inte de grupper till godo, som aldrig har
kommit in på arbetsmarknaden (AMS prognos 24/99). Eftersom somalier är kraftigt underre-
presenterade på arbetsmarknaden, har de svårt att komma in. Därför får de heller inte del av
den ökade efterfrågan på arbetskraft som kommit under senare tid.

Om man aldrig kommit in på arbetsmarknaden är det också svårt att etablera sig som egenfö-
retagare. Bankernas krav på egeninsats vid upplåning kan inte uppfyllas av den som inte har spar-
kapital. Dessutom är nivån på starta-eget-bidrag kopplat till tidigare inkomst. För den som inte
kommit in i socialförsäkringssystemet genom arbete, ligger nivån för närvarande under normen
för socialbidrag.  

2.5.7.2 Diskriminering
Många av de somalier vi träffat, påpekar att det finns en
stark känsla av upplevd diskriminering bland dem. Det
finns inga belägg för faktisk diskriminering, i form av dom-
stolsbeslut, men ändå kan diskriminering förekomma – på
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden eller andra sam-
hällsområden. Det är svårt att definiera vad som är diskri-
minering, eftersom den kan vara mer eller mindre dold.
För en närmare diskussion om begreppet och dess inne-
börd, se bland annat ”Svensk forskning om diskriminering
av invandrare i arbetslivet 1990-1996” av Sten Höglund.

Oavsett om diskriminering faktiskt förekommer eller inte,
kan känslan av att man är diskriminerad vara stark hos
vissa grupper i samhället, (Lange 1996). De exempel soma-
lier tar upp, handlar ofta om att andra upplever dem som
starkt avvikande. Framförallt två orsaker tar de upp som
orsaker till diskriminering. Det ena är att de är muslimer
- särskilt om de är aktivt utövande muslimer, vilket fram-
går av deras klädsel. Det andra är att de är svarta afrikaner. Tidigare undersökningar bekräftar
att afrikaner är den grupp som känner sig mest diskriminerad i samhället. (Lange, 1996)

Somalier menar att det inte bara är arbetsgivare, offentliga och privata, som står för diskrimi-
neringen på arbetsmarknaden. Enligt somalier förekommer också så kallad institutionell dis-
kriminering i Sverige. De säger att det inte är ovanligt att tjänstemän inom stat och kommun -
kanske omedvetet eller oavsiktligt - begränsar individens valmöjligheter. De kan till exempel
avråda någon från att söka en tjänst eller en utbildning, med motiveringen att personen ändå
inte kommer att bli antagen. Tjänstemannen agerar på så sätt som ”dörrvakt” (gatekeeper) åt
arbetsgivare eller utbildningsanordnare. Ett ofta förekommande exempel är tjänstemannen som
hävdar att sjalen minskar kvinnans möjligheter att få jobb, och mer eller mindre råder kvinnan
att sluta använda den.

Många somalier upplever också att andra invandrargrupper har en negativ inställning till dem.
Anledningen sägs vara att somalier upplevs som konkurrenter i olika avseenden och därmed som
ett slags hot. Det är framför allt i så kallade invandrartäta områden, till exempel Hammarkullen
och Rinkeby, som denna känsla är stark 

Somalier upplever också att massmedierna underblåser fördomar, genom att visa en stereotyp
bild av somalier som en starkt avvikande och svåranpassad grupp. De menar att massmedia över-
driver gruppens problem och svårigheter, vilket i sin tur skapar förutfattade meningar, inte minst
hos arbetsgivare och tjänstemän. 
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2.5.8 Positiva tecken
Den så kallade kulturella skillnaden minskar i betydelse när alltfler personer av utomeuropeiskt
ursprung etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden. Flera forskare har, under 1990-talet,
hävdat att kulturella skillnader mellan invandrare och svenskar kan förklara invandrarnas svå-
righet att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (”Välfärdspolitik i kristid - håller arbets-
linjen?”, 1998). Ju större avståndet är mellan ursprungslandet och Sverige, desto högre är arbets-
löshetsnivån.

Fler och fler somalier etablerar sig på arbetsmarknaden,
framför allt i Stockholmsområdet. Somalier som har
arbete förmedlar hopp till de arbetslösa och bryter den
negativa spiralen av hopplöshet. Så kallade informella sök-
kanaler har blivit allt mer betydelsefulla under 1990-talet.
Det framgår bland annat av AMS-rapporten ”Arbets-
givarnas rekryteringsmetoder”(Ura 1998:2). Arbets-
givarens bedömning av en sökande underlättas om den
sökande tillhör en befolkningsgrupp som redan finns, eller
har funnits, på arbetsplatsen (Aress, 1996 och Arai, Schrö-
der, 1995 m fl). Arbetsgivare lägger också allt större vikt vid
referenser.

I takt med att de kommer in i arbetsmarknaden, ökar
”spridningseffekten”. En somalier som har arbete, kan
bidra till att skapa goda erfarenheter hos arbetsgivaren.
Detta leder även till att information om lediga arbeten lät-
tare fångas upp och sprids inom gruppen. 

Den bästa förutsättningen är dock att det finns en mycket stark vilja hos somalier att etablera
sig på arbetsmarknaden. Det innebär att de, när tidigare utbildning och erfarenhet inte efter-
frågas eller värderas, eller när kortsiktiga arbetsmarknadsinsatser inte leder till arbete, är beredda
att satsa på ny utbildning. Man vill då ha individanpassade och långsiktiga yrkesutbildningar i
framtida branscher. 

Fler och fler
somalier
etablerar sig 
på arbets-
marknaden.



3. Slutsatser 
De åtgärder, som vi föreslår i rapporten, utgår
från principen om delaktighet och medska-
pande. Åtgärder bör utarbetas tillsammans med
dem det berör, inte presenteras som färdiga
paketlösningar. När människor upphör att vara
objekt för åtgärder och istället blir subjekt i sin
egen integrationsprocess, ökar möjligheterna
kraftigt för lyckade initiativ. Medskapande i
processen ger fördjupad känsla av delaktighet
och ansvarstagande. 

Kontakterna med somalierna har varit omfat-
tande - ca 500 personer  har deltagit vid olika
träffar. En från början avvaktande hållning från
somaliernas sida har utvecklats till ett starkt engagemang. Kunskaperna om vad Sverige vill med
integrationspolitiken har här spelat en stor roll. Vi har funnit en enorm outnyttjad potential i den
somaliska gruppen. Här finns många välutbildade personer och många som är engagerade i
framförallt barnens framtid. Det finns en stark vilja att bli delaktig i det svenska samhället, men
man har inte tillräckliga kunskaper om koder och oskrivna regler. I samband med olika former
av samråd – särskilt vid vårt tvådagars symposium i mars 1999 – utvecklades en stark känsla av
medskapande från somaliernas sida. De var själva en del av lösningen på sina problem. De upp-
täckte kraften hos sig själva – och hos varandra. De särskilda möten som hållits med somaliska
kvinnor har visat att dessa mycket snabbt kunnat förenas kring gemensamma intressen – trots
olika bakgrund och traditioner.

I kontakterna med somalierna och från de kommunbesök som genomförts har ett brett spektra
av tankar och idéer formulerats till vår rapport. Några erfarenheter är dock återkommande och
beskrivs relativt lika från både kommunernas och somaliernas sida :

- somalierna bor segregerat inom kommunen

- behoven av insatser bland barnen, främst skolbarnen är stora

- stora svårigheter finns att involvera kvinnor med små barn i introduktionspro-
grammen

- många hinder finns för inträdet i arbetslivet

Eftersom delaktighet är förutsättningen för integration, har vi identifierat hinder och möjlighe-
ter för delaktighet inom områdena familjeliv, skolliv och arbetsliv.

3.1. Mötet med Sverige   
”Att komma till Sverige är som att hoppa ner i en bassäng, man plasklandar och blir
helt uppslukad av allt det nya”, säger en ung somalisk kvinna.

Den somaliska gruppen är ung, både vad gäller tid i Sverige och medelålder inom gruppen.
Somalierna är en av de nyaste invandrargrupperna i Sverige. För tio år sedan bodde bara cirka
550 somalier i Sverige. I dag är de minst 18 500 personer. Gruppen är också åldersmässigt mycket
ung. Drygt hälften av somalierna är under 20 år, nästan en fjärdedel är under fem år. Åldersför-
delningen gör förskola och skola till mycket viktiga arenor för delaktighet.

DELAKTIGHET FÖR INTEGRATION 49



De somalier som bor i Sverige är en mycket heterogen grupp. Den rymmer till exempel både hög-
utbildade och analfabeter, aktiva och villrådiga. Vi märker dock tendenser till att somalierna
”etnifieras”, det vill säga reduceras till att bara ses som somalier. En kvinna kan till exempel
omnämnas som ”somaliska med många barn”. Om hon hade varit svenska hade man sagt
”ensamstående mamma” helt enkelt. 

Språket är den främsta nyckeln till delaktighet. Varje investering på språk ger hög avkastning på
framtidskontot. Det gäller framförallt de unga som är födda i Sverige. Individer är olika och har
därför olika behov av språkträning. En del behöver träna
språket i anslutning till konkreta arbetssituationer, andra
läsa svenska på universitetsnivå. Åter andra behöver öva
sin vardagssvenska.

Det finns många somaliska föreningar i Sverige. Den höga
organiseringsgraden kan ha sina fördelar. I små föreningar
brukar en större andel av medlemmarna ha förtroen-
deuppdrag. Organiseringen stämmer väl överens med den
svenska folkrörelsetraditionen. Arbetet i en förening inne-
bär också en praktisk skolning i mötesteknik, demokrati
med mera. Utöver den mobiliserande funktionen, fyller
föreningarna en viktig social funktion. Vi upplever att
många föreningar arbetar för att integrera den somaliska
gruppen. Det är viktigt att det skapas kontakter mellan
somaliska och ”svenska” föreningar, framförallt av inte-
grationspolitiska skäl  

Ett uttryck för somaliernas delaktighet i samhällslivet är att de, trots den korta tiden i Sverige,
har tagit plats på den politiska arenan. Det finns somaliska ledamöter i landsting, kommun-
fullmäktige och kommundelsnämnder, som representanter för flera olika partier. Vi har vid flera
tillfällen träffat somaliska politiker, de flesta av dem kvinnor.

Nedan följer en redogörelse för hur vi har uppfattat somaliernas position på de olika arenorna.
Vi utgår ifrån graden av deltagande – att man över huvud taget finns närvarande på en arena.
Därefter resonerar vi kring delaktighet: I vilken utsträckning är somalier medskapande på respek-
tive arena? Efter det, belyser vi hinder för delaktighet och förutsättningar för ökad delaktighet

3.1.1 Delaktighet – familjeliv
Familjen är den första och viktigaste arenan i en människas liv. Få somalier står helt utanför det
somaliska familjelivets arena. Där finns alltså en hög grad av deltagande. Ensamhushållen är få.
Även de barn som har kommit ensamma till Sverige, har i de flesta fall tagits upp i någon soma-
lisk familj. Den somaliska familjen omfattar inte bara kärnfamiljen, utan också släktingar i flera
generationer.

Delaktigheten i Sverige påverkas av att somalier, liksom andra flyktinginvandrare, har drabbats
av krig och andra yttre påfrestningar. Många familjer har splittrats. Andra har förlorat en del av
sina medlemmar. Detta påverkar den mentala närvaron negativt, mycken oro och mycket enga-
gemang knyts till de frånvarande medlemmarna. Familjelivet präglas annars av stor delaktighet
inom gruppen, men man saknar delaktighet med andra familjer, utanför det somaliska nätver-
ket. Medlemmarna engagerar sig mycket för familjen och känner stort ansvar för varandra.  

Ohälsa, hos en själv eller någon annan i familjen, kan vara ett hinder både för deltagande och
delaktighet. Många flyktingar lider av posttraumatisk stress, och har därför svårt att lära sig språ-
ket och aktivt ta del i integrationsprocessen. Detta torde gälla även somalier, som liksom bos-
nier har flytt från inbördeskrig. Generellt har personer med utländsk bakgrund, även i övrigt,
sämre hälsa än majoritetsbefolkningen, enligt flera rapporter.

Familjen har ofta många små barn, vilket kan vara ett hinder för delaktighet på andra arenor.
Särskilt för mammorna kan det vara svårt att få utbildning och arbete. Stora familjer har ofta svå-
rare att fritt välja hur och var de ska bo. De är ofta trångbodda. Samtidigt bidrar barnen på olika
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sätt till ökad delaktighet på andra arenor, till exempel genom kontakter på BVC, förskola och
skola. Genom familjelivet byggs nätverk, som kan bli en plattform för tillträde till andra arenor.

3.1.2  Delaktighet – skolliv 
Alla barn i grundskoleålder deltar i skollivets arena. Deltagandet avtar dock med stigande ålder.
På gymnasienivå deltar en mindre andel av de somaliska ungdomarna, jämfört med andra sven-
ska ungdomar. Det gäller särskilt de nationella programmen. Deltagandet är ännu lägre på uni-
versitetsnivå.

Det största hindret för delaktighet i skolan är språket. Barn,
som kom till Sverige när de var i skolålder, har oftast en
dålig skolunderbyggnad. De har mycket att ta igen för att
komma ifatt sina klasskamrater. Ofta har de dessutom
traumatiska erfarenheter från krig och flykt, vilket ytterli-
gare kan försvåra koncentration och inlärning. Föräld-
rarna kommer från en annan skoltradition än den som
finns i Sverige. Det gör att de kan ha svårt att förstå de krav
som skolan ställer på föräldrars delaktighet och leder
ibland till missförstånd. Föräldrarnas bristande språk-
kunskaper är också ett vanligt hinder för dialog och kom-
munikation med skolan. 
Vi har dock märkt att den somaliska gruppen anstränger
sig mycket för att barnen ska få en god grund för vidare
utbildning. På många håll engagerar sig somaliska akade-
miker och studenter för de yngre eleverna, genom att
hjälpa till med läxor och visa att det är idé att satsa på sko-
lan. Flera skolor har en nära dialog med somalier på orten, för att försöka individuellt anpas-
sade undervisningsformer. I denna strävan har de ofta god hjälp av svenska och somaliska fri-
villigorganisationer. 

3.1.3  Delaktighet – arbetsliv 
Somaliers deltagande på arbetsmarknaden är lågt, i förhållande till befolkningen i övrigt. Det
kan, till viss del, förklaras av att de flesta kom till Sverige under 1990-talets lågkonjunktur. En
annan faktor är skillnaden mellan Sveriges och Somalias samhälls- och industristruktur. 

Om man inte deltar, kan man inte heller bli delaktig. Otillräckliga språkkunskaper och bristfäl-
lig utbildning - framförallt brist på gångbar yrkesutbildning - är hinder för deltagande och del-
aktighet. Strukturella faktorer, såsom regleringar på arbetsmarknaden och svårigheter att starta
eget, är också hinder.  
Ytterligare hinder för delaktighet är avsaknad av informella kontakter, utanför den somaliska
gruppen. Det minskar möjligheterna till information om arbetstillfällen och kontakt med pre-
sumtiva arbetsgivare. Arbetslösa somalier har, i alltför hög grad, förlitat sig på att arbetsför-
medlingen ska tillhandahålla sysselsättning och arbete. De har inte tagit egna initiativ i tillräcklig
utsträckning. 

Det finns dock en stor vilja till att ta ansvar för sysselsättning och försörjning. En stor andel av
den vuxna gruppen går på akademiskt eller praktiskt inriktade utbildningar, kurser och arbets-
marknadsåtgärder. På längre sikt, borde det underlätta tillträde till arbetsmarknaden.   

Genom att några somalier fått tillträde till arbetsmarknaden, kan fler få jobb. De som är ”inne”
kan ge och få tips om lediga jobb. Arbetsgivare kan börja se somalier som potentiell arbetskraft,
i stället för främmande inslag i samhället. Åldersstrukturen, med många unga vuxna och ännu
fler ungdomar och barn, ger gott hopp för framtida inträde på arbetsmarknaden. Inom kort
kommer huvuddelen av den somaliska befolkningen att ha genomgått svensk grundskolut-
bildning, högskoleutbildning eller yrkesutbildning. 
Den ljusnande situationen på arbetsmarknaden har så smått börjat gynna även somalier. I grup-
pen finns goda förebilder som har lyckats i samhället. De har fått tjänster som motsvarar deras
kvalifikationer, något som föder hopp bland de övriga.  
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4. Sammanfattning 
och förslag 

Behoven av insatser för att stimulera integrationspro-
cessen för somalisktalande skiljer sig inte från andra
nyanlända gruppers behov. Våra förslag är därför
genomgående generaliserbara och kan användas brett
även för andra invandrade grupper. 

Några paketlösningar finns inte när det gäller somali-
ers och andra invandrares integration i samhällsgemenskapen. Däremot kan man finna bra lös-
ningar på de flesta problem, med ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Projekt som lyckas,
har en hög grad av jämnbördig dialog, där alla är delaktiga i verksamheten. Den som är delak-
tig och medskapande blir automatiskt medansvarig.

Nedan beskrivs ett antal områden där aktiva insatser behövs.  Några problem tycks dock vara
allmänna, det vill säga upplevda av många. Uppmaningen är: Se problemen och försök – i dia-
log med dem de berör –  komma fram till bästa sättet att lösa dem. Först beskrivs områdena och
sedan listas några möjliga insatser.

4.1 Barn i förskoleålder
Drygt 20 procent av alla somalier är under fem år. Det är viktigt för barnen, och för det svenska
samhället, att de får en bra start i livet. Insatser för dem kan inte vänta.

Det stora antalet mycket små barn innebär att många föräldrar är hemma. Under 1998 föddes
cirka 800 somaliska barn. Många av deras mammor har få kontakter med det svenska samhäl-
let. Av flera skäl har de svårt att aktivt ta del i integrationsfrämjande insatser, till exempel svensk-
undervisning. Det krävs aktiva och nyskapande insatser för att stärka dem i deras föräldraroll. 

Förslag:
- Erbjud alla barn över tre år förskoleplats. Om det inte är möjligt: erbjud språk-

platser för barn med annat modersmål än svenska.

- Erbjud flexibel svenskundervisning, anpassad till föräldrarollen, för föräldra-
lediga mödrar, kombinerad med barntillsyn.

4.2 Barnen och skolan
Många somaliska barn kom till Sverige när de var i skolålder. På grund av inbördeskriget i
Somalia, har de inte haft möjlighet till reguljär skolgång. Eftersom den svenska grundskolan byg-
ger på åldersindelning och inte på kunskapsnivå, sätts barnen in i klasser efter sin ålder. Dessa
barn har behov av särskilt stöd, för att få tillräckliga kunskaper i svenska, och för att komma i
fatt sina klasskamrater i andra ämnen.

Andra barn har kommit till Sverige i förskoleålder eller är födda i Sverige. De går i svensk skola,
men har ofta inte gått i förskola. Det innebär att de har ett svårare utgångsläge än sina jämnå-
riga klasskamrater, till exempel vad gäller kunskaper i svenska språket.

Elevernas skiftande kulturella och etniska bakgrund ställer stora krav på den svenska skolan.
Lärare och övrig personal behöver information och kunskap om sina elevers bakgrund för att
kunna ge dem det stöd de behöver. Lärarkåren borde spegla den mångfald som finns i Sverige i
dag. 
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Förslag:

- Identifiera barns och ungdomars behov och ge adekvat stöd till elever i sär-
skilda behov – pedagogiskt i form av anpassad undervisning med tillgång till
modersmålslärare och psykosocialt i form av terapeutiskt stöd

- Ge stöd till läxhjälp, gärna i kombination med fritidsaktiviteter. Öka stödet till
frivilliginsatser vid läxhjälp.

- Öka möjligheterna för ungdomar, som p g a annan etnisk/kulturell bakgrund
saknar egna kontakter inom arbetslivet, att få sommarjobb.

- Utveckla mångfalden på skolan genom att öka antalet lärare, lärarassistenter
och annan personal med annan etnisk/kulturell bakgrund.

- Stärk barns och ungdomars rätt till stöd för sin modersmålsutveckling i barn-
omsorg och skola.

4.3  Föräldrastöd 
Åldersstrukturen bland flyktingar i allmänhet skiljer sig från den svenska. Det finns många unga
vuxna och få äldre. Den unga familjen saknar oftast det stöd som den tidigare fick från den äldre
generationen i familjen. Den är hänvisad till sig själv eller till andra somaliska familjer. Samtidigt
ställs familjen inför helt nya förhållanden och krav. Vid behov av familjerådgivning, vänder sig
somaliska familjer i första hand till sin imam, inte till svenska myndigheter.  

Förslag:

- Öka stödet till kvinnliga/manliga nätverk som vill arbeta med hälsofrågor, sam-
levnadsfrågor, generationsfrågor med mera.

- Utveckla tematisk samverkan mellan olika aktörer, till exempel BVC/MVC och
förskolan.

- Erbjud mammor med små barn föräldrautbildning, i kombination med språk-
studier.

- Erbjud särskilt stöd till ensamstående föräldrar, till exempel i form av kon-
taktfamilj, föräldragrupp, eller annan kontaktverksamhet.

- Använd resurspersoner, t ex religiösa ledare, som samarbetspartners inom
familjerådgivningen.

4.4  Ensamkommande flyktingbarn 
Cirka 800 ungdomar och unga vuxna ur den somaliska gruppen kom till Sverige som underåriga
utan sin legala vårdnadshavare. Många bär med sig svåra upplevelser och känner tomhet och
ensamhet. Ovissheten under asylutredningstiden försvå-
rar rehabiliteringen. Återförening med den egna familjen
tar lång tid, om den över huvud taget är möjlig.

En del av de somaliska ensamkommande barnen grupp-
hemsplacerades, men majoriteten bosatte sig hos släk-
tingar. Ett familjehem måste godkännas av socialtjänsten
efter en utredning. Barnet bosätter sig ofta i släktfamiljen
utan socialförvaltningens vetskap, vilket försvårar utred-
ningsförfarandet. Släktfamiljerna är engagerade, ansvars-
fulla och stödjande, men behöver själva stöd. 

Ungdomarnas kontaktytor är begränsade, både gentemot
det svenska samhället och, om de bor på grupphem, inom
den somaliska gruppen. De skulle behöva en mentor som
leder dem in i samhället, där de idag har de svårt att tyda
olika mönster och koder. 

Den individuella introduktionsplanen skulle kunna hjäl-
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pa det enskilda barnet att formulera sig och ge en inriktning i livet, särskilt om den modifieras
efter hand. 

Förslag:

- Prioritera asylärenden som rör underåriga som kommit utan legal vårdnads-
havare. Det bör övervägas om det är lämpligt att ge ensamkommande barn
tidsbegränsade uppehållstillstånd.

- Knyt svenska och somaliska kontaktfamiljer/personer till grupphem och famil-
jehem.

4.5  Svenska språket
Cirka 61 procent av de somalier som avslutade svenskun-
dervisningen 1997, klarade sfi-nivån. Det är i paritet med
andra grupper, trots att det ännu inte finns något heltäck-
ande svensk-somaliskt/somalisk- svenskt lexikon. Efter-
som den somaliska gruppen är heterogen, med både
många högutbildade och många lågutbildade, behövs
differentierad svenskundervisning. 

Ett eget rikt modersmål, är en förutsättning för att kunna
lära sig ett nytt språk. Barn som kom till Sverige i tidig
ålder, eller är födda här, har inte kunnat lära sig sitt
modersmål ordentligt. Dessutom fick somalierna ett
skriftspråk först 1972. Många föräldrar har själva inte haft
möjlighet att lära sig skriftspråket. Ofta kan barnen inte få
hjälp hemma, när de ska lära sig skriftspråket. Dessutom
är omfattningen av tryckt litteratur på somaliska mycket
begränsad.

Förslag:

- Yrkesanpassa sfi-undervisningen och kombinera den med individanpassad 
praktik.

- Anställ lärarassistenter med samma modersmål inom sfi-undervisningen 
för elever med ofullständig skolbakgrund.

- Inför längre introduktionskurser före sfi, för personer utan tidigare skolgång.

- Erbjud intensivkurser i svenska.

- Upplåt universitetskurser i svenska för gäststuderande akademiker även till 
nyinvandrade akademiker.

4.6  Arbetsmarknad/vuxenutbildning
Andelen arbetslösa bland personer födda utanför Europa är hög, i synnerhet bland somalier.
Faktorer som bidragit till detta förhållande är bland andra: läget på arbetsmarknaden när de flesta
somalierna kom till Sverige, åldersstruktur, bristande kunskaper i svenska, icke gångbara tidi-
gare utbildningar, diskriminering. Stora behov av personal inom vård, skola och omsorg finns,
samtidigt som många med utländsk utbildning inom dessa områden går arbetslösa.

En del personer med utomeuropeisk bakgrund har haft svårt att tillgodoräkna sig sina utbild-
ningar. I många fall borde det räcka med en komplettering, för att de ska kunna utöva sitt yrke
i Sverige. Om personen har en utbildning som inte är gångbar på den svenska arbetsmarkna-
den, kan denna utbildning ändå vara en bra grund för vidare utbildning/omskolning. 

Många välutbildade invandrare arbetar som hemspråkslärare och tolkar, men efterfrågan på
dessa tjänster minskar i takt med att deras landsmän lär sig svenska. Deras breda kunskap om
det svenska samhället tas inte tillvara vid rekrytering till yrken och utbildningar som kräver vid
samhällskunskap.

Ett eget rikt
modersmål är en
förutsättning för
att lära sig ett
nytt språk.
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Förslag:

- Tillgodoräkna och erbjud komplettering av utländsk yrkesutbildning och
arbetslivserfarenhet  inom vård, skola och omsorg samt skräddarsy yrkesan-
passad svenskundervisning

- Inför mentorsprogram för invandrade yrkesmän och egenföretagare.

- Tillgodoräkna tidigare utländska arbetslivserfarenheter vid anställning,
antagning till utbildning med mera.

- Anställ resurspersoner med annan etnisk/kulturell bakgrund, främst inom
vård, skola och omsorg.

- Anpassa starta-eget-bidrag så att det inte understiger socialbidragsnivån.

- Satsa på långsiktiga utbildningar, med både praktisk och teoretisk inriktning,
för lågutbildade.

4.7  Hälsa och psykosociala frågor
Sjukligheten är högre bland utrikes födda än befolkningen i övrigt. Ohälsa påverkar i hög grad
möjligheterna till delaktighet i samhället. Den svenska hälso- och sjukvården, som bygger på hög
grad av egenvård, upplevs ofta som svårttillgänglig och svårbegriplig. Önskemål om att välja
kvinnlig/manlig vårdgivare tillgodoses inte lika självklart till invandrare som till infödda. 

För människor med svåra upplevelser av krig och övergrepp, kan integrationsprocessen försvå-
ras av post traumatisk stress.    

Förslag:

- Utbilda personal i bemötande-  och attitydfrågor.

- Förtydliga lagstadgad rätt till tolk 

- Tillgodose önskemål om att välja kön på tolk vid tolkning.

- Respektera rätten att välja kön på vårdgivare.

- Erbjud individanpassade behandlingsformer och olika typer av meningsfulla,
anpassade aktiviteter för traumatiserade.

- Erbjud nyanlända invandrare utbildning i hälsofrågor och egenvård.

4.8  Introduktion och 
samhällsinformation

Att lära känna sitt nya hemland är en förutsättning för att kunna bli delaktig i det som sker. I en
så heterogen grupp som den somaliska varierar förutsätt-
ningarna att tillgodogöra sig språkkunskaper och ta till sig
samhällsinformation.

Förslag:

- Tidsanpassa introduktionen efter individuella
behov.

- Utveckla den frivilliga vuxenutbildningen, med
individuella kursplaner på olika nivåer och i olika
ämnen samtidigt.

- Fokusera på att den enskilde utvecklar sitt kon-
taktnät med frivilligorganisationer och näringsliv.

- Som ett led i svensk undervisningen: erbjud infor-
mation i vardagskunskap exempelvis om hur man
uppträder i olika sammanhang för att det inte ska
bli kulturkrockar  vid läkarbesök, när man söker
jobb, etc.

Att lära känna
sitt nya hemland
är en förutsätt-
ning för att bli
delaktig i det som
sker.
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4.9  Tillståndsfrågor
Ca 800 somalier har tidsbegränsade uppehållstillstånd. Detta skapar osäkerhet, både hos grup-
pen och den enskilde. Är det värt att satsa på integration? Kommunerna har svårt att planera
dessa personers introduktion. Det är omänskligt att människor, år efter år, svävar i ovisshet om
sin framtid. En person utan permanent uppehållstillstånd  (PUT) i Sverige kan inte få hit sina
familjemedlemmar som anknytning. Även efter att en somalier fått PUT, tar det lång tid för famil-
jeåterföreningar p g a att det är svårt att lokalisera familjen eller att bekräfta släktskap.

Förslag:

Den sammanlagda tiden för tidsbegränsade uppehållstillstånd bör begränsas
till högst två år.

4.10  Behov av fortsatt samverkan och dialog
I arbetet med denna rapport har Integrationsverket kommit i nära kontakt med en ung invan-
drargrupp, både åldersmässigt och vad gäller tid i Sverige. Den somaliska gruppen har haft ett
svårt utgångsläge för sin integration i det svenska samhället. De flesta har kommit under 1990-
talet och har då flytt från ett land i inbördeskrig till ett land i ekonomisk kris och med hög arbets-
löshet.

Rapporten visar att somaliernas integrationsprocess ändå
har stora förutsättningar att lyckas. Gruppen är ung, rela-
tivt välutbildad och har visat stor förmåga till delaktighet
och medskapande.

Dialogen som metod i kontakten med alla nya grupper kan
inte nog betonas. Integrationsprocessen kräver en fortsatt
tät och nära dialog mellan nyanlända och olika samhälls-
aktörer. Det som sker i början av integrationsprocessen är
avgörande för framtiden, varför det är viktigt att den nu
inledda dialogen mellan somalier, kommuner, myndig-
heter och föreningslivet kan fortsätta med oförminskad
styrka. 

Rapporten visar
att somaliernas
integrations-
process har stora
förutsättningar
att lyckas.
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Bilaga 1
Delaktighet – en förutsättning för integration
Enligt  svenska ordböcker betyder ordet delaktig bl a  som har del i eller av något, är inbegri-
pen i, engagerad i, får del av, tar verksam del i. Av förklaringarna att döma består begreppet av
två delar: en del som handlar om att själv var aktiv, engagerad, medansvarig för, och en del som
handlar om att få del av, åtnjuta eller att vara involverad i - till exempel i samhällsutvecklingen. 

I flera offentliga utredningar och i rapporter närmar man sig begreppet delaktighet genom att
beskriva dess motsats. I Mångfald,integration,rasism och andra ord, Socialstyrelsen 1999, defi-
nieras begreppet marginalisering på följande sätt:

”…För människor som invandrat till Sverige betecknar marginalisering en situation
av problematisk etablering, outvecklade sociala nätverk eller ännu inte fungerande
relationer till vare sig majoritetssamhället eller etablerade minoritetsgrupper.
Människor i en marginaliserad position har sämre möjligheter att påverka sin si-
tuation än de som är väl förankrade i samhällssystemet…”(s 52-53)

Utanförskap och marginalisering härrör ur materiella och strukturella förhållanden. Det hand-
lar med andra ord om vilken position man har på delaktighetens olika arenor. Några exempel
på de viktigaste arenorna är arbetslivet, bostadsmarknaden och utbildningssystemet.

Delaktighetsbegreppet i offentliga dokument
Begreppet delaktighet definieras sällan i statliga och offentliga utredningar, annat än med antyd-
ningar om medansvar och att individens egen försörjning är viktig för delaktigheten. Det ger
utrymme för tolkningar och spekulationer. I propositionen 1989/90:105 Om samordnat flyk-
tingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m., föreslår regeringen att
samhällets insatser den första tiden ska syfta till att ge flyktingen:

”…en delaktighet i samhällslivet som ger flyktingen förutsättningar att påverka sin
egen situation och därmed främja goda etniska relationer…” (s 6)

Goda levnadsförhållanden främjar människors delaktighet och inflytande i samhällslivet. Egen
försörjning ger ekonomiska förutsättningar att styra det egna privata livet. Genom förvärvsar-
bete ökar det politiska deltagandet, eftersom arbetet kan vara en väg till politiskt engagemang.
(Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande, Sverige framtiden och mångfalden SOU
1996:55) 

Utöver arbetslivet, är skolan en viktig arena för en ökad delaktighet, både för elever och föräl-
drar. Skolan är en viktig bas för demokratisk skolning i en vidare mening. Det handlar inte bara
om formell demokrati, utan också om människors förhållningssätt till varandra, oavsett ålder,
utbildning, kön, bostadsområde, religion eller etnisk bakgrund.

Kunskaper, information och möjligheter att göra sin röst hörd är viktiga förutsättningar för del-
tagande och inflytande i samhällslivet. Möjligheterna till delaktighet och inflytande påverkas av
de materiella levnadsvillkoren. Delaktighet handlar både om deltagande i den formella demo-
kratin och om makt och ansvar i vardagslivet. Detta beskrivs i  propositionen 1997/98:16, Sverige,
framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik. Där betonas vik-
ten av formella rättigheter, men också reella möjligheter att utnyttja rättigheterna

Vi kan konstatera att de flesta av de studerade propositionerna och utredningarna kopplar ihop
graden av delaktighet i samhällslivet med egen försörjning och de materiella levnadsvillkor som
följer av egen försörjning. Diskussionen om delaktighet tangerar också ofta diskussionen om
demokratins utveckling och funktionssätt.



Demokratiska rättigheter
I diskussionen om delaktighet kan man skönja en riktning som hävdar att den måste kunna
mätas. Delaktighet blir därför en fråga om deltagande: arbetskraftsdeltagande, valdeltagande,
deltagande i föreningsliv, trossamfund, utbildning med mera. Delaktighet beskrivs som något
man utövar i formella sammanhang, till exempel genom valdeltagande och representation i
beslutande organ. Därmed blir det låga valdeltagandet bland utländska medborgare ett tecken
på utanförskap och bristande delaktighet i det politiska livet.

Begreppet medborgarskap används för att illustrera det formella medlemskapet i en stat. Svenskt
medborgarskap innebär att en individ har en absolut rätt att bo och vistas i Sverige, rätt till pass-
handling och diplomatiskt skydd vid behov. Det innebär också fullständiga politiska rättighe-
ter, inklusive rätten att rösta och nomineras till val i riksdagen. Den svenska folkrörelse- tradi-
tionen är viktig för att förstå den svenska demokratins framväxt. Tanken med organiseringen är
att skapa kanaler för debatt och opinion, och/eller för krav gentemot exempelvis stat och kom-
mun.

Sedan 1976 har utländska medborgare, som är folkbokförda i Sverige, rätt att rösta i val till kom-
mun- och landstingsfullmäktige. Deltagandet i valen till kommunfullmäktige minskade från 90
procent 1976, till 82 procent 1998 i hela befolkningen. Motsvarande siffror för utländska med-
borgare var 60 procent 1976, respektive 35 procent 1998 (Statistiska meddelanden, SCB, Me 14
SM 9901).

Valdeltagandet varierar också starkt mellan olika valdistrikt, med högre deltagande i väletable-
rade områden och lägre i utsatta bostadsområden. De största skillnaderna finns mellan stor-
stadsområdena. 

Om vi studerar samhällets beslutande församlingar, kan vi konstatera att invånare med utländsk
bakgrund är kraftigt underrepresenterade. Vi har inte hittat något entydigt svar på varför det är
så. En förklaring tycks vara att en ekonomisk, social och kulturell utsatthet också har konse-
kvenser för politisk delaktighet. Det tar helt enkelt tid att bli delaktig på ett sådant sätt att man
får inflytande i ett nytt samhälle. 

Inflytande är således något mer än bara formella rättigheter. Inflytande och delaktighet förut-
sätter också att människor tillåts  påverka och delta. I en demokrati bör alla människor ha möj-
lighet att påverka både sin personliga situation och samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt har
individen ett personligt ansvar för att demokratin fortlever och utvecklas.

Måste få delta för att bli delaktig
Integration handlar om individens deltagande i olika sociala relationer och viktiga samhällssfärer,
där man fördelar åtråvärda resurser såsom arbete, pengar, rättigheter, information med mera
(se rapporten ”Introduktion till Integration” av Lena Scoufia). Integration uppstår i detta sam-
manhang när individen samspelar med andra människor. 

Genom interaktionen med andra, skapas en självbild, som påverkar individens handlingsut-
rymme. Hur andra ser mig påverkar alltså mitt sätt att se på mig själv och vad jag tror mig om
att kunna göra. Det kan vara ett faktiskt eller ett upplevt handlingsutrymme, men tron på att man
med egna handlingar kan påverka sin livssituation skapar självförtroende. Om en människa å
andra sidan uppfattar de egna målen som omöjliga att uppnå, krymper hennes subjektiva hand-
lingsutrymme - liksom hennes självförtroende.

För att en individ ska kunna känna sig delaktig, måste hon uppleva sin livssituation som begrip-
lig, hanterbar och meningsfull. Begriplighet innebär att individen förstår vad som sker. Låg
begriplighet innebär att individen upplever händelser som kaotiska, slumpmässiga och oför-
klarliga. Hög hanterbarhet innebär att individen inser att olyckliga händelser inträffar, men att
de går att leva med. Med låg känsla av hanterbarhet upplever individen att hon är ett offer för
opåverkbara omständigheter. Meningsfullhet innebär att individen anser det vara värt att inves-
tera och engagera sig i de processer som styr hennes eget öde

.
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Många invandrade samhällsmedborgare står utanför arbetslivet och har få kontakter med majo-
ritetssamhället. Det leder till att de inte känner sig delaktiga. Den bristande delaktigheten kan
ta sig uttryck i låg självkänsla och dåligt självförtroende. Det är viktigt att känslan av samman-
hang och mening i tillvaron stärks. I en process av delaktighet/integration är fenomen som
”coping”, självkänsla och ”empowerment” viktiga. Begreppet coping är nära relaterat till käns-
lan av sammanhang. Det står för människans förmåga att bemästra en svår situation.
Empowerment står för mobilisering, hjälp till självhjälp och egenmakt. 

I ett integrationsperspektiv är det en väsentlig skillnad mellan en individ som är passiv, bidrags-
beroende och socialt isolerad, och en individ som i för sig lever på någon form av bidrag, men
ändå har självkänslan intakt. Man måste inte ha en anställning för att vara aktiv, eller för att utföra
nyttiga handlingar som betyder något för andra och samhället i stort. En människa som ham-
nar utanför sitt sociala sammanhang en längre tid, mister lätt förmågan att hantera sin egen situ-
ation. Den som inte kan hantera sin egen livssituation, kan inte heller aktivt förbättra sin egen
situation ( se Individuell Mångfald, 1997, s.204-205).

Processer som främjar delaktighet i samhällslivet
Hög grad av delaktighet förutsätter att man tillvaratar individens initiativ och vilja. Det måste
finnas utrymme för att informera, att lyhört lyssna på vad individen egentligen säger och vill.
Samtidigt är det viktigt att veta att integrationsprocessen är långsam. Delaktigheten ökar alltså
med tiden. Delaktigheten kan med andra ord sägas vara en funktion av den tid, de kunskaper
och erfarenheter den nyinflyttade skaffar sig i och om det svenska samhällslivet.

Delaktighet är både ett mål och ett medel. Ett integrationspolitiskt mål är att skapa delaktighet
i samhällslivet, samtidigt som integrationsprocessen i sig skall kännetecknas av delaktighet.
Deltagande och delaktighet är inte samma sak. Däremot kan deltagande vara en förutsättning
för delaktighet. 

Hjälp till självhjälp
Resonemanget om upplevd delaktighet tangerar det om ”hjälp till självhjälp”. Makt kan ses som
inre styrka och självbestämmande, att kunna bestämma över sitt liv och påverka sin utveckling.
Empowerment har ett ”gräsrotsperspektiv”, där individens medvetenhet om sin position är en
förutsättning för att vilja göra något åt sin situation. Empowerment skulle kunna mätas i väl-
färd, tillgång, medvetenhet, deltagande och kontroll. 

Välfärden är uppfylld då invandrares basbehov tillgodoses i samma utsträckningen som majo-
ritetsbefolkningens. Tillgång syftar på att invandrare har samma tillgång och kontroll över sam-
hällets resurser som den övriga befolkningen. Medvetenhet innebär insikten om att ojämlikhe-
ten i samhället beror på strukturell diskriminering.

För att invandrare ska få samma representation – deltagande – i beslutande församlingar som
majoritetsbefolkningen, måste de mobilisera sig. Genom att organisera sig och arbeta gemen-
samt, kan invandrare erhålla ökad representation. Målet för empowermentprocessen är kontroll,
det vill säga att delta i beslutsfattande på jämlik basis. Kontrollen skall balanseras så att ingen
part i samhället dominerar över en annan. Det handlar om kontroll över det egna livet och den
egna vardagen –  inte om att ha makt över andra. (Ashing, Nilsson, 1998, s13)

Integration
Allt som oftast relateras integrationsbegreppet till den egna försörjningen. Det är en allt för snäv
tolkning, enligt flera källor. I Individuell Mångfald påpekas att en invandrare är integrerad när
han/hon har samma möjligheter, inom samtliga samhällsområden, som majoritetsbefolkningen.
Det är uppenbart att många med utländsk bakgrund inte har de positioner i samhället som de
borde ha, med tanke på medförda eller införskaffade resurser. Det medför arbetslöshet, social-
bidragsberoende, boendesegregation, låg utbildningsfrekvens, brist på svenska nätverk med
mera.  

Många anser att goda kunskaper i svenska är ett mått på integration. Goda svenskkunskaper
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antyder att individen har kontakt med svenskar i vardagliga situationer. När man har frågat flyk-
tingar om deras liv i den nya kommunen, säger de att det näst största problemet (efter arbets-
lösheten) är att de inte har kontakt med svenskar – förutom tjänstemän i ”flyktingbranschen”.
Många invandrade samhällsmedborgare lever i ett slags språkparadox. Med dålig svenska kom-
mer de inte in i sammanhang där det finns anledning att tala svenska. Utan dessa sammanhang
kan de inte utveckla sin språkkompetens.

Begreppet integration är ett problematiskt begrepp som betyder många saker. Ordet integration
antyder något om förhållandet mellan helheten och dess delar, samtidigt som det beskriver ett
tillstånd. Begreppet kan också ha en normativ innebörd, en önskan om hur samhället bör utveck-
las för att bli det goda samhället för alla invånare.

Integration innebär delaktighet i samhällsgemenskapen för kulturella och etniska minoriteter,
framför allt för utrikes födda och deras barn. De ska kunna bevara sin kulturella identitet och
samtidigt inlemmas i majoritetssamhällets ekonomi, produktion, resursfördelning, politik och
styre. Viktiga arenor för deltagande i majoritetssamhällets offentliga sfär är arbetsmarknaden,
skolsystemet, föreningslivet och det politiska systemet. Deltagande är alltså en viktig förutsätt-
ning för integration.

Integration kan också beteckna den process som gör att etniska och kulturella minoriteter inlem-
mas i samhället. Några områden är viktigare än andra när det gäller etniska, kulturella och språk-
liga minoriteters integration.

• Ekonomisk integration innebär att gruppen i fråga, på samma villkor som andra,
har tillgång till arbetsmarknaden och den offentliga sektorns transfereringar. En
väl fungerande ekonomisk integration förutsätter att det inte finns någon etnisk,
kulturell eller språklig diskriminering.

• Social integration innebär att människor kan mötas över de kulturella, etniska
och språkliga gränserna. Att de kan umgås i på fritiden, i föreningslivet, i utbild-
ning och i arbete. En väl fungerande social integration förutsätter att människor
inte utesluts från informella nätverk, på grund av främlingsrädsla och fördomar.

• Politisk integration innebär att minoriteter (etniska, kulturella och språkliga)
utnyttjar sina möjligheter som andra samhällsmedborgare, för att påverka poli-
tiska beslut. Konkreta uttryck för politisk integration är till exempel medlemskap
i politiska partier, representation i beslutande församlingar - och att dessa för-
samlingar diskuterar frågor som berör minoriteter.
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Bilaga 2
Studiebesök och möten
Anges i kronologisk ordning

Linköping 1998-09-22
- Nätverksträff angående somalier i Linköping och Norrköping, flyktingsamord-

nare, projektledare och projektanställda

Rinkeby 1998-10-02
- Besök hos Rinkeby språkforskningsinstitut

Rinkeby 1998-10-12,
-  EU-finansierat Integrationsprojekt

Gislaved 1998-10-14
- Träff med flyktingsamordnare Daniel Vilches

- Projekt ”Träffpunkten” – för somaliska småbarnsmammor och deras barn,
Madeleine Lundström, biträdande rektor , Laila Robertsson, projektledare, Tuffa
och Salimu, resurspersoner anställda av kommunen

- Projekt ”Tellus” – samverkansprojekt mellan AF och socialförvaltningen, Stefan
Melin, projektledare, Eva Eliasson, samordnare mellan AF och socialförvalt-
ningen

- Möte med somalier (representanter för 3 föreningar: Somaliska Studiecentret,
Islamiska föreningen och Somaliska föreningen)

Norrköping, 1998-10-20
- Möte med Ragnar Landén, Statens Invandrarverk (SIV) angående SIV:s erfaren-

heter från arbetet med rapporten ”Somalier i Sverige”.

Norrköping 1998-11-03
- Nätverksträff angående somalier i Linköping och Norrköping

Nacka 1998-11-07
- Projekt ”Trygg i Nacka - Skolan mitt i byn” – för somaliska kvinnor med barn i

Alléskolan i Fisksätra, Helena Steen, projektledare  

Örebro 1998-11-25/26
- Träff med Hilkka Wärnbäck, SAM-förvaltningen, Invandrarenheten och Runa i

Baianstovu, flyktingsekreterare i Vivalla-Lundby kommundel, samt Nouh Ali, ini-
tiativtagare till projekt med somaliska barn

- Träff med Anitha Fohrs, Utbildningsenheten inom SAM-förvaltningen, samt
Mahdi Mahamud, projektledare för ”Somalier in i svenskt samhälle”

- Träff med Ingrid Eklund, flyktingsekreterare i Mikael kommundel

- Besök hos ”Somalisk Träffpunkt”/ ”Islamiska informationscentret”, Mikael kom-
mundel

- Möte med föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

- Träff med Olle Helmén, flyktingsekreterare i Haga kommundel, samt Josephine
Byansansa, socialsekreterare och Yusuf Abdow, somalisk resursperson 
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Norrköping, 1998-12-09
- Forskarföreläsning på Integrationsverket av tekn.dr Siv Ehn, Södertörns högskola,

om erfarenheter från forskningsprojekt med bl a somalier.

Rinkeby 1999-01-11
- Besök hos Somaliska Rådgivningsbyrån

- Möte med stadsdelsdirektör Jan Johansson

Göteborg 1999-01-13/15
- Besök på Ungdomsmottagningen i Väster, projekt ”Salam aleikum Somalia” – för

somaliska kvinnor, Elja Onsjö, projektledare och Lena Sonesson, barnmorka

-  Möte på Invandrarförvaltningen med Pia borg, informationschef, Piotr Kiszkiel
och Susanne Raneke, Fritidsförvaltningen, Jamila Said Musse och Piret Esken,
projektet mot kvinnlig könsstympning, Abdulkadir Hussein Aden, resursperson,
Katarina Slonje, Återvandringscentrum, Stig Liljeblad, förvaltningschef

- Möte med Somalilandsföreningen

- Möte med Somaliska föreningen i Göteborg, Hammarkullen

- Besök på Islamiska friskolan, Römosseskolan, Angered

- Besök hos Göteborgsinitiativet – starta eget kurs för arbetslösa somalier

- Besök hos Somaliska Framtidsföreningen, Hjällbo

Rinkeby 1999-02-10
- Möte med Somaliska Barn- och Kulturföreningen, Rinkeby

- Möte med Somaliska föreningsforumet, Somaliska kvinnoföreningen i Rinkeby

Gävle 1999-02-10
- Möte på Invandrarcentrum med Robert Larsson, enhetschef, och Cali Nuur, pro-

jektanställd

- Besök hos projekt ”Läxstugan” – för somaliska sfi-elever utan tidigare utbildning
eller med låg utbildning

- Besök hos Arbetsförmedlingen, Per-Olof Engvall och Margith Huhtala, flykting-
gruppen

- Möte med Somaliska Kulturföreningen i Gävle

Umeå 1999-02-11
- Möte med Ingabritt Nilsson, samordnare för Flykting- och invandrarintroduktion,

en enhet inom Arbetsmarknadsavdelningen

- Besök på Hedlundaskolan, förberedelseklasser, samtal med Solveig Bylund, rek-
tor

- Besök på Nimerskolan, sfi-undervisning, samtal med Barbro Appelblad, kurator

- Möte med somaliska föreningar; representanter för Islamiska föreningen,
Somaliska föreningen och Somaliska frivilligorganisationen 

Göteborg 1999-02-11
- Möte med Rhoda Elmi, Tingsrättsledamot, tolk

Norrköping 1999-02-17
- Besök på Integrationsverket av somaliska kvinnor från Örebro och Norrköping

- Besök tillsammans med somaliska kvinnor från Örebro på arbetsmarknadspro-
jekt för lågutbildade somaliska kvinnor i Norrköping
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Malmö 1999-02 24/25
- Besök på Projekt Pionen, sfi-undervisning kombinerad med barnomsorg,

Rosengård.

- Besök på Islamiska föreningen, Sofielund

- Diskussionsmöte med ett 30-tal somalier kring olika erfarenheter och problem

- Möte med Mohamed Jama, somalisk resursperson

- Möte med Ulf Wallin, biträdande rektor på Folkuniversitetet, Malmö

Rinkeby 1999-03-17

- Möte med skolkuratorer, Marco Soares, Ann-Kristin Jansson, Rinkebyskolan

Seminarier
Linköping 1998-11-02

- Seminarium om Islam, 

Stockholm 1998-11-16
- Seminarium om somaliska kvinnor. Arrangör Brottsförebyggande rådet/ Lugna

Gatan, Stockholm

Stockholm 1998-12-10 
- Seminarium om somaliska barn och ungdomar. Arrangör Brottsförebyggande

rådet/ Lugna Gatan, Stockholm
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Bilaga 3
Artiklar i svensk press 1999-01-01 till 1999-07-31
Urvalet baseras på en mediebevakning av artiklar i Svenska dagstidningar utifrån sökorden
somalier och integration.
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Tidning i vilken artikeln tryckts Datum Tidning i vilken artikeln tryckts Datum

Aftonbladet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25/6

Aktuellt i Politiken  . . . . . . . . . . . . . . .6-99,

Barometern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26/3

Bohuslänningen  . . . . . . . . . . . . . . . .14/1, 14/1, 
21/1, 25/1, 
21/5

Dagens Nyheter  . . . . . . . . . . . . . . .21/2, 22/2, 7/5

Dala Demokraten  . . . . . . . . . . . . . . .24/4

Dala-Demokraten  . . . . . . . . . . . . . . .17/5

Falu Kuriren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/7,

Folkbladet Norrköping  . . . . . . . . . . .18/1, 7/6,
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