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Tidigare undersökningar jämfört med 
årets undersökning
Under ett antal år har undersökningar genomförts om de stat-
liga bidragen till kommunerna för flyktingmottagningen varit 
tillräckligt stora för att kompensera deras merkostnader för 
denna mottagning.1 För alla undersökningar har utgångspunk-
ten varit att de statliga bidragen för kommunernas flyktingmot-
tagande skall täcka de kommunala merkostnaderna för dessa 
under mottagningsåret plus ytterligare tre år, dvs. sammanlagt 
3,5 år för en genomsnittlig flykting.
 Resultatet av de tidigare undersökningarna kan sammanfat-
tas enligt följande:
• Fram till och med 1994 års flyktingmottagning hade kom-

munerna i princip full kostnadstäckning för de merkostna-
der som flyktingmottagningen medfört.

• För 1995- och 1996-års mottagning sker en kraftig försäm-
ring för kommunerna, vars ersättning borde öka med cirka 
15 procent för att täcka kostnaderna.

Bakgrund

1  Undersökningarna har genomförts av regeringskansliet, Statens invand-
rarverk och Integrationsverket i samråd med Svenska kommunförbun-
det, och redovisats i följande rapporter:

 Hur täcker den statliga ersättningen kommunernas kostnader för flyk-
tingar mottagna år 1991? (Ds 1995:75)

 Hur täcker den statliga ersättningen kommunernas kostnader för flyk-
tingar mottagna år 1992? (Ds 1997:31)

 Hur täcker den statliga ersättningen kommunernas kostnader för flyk-
tingar mottagna år 1993? (Statens invandrarverk 1998)

 Resurser på flykt – täcker den statliga ersättningen kommunernas kostna-
der för flyktingar mottagna 1994? (Statens invandrarverk 1994)

 Räcker ersättningen? Täcker den statliga ersättningen kommunernas kost-
nader för flyktingar mottagna år 1995 respektive år 1996? (Integrations-
verkets rapportserie 2000:13).
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• Försämringen berodde i sin helhet på att kommunernas soci-
albidragskostnader ökade, från cirka 114 tkr per flykting till 
cirka 140 tkr per flykting, räknat över i genomsnitt 3,5 år.

• Underskottet bärs av storstäderna, deras förortskommuner 
samt de större städerna. Övriga kommuner har ett ekono-
miskt överskott av flyktingmottagningen. Dessutom ökar 
skillnaden mellan de som har underskott och de som har 
överskott.

 Vidare kan man konstatera från de tidigare undersökning-
arna att fördelningen mellan de olika kostnadsslagen för kom-
munernas flyktingspecifika kostnader är mycket konstant, vil-
ket framgår av tabell 12. De förskjutningar som finns mellan 
de olika kostnadsslagen beror på att vissa utgiftsslag avvecklas 
under perioden (genomgångsbostäderna) och att försörjnings-
kostnaderna varierar. Under förutsättning att det statliga ersätt-
ningssystemet gentemot kommunerna är relativt oförändrat 
över undersökningsperioden, vilket det är, så kan man således 
få en bra bild av hur kommunernas ekonomiska villkor för 
flyktingmottagningen 1997 utvecklas, genom att enbart studera 
utvecklingen av försörjningskostnaderna. För detta påstående 
talar förutom att övriga kostnadsslag är relativt konstanta också 
att de är små relativt försörjningskostnaderna. Det är försörj-
ningskostnaderna som varierar och dominerar de kommunala 
kostnaderna. 
 Försörjningskostnaderna är naturligtvis inte bara intres-
santa utifrån kommunala kostnadsperspektiv, utan också för 
den enskilde flyktingen. Ett minskat behov av försörjningsstöd 
avspeglar en ökad grad av egenförsörjning, vilket utgör den 
kanske viktigaste dimensionen av flyktingens integration i 
Sverige.
 I denna rapport undersöks därför enbart försörjningskostna-
dernas utveckling för 1997-års flyktingkontingent. Genom att 
jämföra dessa med tidigare års försörjningskostnader kan vi få 
en bra bild av hur kommunernas kostnader för flyktingmot-
tagningen utvecklas. 
 Tidigare års kostnadsuppföljningar har använt sig av två 
metoder. För perioden 1991–1994 har man utgått ifrån ett urval 
av 41 kommuner för vilka omfattande enkätundersökningar 
genomförts och som sedan bildat basen till landstäckande upp-
skattningar. Detta arbete kom att ifrågasättas, i huvudsak bero-
ende på att utfallet uppvisade så små förskjutningar mellan 
kostnadsslagen (se tabell 1) att det blev svårt att motivera en 
så omfattande undersökning. Den invändningen gäller fort-
farande. För perioden 1995–1996 användes i stället dels regis-

2 Tabellen är hämtad från Räcker ersättningen? (Integrationsverkets rap-
portserie 2000:13), sid 39.



teruppgifter (för försörjningskostnaderna inklusive ensamma 
barn) dels trendframskrivningar av övriga kostnadsposter. Där-
vidlag utnyttjades resultaten från tidigare års enkätundersök-
ningar. Denna senare metod har bedömts vara svår att använda 
för 1997-års flyktingkontingent, beroende på att siffermateria-
let antagligen blivit inaktuellt.
 Uppföljningen av 1997 års flyktingkontingent fokuserar såle-
des helt på försörjningsstödets utveckling. Underlaget för rap-
porten är en specialbearbetning av SCB:s socialbidragsregister. 
Försörjningsstödet består av endera av följande tre ersätt-
ningar: 
1 socialbidrag, i enlighet med respektive kommuns norm
2 introduktionsersättning, varmed avses att
 a) ersättningen är högre än kommunens socialbidragsnorm
 b) individen får ha egen inkomst, utan att introduktionser-

sättningens storlek påverkas.
3 socialbidragsliknande introduktionsersättningar, varmed 

avses introduktionsersättningar som inte uppfyller båda kri-
terierna i punkt 2 ovan.

 I denna rapport används genomgående beteckningen försörj-
ningsstöd som samlingsbegrepp för alla ersättningsformerna, 
utom i de fall då vi skall undersöka effekterna på flyktingarnas 
bidragsberoende av olika utformningar av försörjningsstödet. I 
begreppet försörjningsstöd ligger nämligen också ett avtal mel-
lan kommunen och flyktingen, där stödet utbetalas under 

Tabell 1
Flyktingspecifika kostnader för flyktingkontingenterna mottagna åren 1991–1996, procentuell 
fördelning. 

Kostnadsslag 1996 1995 1994 1993 1992 1991
  % % % % % %

Försörjningsstöd 71 70 65 61 61 61
Försörjning av ensamma barn 1 1 1 2 2 1
Svenskundervisning 9 8 10 9 10 9
Barnomsorg och 
 skolundervisning 5 6 7 7 6 6
Tolkkostnader 1 1 2 2 2 3
Sysselsättningsåtgärder 4 4 4 4 4 3
Adminst.- mottagn.- och 
 introduktionskostnader 7 8 9 11 9 9
Genomgångsbostäder 1 1 2 2 3 6
Övriga kostnader 2 2 1 2 2 2
Summa 100 100 100 100 100 100

Källa: Räcker ersättningen?, Integrationsverket 2000.
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förutsättning att flyktingen fullföljer det uppgjorda intro-
duktionsprogrammet. I propositionen Sverige och framtiden 
och mångfalden – från invandrarpolitik till integrationspolitik, 
1997/98:13, sid 94–97, rekommenderar man att kommunerna 
använder sig av introduktionsersättning i stället för socialbi-
drag för flyktingarnas försörjningsstöd3. Skälet till det är i kort-
het att man vill komma bort från de risker som kan finnas med 
att använda sig av socialbidraget för stöd till flyktingarnas för-
sörjning. Det finns föreställningar om att socialbidraget kan 
skapa sådana associationer och attityder hos flyktingen att hon/
han skolas in i ett bidragstänkande, där man som flykting i 
första hand har rättigheter gentemot det svenska socialförsäk-
ringssystemet men inga skyldigheter att ansvara för sin egen 
försörjning. Introduktionsersättningen förväntas bidra till att 
förändra en sådan attityd, i första hand genom att utbetal-
ningen av introduktionsersättningen sker genom en parallell 
uppföljning av hur flyktingen fullföljer introduktionsprogram-
met. Introduktionsersättningen blir då en ersättning för en pre-
station, snarare än ett bidrag för försörjning. Längre fram i 
rapporten skall vi se om det finns några påvisbara skillnader 
i bidragsberoendet för flyktingarna beroende på om de bor 
i kommuner som använder socialbidrag respektive introduk-
tionsersättning som försörjningsstöd.

Flyktingkontingenten 1997
1997 års flyktingkontingent ser ut enligt tabell 2. Av tabellen 
framgår att antalet flyktingar som mottogs i Sverige under 1997 
var cirka 13 600 vilket var en återgång till 1995-års nivå. Den 
svenska flyktingmottagningen är utsatt för mycket stora fluk-
tuationer, från 1994 då ca 64 000 togs emot, ner till 1996 års 
dryga 7 000 varefter mottagningen nästan fördubblas.
 Jämfört med 1995- och 1996-års flyktingkontingenter finns 
flera intressanta skillnader, vilka kommer att vara viktiga då 
vi skall förklara den utveckling av kommunernas försörjnings-
kostnader som vi visar längre fram i rapporten.
 För det första så har 1997 års kontingent en gynnsam ålders-
fördelning, i så måtto att andelen äldre är betydligt lägre än 
tidigare4. Endast 2,5 procent av 1997 års flyktingkontingent är 
äldre, jämfört med 10,8 procent för 96-orna. Det innebär att 
beroendet av försörjningsstöd borde minska för 1997 års flyk-

3  Propositionen ledde inte fram till något politiskt beslut om obliga-
torisk introduktionsersättning.

4  Med »gynnsam« avses naturligtvis enbart att det är lättare för flyk-
tingen att nå egenförsörjning om man inte är äldre.



tingkontingent, jämfört med tidigare kontingenter, eftersom 
det är svårare för äldre att nå egenförsörjning. Observera att 
man från och med 1996 har ändrat definitionen av begreppet 
äldre till att numera endast omfatta de som är äldre än 60 år. 
I 1997 års flyktingkontingent var 531 personer 55 år och äldre, 
vilket motsvarar 3,9 procent av hela flyktingkontingenten, jäm-
fört med 20 procent för 1995 års flyktingkontingent. Oavsett 
vilken definition på begreppet »äldre« som används, så är såle-
des dess andel betydligt lägre för 1997 års kontingent än för 
1995 och 1996 års kontingenter.
 För det andra har andelen barn under 16 år ökat från 33 pro-
cent (1995), 31 procent (1996) till 38 procent. Hur detta påver-
kar socialbidragsberoendet är inte alldeles klart. Å ena sidan är 
det en större grupp som kommer att ha problem med att nå 
egenförsörjning, å andra sidan kommer barnen i alla fall att 
sysselsättas inom skolväsendet upp till och med gymnasiet och 
står därför utanför socialbidragssystemet, om de inte är utan 
vårdnadshavare. Men med vanliga familjebildningar, dvs. att 
barnen har vårdnadshavare, så bör en större andel barn med-
föra att försörjningskostnaderna blir lägre än för en lika stor 
flyktingkontingent med färre barn. Skälet är att de barn som 
försörjs inom en familj, medför lägre försörjningskostnader för 
kommunen än en ensamstående man eller kvinna.
  För det tredje så minskar rörligheten inom flyktinggruppen. 
Sekundärflyttningarna sett över hela 3,5 års perioden, minskar 
dramatiskt; andelen sekundärinflyttningar till kommunerna, 

Tabell 2
Uppgifter om flyktingar som tagits emot i en kommun åren 1995, 1996 respektive 1997 och 
omfattas av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagning m.m. Med 
»äldre vid tillståndsdatum« avses flyktingar över 55 år för 1995 års kontingent och 60 år för de 
båda andra kontingenterna.

  1995 1996 1997

Antal förstagångsmottagna 
 flyktingar i kommunerna 15 354 7 169 13 653
 varav barn under 16 år 5 111 2 215 5 197
 varav äldre vid tillståndsdatum 3 075 777 342
Totalt antal sekundärinflyttningar 
 från respektive kontingent 10 954 2 173 3 611
Antal flyktingar mottagna i Sverige 
 respektive år som avlidit eller 
 lämnat landet inom 3 år 540 366 178

Källa: Integrationsverket
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mätt som andel av hela flyktingkontingenten, har utvecklats 
enligt följande:
 1995 års kontingent, 71procent
 1996 års kontingent, 30 procent
 1997 års kontingent, 26 procent
 Den minskade rörligheten kan antagligen förklaras av att 
arbetsmarknadsläget förbättrats för flyktingarna under 90-talets 
senare del. Även om arbetsmarknadsstatistiken inte särskiljer 
olika flyktingkontingenter, så finns en allmän trend både mot 
förbättrade relativa sysselsättningstal och minskade arbetslös-
hetstal för invandrarna, varav flyktingarna utgör en stor majo-
ritet. Effekten av detta borde vara att flera flyktingar får arbete 
i de kommuner där de primärt mottogs, och att man därför 
stannar kvar. Den minskade rörligheten är således ett indicium 
på en förbättrad arbetsmarknad för flyktingarna och borde 
minska deras beroende av försörjningsstöd. Eftersom netto-
strömmarna av sekundärflyttningarna alltid inneburit att flyk-
tingarna flyttat till storstadsregionerna från de övriga delarna 
av landet5, så förklaras den minskade sekundärflyttningen av 
att det i första hand är arbetsmarknaden utanför storstadsre-
gionerna som utvecklas positivt för flyktingarna.
 För det fjärde så minskar den andel av flyktingarna som flyt-
tar ut ur landet eller avlider. För de tre kontingenterna utgör 
deras andel 3,5 procent, 5,1 procent respektive 1,3 procent av 
mottagningen respektive år. Minskningen för 1997 års flyk-
tingkontingent beror antagligen dels på att gruppen innehåller 
färre gamla, dels att det är lättare att nå egenförsörjning. För 
1997 års kontingent gäller att de som avlider eller avflyttar är 
jämnt fördelade över perioden:
 1997 försvann 29 personer
 1998 försvann 40 personer
 1999 försvann 64 personer
 2000 försvann 45 personer.

5  Detta gäller även för 1997 års flyktingkontingent, vilket visas i avsnittet 
om effekterna av flyttningar längre fram i rapporten.



Översikt 
Kommunernas totala kostnader för försörjningsstödet till 97-års 
flyktingkontingent för perioden 1997–2000 uppgår till knappt 
1,6 miljarder kr, vilket framgår av tabell 3.
 Vi börjar med att kommentera tidsprofilen av försörjnings-
stödets utveckling. Fördelningen av kostnaderna för det totala 
försörjningsstödet följer en logisk kurva. Mottagningsåret är 
beloppet lägst (hur mycket lägre beror på när under året den 
genomsnittlige flyktingen kommunplacerades), året efter bör 
beloppet vara som störst, för att därefter minska successivt 
beroende på två faktorer, dels att flyktingar lämnar landet dels 
att deras möjligheter till egenförsörjning bör öka i takt med att 
de vistas i Sverige. Eftersom avflyttningen eller antalet dödsfall 
i 1997 års flyktingkontingent är ytterst marginell6, så förklaras 
minskningen av försörjningsstödet i sin helhet av förbättrad 
egenförsörjning7.
 Minskningen av försörjningsstödet till flyktinggruppen under 
perioden är dramatiskt stor. Ett sätt att beskriva minskningen 

Försörjningskostnadernas 
utveckling för 1997 års flyktingkontingent

6   Se tabell 2.
7   Det finns en tredje faktor som kan påverka förändringar i nivån på 

kommunernas försörjningsstöd till flyktingarna, nämligen föränd-
ringar i den statliga politiken gentemot kommunerna. Mellan 1996 
och 1997 ökade kommunernas kostnaderna för socialbidragen med 
cirka 10 procent beroende på kostnadsövervältringar genom statliga 
besparingar. Motsvarande siffra mellan 1997 och 1998 var cirka 2 pro-
cent. Därefter har inga övervältringar skett som gett effekter på kom-
munernas socialbidragskostnader. Det innebär att den jämförelse som 
görs i texten ovan mellan utfallet 1998 och 2000, inte påverkas av änd-
rad statlig politik. Skillnaden beror enbart på förändringar i flykting-
arnas egenförsörjning.
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är att jämföra försörjningsstödet 1998, som ju är det första året 
där hela flyktingkontingenten är i landet ett helt år, med det 
sista året som försörjningsstödet utbetalas, dvs. 2000. Det utbe-
talda stödet minskar från ca 468 milj till knappt 366 milj, vilket 
motsvarar en minskning med 21,9 procent. På sidan 14 fram-
går att 1 procent kan förklaras av avflyttning eller dödsfall, 
resten måste bero på förbättrad egenförsörjning. Med andra 
ord: Försörjningsstödet för 1997 års flyktingkontingent mins-
kar med cirka 21 procent från 1998 till och med 2000 beroende 
på förbättrad egenförsörjning.
 Låt oss gå över till att diskutera nivåskillnaderna mellan 1997 
års flyktingkontingent och tidigare kontingenter. Försörjnings-
kostnaderna per mottagen flykting har utvecklats enligt föl-
jande8:
 1992 års kontingent: 114 593 kr/flykting
 1993 års kontingent: 115 440 kr/flykting
 1994 års kontingent: 117 444 kr/flykting
 1995 års kontingent: 136 365 kr/flykting
 1996 års kontingent: 140 345 kr/flykting
 1997 års kontingent: 116 082 kr/flykting
 Observera att alla siffror är löpande priser. Vid jämförelser 
mellan två näraliggande flyktingkontingenter spelar detta inte 
så stor roll eftersom försörjningskostnaden per flykting är sum-
man av 3,5 års utbetalningar. Det betyder att två näraliggande 
kontingenter täcker samma period. Dessutom jämför vi i denna 
rapport i första hand skillnaden mellan 1995, 1996 och 1997-års 
flyktingkontingenter. Under perioden från och med 1995 till 
och med 2000, dvs. över 6 år, var den sammanlagda inflationen 
2,3 procent varför det inte spelar någon större roll om vi jäm-

Tabell 3
Försörjningsstödet respektive år till kommunplacerade flyktingar, mottagna år 1997. Kronor 
och procentuell fördelning av det totala beloppet. Löpande siffror.

  1997 1998 1999 2000 Totalt

Belopp, kr 317 389 191 468 164 087 422 349 348 365 584 835  1 573 487 461
Belopp 
 per flykting 23 249 34 464 31 239 27 130 116 082
Andel, % av 
 totala beloppet 20,2 29,8 26,8 23,2 100

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s socialbidragsregister

8  Se fotnot 1 för en hänvisning av källor till denna statistik.



för fasta eller löpande priser, i detta fall. För enkelhetens skull 
sker därför ingen omräkning till fasta priser i denna rapport.
  Däremot spelar det naturligtvis roll om vi vill jämföra 
1997-års kontingent med de kontingenter som kom i början av 
90-talet. En sådan jämförelse är viktig om vi vill avgöra om för-
sörjningskostnaden per flykting, mätt i reala termer ökar eller 
ej. Det finns många sätt att göra den reala kalkylen. Här är ett 
exempel: Antag att vi mäter konsumentprisindex precis i mit-
ten av den period som respektive flyktingkontingent är i landet 
(1992 års kontingent utgår från prisindex 1994, osv.) varefter 
vi omräknar respektive kontingents löpande belopp till fasta 
priser mätt i 1980 års priser (startåret för den indexserie som 
används för tillfället). Vi får då följande försörjningskostna-
derna per mottagen flykting, mätt i 1980 års priser: 
 1992 års kontingent: 46 114 kr/flykting
 1993 års kontingent: 45 323 kr/flykting
 1994 års kontingent: 45 876 kr/flykting
 1995 års kontingent: 52 998 kr/flykting
 1996 års kontingent: 54 609 kr/flykting
 1997 års kontingent: 44 975 kr/flykting
 Vi kan således konstatera att mätt i reala termer är försörj-
ningskostnaderna per flykting för 1997 års flyktingkontingent den 
lägsta som uppmätts för någon flyktingkontingent sedan dessa 
uppföljningar påbörjades. 
 I fortsättningen av denna rapport diskuterar vi försörjnings-
kostnaderna i löpande priser, eftersom de jämförelser som 
görs handlar om kontingenterna som mottagits under åren 
1995–1997, då inflationen var praktiskt taget obefintlig.
 När man skall förklara nivåskillnader mellan olika flykting-
kontingenter så tillkommer ytterligare två faktorer, jämfört med 
ovanstående resonemang om tidsstrukturen, nämligen respek-
tive kontingents åldersstruktur och vilka länder som flykting-
arna kommer ifrån. 
 För det första kan nedgången i försörjningskostnader per 
flykting bero på att 1997 års flyktingkontingent endast inne-
håller 2,5 procent äldre jämfört med 11 procent för 96-orna 
och 20 procent för 95-orna9. Samtidigt är andelen barn högre 
för 97-orna: ca 38 procent jämfört med cirka 31 procent för 
96-orna. Exakt vad detta betyder för försörjningskostnaderna 
per flykting kan vi enbart spekulera om, eftersom effekterna 
på försörjningskostnaderna av en annorlunda sammansättning 
av flyktingkontingenten är hypotetisk. Vilka kommuner skulle 

9  Observera, som tidigare påpekats, att definitionen av begreppet »äldre« 
ändrats. I den jämförelse som görs i texten, jämför vi därför 1996- och 
1997-års kontingenter.

 … 17 
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dessa flyktingar kommit till? Vilka socialbidragsnormer använ-
der de? Hur skulle deras grad av egenförsörjning se? 
 Vad vi kan göra för att få en uppfattning av vad skillnader 
i åldersstrukturen kan tänkas betyda då man jämför flykting-
kontingenterna, är att göra ett räkneexempel där vi använder 
så realistiska antaganden som möjligt. Ett sådant räkneexempel 
skulle kunna se ut enligt följande: 
Antag att alla äldre är helt bidragsberoende, och att andelen 
äldre bland 1997 års flyktingkontingent ökar från 2,5 till 11 
procent , dvs. den andel som de äldre utgjorde 1996. Om de 
som »ersätts« är egenförsörjda så skulle försörjningskostna-
derna öka med 8,5 procent dvs. till 126 000 kr/flykting. Om 
bara hälften av de som »ersätts« är egenförsörjda så blir mot-
svarande belopp 121 000 kr/flykting. Det senare beloppet är 
antagligen ett relativt realistiskt räkneexempel10. 
 Om andelen barn skulle minska från 38 till 31 procent och 
»ersättas« av ensamstående vuxna så kan vi uppskatta effek-
terna av detta på följande sätt: 7 procent av flyktingkontingen-
ten är 955 personer. Om 955 personer är barn inom familj, så 
är det försörjningsstöd som utbetalas på marginalen 1 tkr per 
barn under 42 månader (3,5 år) dvs. ca 40 mkr. Om 955 per-
soner är vuxna och 30 procent är egenförsörjda samt försörj-
ningsstödet är 5 tkr per månad under 42 månader så blir det 
utbetalda försörjningsstödet lika med ca 140 mkr. Det innebär 
att en rimlig uppskattning av effekter av att andelen barn ökat 
från 31 till 38 procent är att försörjningskostnaderna minskat 
med 100 mkr, vilket motsvarar ca 7 tkr per flykting.
 Sammanfattningsvis kan man således säga att en uppskatt-
ning av effekterna av den mera gynnsamma åldersstrukturen 
hos 1997 års flyktingkontingent är att försörjningskostnaderna 
per flykting skulle varit cirka 12 tkr högre om åldersstrukturen 
sett likadan ut som för 1996 års flyktingkontingent. Cirka 5 tkr 
beror på lägre andel äldre, medan cirka 7 tkr beror på större 
andel barn.
 För det andra så kan skillnader vad det gäller flyktingarnas 
länderstruktur spela roll. Flyktingar från t.ex. europeiska länder 
kan förväntas ha lättare att komma in på den svenska arbets-
marknaden. Skälet till det är att det redan tidigare finns invand-
rad arbetskraft från dessa länder på den svenska arbetsmarkna-
den, vilket underlättar de nya gruppernas integration. De olika 
flyktingkontingenternas länderfördelning framgår av tabell 4.
 Om vi i tabellen jämför de mottagningsår som är ungefär 
lika stora i omfattning, dvs. 1995 och 1997, så finns det ingen-

10 Se längre fram där vi diskuterar andelen helt, delvis eller inte beroende 
av försörjningsstöd, varvid ovanstående räkneexempel kan visas bygga 
på rimliga förutsättningar.



ting i fördelningen efter medborgarskap som kan förklara att 
det går bättre för 1997 års kontingent. Det flyktinggrupper som 
traditionellt har en gynnsammare utveckling än en genom-
snittlig invandrare när det gäller egenförsörjning och arbets-
marknadsanknytning är europeiska invandrare, framför allt 
sådana från gamla öststaterna. Dessa är underrepresenterade 
1997 jämfört med 1995, varför vi kan konstatera att flykting-
arnas medborgarskap inte kan förklara den stora nivåskillnad 
som finns mellan 1995 och 1996 å ena sidan och 1997 å andra 
sidan. Skillnaden måste bero på olika framgång vad det gäller 
anknytningen till arbetsmarknaden eller på olika åldersstruk-
tur. 
 Det betyder att vi kan sammanfatta utvecklingen vad det gäl-
ler försörjningskostnader per flykting på följande sätt:
 Försörjningsstödet per mottagen flykting för 1997 års flykting-
kontingent minskar med cirka 25 tkr eller cirka 22 procent jäm-
fört med 1996 års flyktingkontingent. Minskningen beror på att 
1997 års flyktingkontingent har
a) en gynnsam åldersstruktur med färre äldre, vilket förklarar 
cirka hälften av minskningen, eller ca 12 tkr/flykting
b) en bättre utveckling av egenförsörjningen, vilket förklarar 
cirka hälften av minskningen eller ca 12 tkr/flykting.

Tabell 4
Flyktingmottagningen efter medborgarskap, respektive mottagningsår. Procentuell fördelning.

Flyktingarnas  1995 års  1996 års 1997 års
medborgarskap mottagning mottagning mottagning

Forna Jugoslavien 58,8 24,0 42,6
Iran, Irak 22,0 40,7 34,4
Övriga Asien 2,7 9,7 5,8
Latinamerika 3,1 5,0 2,7
Afrika 7,3 11,8 8,2
Gamla öststaterna 2,8 2,7 0,3
Mellanöstern inkl Turkiet 2,1 3,8 3,9
Övriga  1,1 2,3 2,0

Källa: Integrationsverket.
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Försörjningsstödets 
utveckling i olika kommuntyper
Försörjningskostnaderna för de olika kommuntyperna11 fram-
går av tabell 5. Av tabellen framgår att de olika kommunkate-
goriernas kostnadsprofiler över de 3,5 åren ser mycket olika ut. 
Det framgår tydligare om vi jämför hur det totala försörjnings-
stödet inom respektive kommuntyp fördelar sig över perioden 
och jämför den fördelningen med riksgenomsnittets fördel-
ning. Detta är gjort i tabell 6.
 Av tabellen framgår att (ungefär) 20 procent av kommuner-
nas kostnader för försörjningsstöd faller ut första året, 30 pro-
cent andra året, 27 procent tredje året och 23 procent sista året. 
En enda kommunkategori har en liknande kostnadsutveckling, 
nämligen större städer. Alla andra kommunkategorier avviker 
från mönstret, men på olika sätt: Storstäderna har en växande 
andel av kostnaderna i slutet av perioden. Övriga kommun-
gruppers kostnader minskar snabbare än riksgenomsnittet.
 För att förklara dessa tendenser måste man utgå ifrån två 
olika faktorer. För det första kan utvecklingen bero på sekun-
därflyttningarna inom landet. En kommun som tar emot flyk-
tingar 1997 men där allt färre kommer att vara kvar i kommu-
nen allt eftersom perioden framskrider, kommer naturligtvis 
att få större delen av sina kostnader förlagda till början av peri-
oden. Kommuner som fungerar som nettomottagare av sekun-

11 Svenska Kommunförbundets indelning av landets kommuner:
  Storstad: kommun med folkmängd som överstiger 200 000 invånare
  Förortskommun: kommun som är förort till storstad med utpendling 

över 50 procent av förvärvsarbetande eller 25 procent av utpendling till 
storstad

  Större stad: kommun med tätortsgrad över 70 procent, med minst 
50 000 invånare samt med mindre än 40 procent sysselsatta i indu-
strin.

  Medelstor stad: kommun med tätortsgrad över 70 procent, med mel-
lan 20 000 och 50 000 invånare samt med mindre än 40 procent sys-
selsatta i industrin

  Industrikommun: kommun med mera än 40 procent sysselsatta i 
industrin

  Landsbygdskommun: kommun med tätortsgrad under 70 procent 
samt med mera än 8,7 procent sysselsatta inom jord- och skogsbruk 
och som ej är glesbygdskommun

  Glesbygdskommun: kommun med mindre än 20 000 invånare och 
mindre än 5 invånare per km2

  Övrig större kommun: övriga kommuner med 15 000 till 50 000 invå-
nare

  Övrig mindre kommun: övriga kommuner med mindre än 15 000 
invånare



däromflyttade kommer, jämfört med riksgenomsnittet, att få 
en större andel av sina kostnader i slutet av perioden. För det 
andra så kan skillnaderna bero på utvecklingen av flyktingar-
nas möjligheter att ersätta försörjningsstödet med egenförsörj-
ning.
 För att kunna få en uppfattning om skillnaderna i utveck-
lingen av egenförsörjningen, så låt oss börja med att titta på 
försörjningskostnaderna per flykting i respektive kommunka-
tegori, se tabell 7.
 Antalet flyktingar i respektive kommun och år har beräk-
nats som mottagna flyktingar 1997 och sedan har denna siffra 
korrigerats med nettosekundäromflyttningen mellan kommu-
nerna respektive år. Det betyder att de skillnader som fram-
kommer i försörjningskostnader per flykting i tabellen utgår 
ifrån det faktiska antalet flyktingar i varje kommun respektive 
år. Vi får då en rättvisande bild av skillnaderna i egenförsörj-
ning hos de flyktingar som finns i kommunen respektive år. 
 Av tabellen framgår att den genomsnittliga försörjningskost-
naden för flyktingar mottagna år 1997 var störst för storstä-
derna, deras förorter samt glesbygdskommunerna. Vid jäm-
förelser av genomsnittet har vi genomgående utgått från den 
genomsnittliga försörjningskostnaden för åren 1998, 1999 och 

Tabell 5
Försörjningsstödet/introduktionsersättning respektive år till kommunplacerade flyktingar, mot-
tagna år 1997 för respektive kommuntyp, tkr.

Kommuntyp 1997, tkr 1998, tkr 1999, tkr 2000, tkr Totalt, tkr

Storstäder 80 899  142 746 145 553  135 332 504 531
Förortskommuner 46 165 64 932 55 283 44 983 211 363
Större städer 95 296 136 059 124 472 107 572 463 400
Medelstora städer 46 261 63 285 50 897 41 433 201 876
Industrikommuner 18 824 27 991 20 541 16 176 83 532
Landsbygds-
 kommuner 4 708 5 691 4 438 3 626 18 463
Glesbygds-
 kommuner 2 767 2 542 1 287 639 7 235
Övriga större 
 kommuner 15 062 18 654 13 134 10 145 56 995
Övriga mindre 
 kommuner 7 407 6 263 6 744 5 679 1 573
Totalt 317 389 468 164 422 349 365 584 1 573 487

Källa: Specialbearbetningar av SCB:s socialbidragsregister
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2000, dvs. vi bortser helt från 199712. Skillnaden mellan kom-
muntyperna är relativt stora. Storstäderna har ca 37 tkr/flykting, 
deras förorter ca 34 tkr, större städer ca 30 tkr, medelstora, 
övriga större städer samt landsbygdskommuner omkring 25 
tkr medan industrikommuner och mindre kommuner ligger 
omkring 20 tkr per flykting. Glesbygdskommunernas 46 tkr 
per flykting avviker rejält från de övriga, vilket nog kan förkla-
ras av slump och tillfälligheter i den mycket lilla mottagning 
som äger rum i dessa kommuner (92 st. sammanlagt) varav de 
flesta dessutom flyttar från dessa kommuner under perioden.
 Intressant är också hastigheten med vilken försörjningskost-
naden per flykting minskar över perioden. Försörjningskost-
naderna per flykting minskar snabbast i industrikommuner, 
övriga större kommuner, storstädernas förorter samt de med-
elstora städerna. Minskningen i de större städerna och i lands-
bygdskommunerna är ungefär som för riksgenomsnittet. För 
övriga kommuntyper, inklusive storstäderna, minskar inte för-
sörjningskostnaderna lika snabbt.
 Tabellens skillnader mellan för det första den genomsnittliga 
nivån och för det andra minskningstakten i försörjningskost-
naderna per flykting beror på

12 Skälet till det är att försörjningskostnaderna 1997 skiljer sig åt i första 
hand beroende på när under året kommunen tog emot flyktingen, så 
dessa skillnader är slumpmässiga inte särskilt intressanta analytiskt.

Tabell 6
Kostnadsandelen respektive år för respektive kommuntyp, normerat med riksgenomsnittet. 
Siffran 1 betyder att kommuntypens kostnadsandel för det aktuella året är exakt så stor som 
riksgenomsnittet.

Kommuntyp 1997 1998 1999 2000

Storstäder 0,79 0,95 1,07 1,15
Förortskommuner 1,08 1,03 0,97 0,92
Större städer 1,02 0,99 1,00 1,00
Medelstora städer 1,13 1,05 0,94 0,88
Industrikommuner 1,12 1,13 0,92 0,83
Landsbygdskommuner 1,26 1,04 0,90 0,85
Glesbygdskommuner 1,90 1,18 0,66 0,38
Övriga större kommuner 1,31 1,10 0,85 0,77
Övriga mindre kommuner 1,41 0,81 0,96 0,94
Totalt 1 1 1 1
Faktiska andelar, riket 20,2% 29,8% 26,8% 23,2%

Källa: Bearbetning av SCB:s socialbidragsregister.



1 skillnader i åldersstrukturen hos de mottagna flyktingarna 
(ogynnsam åldersstruktur ger högre försörjningskostnader).

2 olika grad av egenförsörjning.
3 sekundäromflyttningarna: I en kommun som tar emot 

arbetslösa flyktingar, som misslyckas att nå egenförsörjning 
även i sin nya kommun, tenderar försörjningskostnaderna 
att röra sig trögare neråt än i en kommun som »exporterar« 
sina arbetslösa flyktingar.

 Låt oss börja med att se på skillnaderna i den genomsnitt-
liga försörjningskostnaden, och i vilken mån de kan förklaras 
av skillnader i åldersstrukturen.
 Av tabellen framgår att 
1 det är relativt liten skillnad mellan de olika kommuntyperna 

vad det gäller andelen äldre
2 det är relativt stor skillnad mellan kommuntyperna vad det 

gäller andelen som är yngre än 16 år
3 de kommuner som har en relativt hög försörjningskostnad 

per flykting har också en relativt liten andel barn.
 Av ovanstående kan man dra slutsatsen att åldersstrukturen 
spelar roll för att förklara nivåskillnaderna mellan kommunty-

Tabell 7
Försörjningskostnader per flykting boende i respektive kommun, redovisat efter kommuntyp 
och år. Genomsnittlig försörjningskostnad per flykting för perioden 1998–2000, samt den pro-
centuella minskningen av försörjningskostnaden per flykting över samma period.

Kommuntyp 1997,  1998, 1999, 2000, Totalt, Genom- Minskning 
 kr per kr per kr per kr per kr per snitt  i % från
 flykting flykting flykting  flykting  flykting 1998– 1998–
      2000 2000
  
Storstäder 24 309 39 227 37 465 33 847 134 851 36 847 13,7
Förortskommuner 27 316 39 884 33 854 27 263 128 317 33 667 31,6
Större städer 23 141 33 048 30 066 26 509 112 764 29 874 19,8
Medelstora städer 22 019 31 144 25 641 21 681 100 485 26 155 30,4
Industrikommuner 17 176 27 123 21 003 15 347 80 649 21 158 43,4
Landsbygds-
 kommuner 20 557 24 469 23 734 21 204 91 964 23 802 19,9
Glesbygds-
 kommuner 32 551 49 850 40 227 49 146 171 774 46 408 1,4
Övriga, större 
 kommuner 22 347 30 234 23 836 19 250 95 667 24 440  36,2
Övriga, mindre 
 kommuner 22 310 19 391 21 616 18 378 84 696 19 795 5,2
Totalt för riket 23 249 34 464 31 239 27 130 116 082 30 944 21,3

Källa: SCB
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perna vad det gäller försörjningskostnaderna per flykting, samt 
att det är skillnader i andelen barn som är avgörande. Men frå-
gan är hur stor roll spelar skillnaderna i åldersstrukturen?
 På sidan 18 finns ett räkneexempel angående de effekter på 
försörjningskostnaderna som olikheter i åldersstrukturen ger. 
Det var den metod som vi använde för att få en rimlig uppskatt-
ning av åldersstrukturens effekter, och vi ska använda samma 
metod då vi diskuterar de olika kommuntyperna. Vi använder 
oss då av samma antaganden i räkneexemplet då vi jämför 
skillnaderna mellan kommuntyperna som då vi jämförde olika 
flyktingkontingenter i tidigare avsnitt13. Resultatet framgår av 
tabell 9.
 Tabellen visar att de kommuner som har en ogynnsam ålders-
struktur, dvs. kan förväntas få en högre försörjningskostnad 

Tabell 8
Åldersfördelning hos de mottagna flyktingarna 1997. Rangordningen av kommunerna efter 
försörjningsstödet per flykting sker från högsta till lägsta, dvs. siffran 1 står för den högst för-
sörjningskostnaden per flykting. Rangordningen av kommunerna efter andelen flyktingar över 
16 år sker också från högst till lägsta, dvs. siffran 1 står för att kommunen har den högsta 
andelen flyktingar som INTE är barn, dvs. den lägsta andelen barn.

Kommuntyp Andel i Andel i Mot- Rangordning Rangordning
  % som % som tagning av försörjnings- av andelen
  är yngre  är äldre  kostnad per flyktingar
  än 16 år än 60 år  flykting över 16 år

Storstäder 32,2 3,2 3 203 2 1
Förortskommuner 34,3 3,0 1 725 3 2
Större städer 39,8 2,6 4 123 4 4
Medelstora städer 41,9 1,7 2 103 5 6
Industrikommuner 42,2 2,0 1 106 8 7
Landsbygdskommuner 45,9 0,4 244 7 9
Glesbygdskommuner 41,3 0 92 1 5
Övriga, större 
 kommuner 39,0 1,6 708 6 3
Övriga, mindre 
 kommuner 44,9 3,7 349 9 8
Totalt 38,1 2,5 13 653

Källa: Integrationsverket, egna bearbetningar.

13 Det betyder att om en kommuntyp har 1 procent större andel äldre än 
genomsnittet för flyktingkontingenten så antas att kostnaderna ökat 
med 1 tkr per flykting. Om kommuntypen har 1 procent större andel 
barn än genomsnittet, så antas kostnaderna minska med 1 tkr per flyk-
ting. Se tidigare antaganden om hur dessa siffror beräknats.



per flykting för 1997 års flyktingkontingent beroende på att 
antingen andelen äldre är större eller andelen barn är mindre 
än genomsnittet för flyktingkontingenten, är storstäderna och 
deras förorter
 Övriga kommuner har en gynnsam åldersstruktur i detta 
avseende. Det betyder att den skillnad som vi fann i försörj-
ningskostnaden per flykting mellan olika kommuntyper, se 
tabell 6, skulle minskat om de alla hade haft samma ålders-
struktur. Eller annorlunda uttryckt: De skillnader som finns 
mellan de kommuntyper som har en försörjningskostnad per 
flykting som är högre är genomsnittet och de som är lägre än 
genomsnittet förklaras till viss del av skillnader i åldersstruktu-
ren hos de mottagna flyktingarna i respektive kommun.
 I tabell 9 har vi också jämfört skillnaderna i försörjnings-
kostnader per flykting då vi bortser från utfallet 1997, vilket ju 
mera beror på skillnader i tid för mottagningen av respektive 
flykting. Nu visar det sig att kommunerna har mycket lika kost-
nad per flykting för de som fanns i kommunerna 1997. Nästan 
alla kommuner ligger omkring 22–24 tkr lägre per flykting. 
Undantaget är storstädernas förorter som har 27 tkr lägre per 
flykting och glesbygdskommunerna som har 33 tkr lägre per 
flykting. Det betyder att vid resonemang om skillnader mellan 

Tabell 9
Försörjningskostnader per flykting för flyktingkontingenten mottagen 1997 för perioden 
1997–2000 respektive perioden 1998–2000, tkr. Både faktiska kostnader samt de kostnader som 
man skulle fått om kommunkategorin hade samma åldersfördelning som hela flyktingkontin-
genten. 

Kommuntyp Totalt per  Korrigerad Faktisk Korrigerad
  flykting, tkr,  för ålders- kostnad, för ålder,
  1997–2000 struktur, tkr, tkr, tkr,
   1997–2000 1998–2000 1998–2000

Storstäder 135 128 111 104
Förortskommuner 128 123 101 96
Större städer 113 115 90 92
Medelstora städer 100 105 88 83
Industrikommuner 81 86 64 69
Landsbygdskommuner 92 101 71 80
Glesbygdskommuner 172 177 139 144
Övriga, större kommuner 96 97 74 75
Övriga, mindre kommuner 85 90 63 68

Källa: SCB, egna beräkningar.
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kommunerna, så spelar det ingen större roll om vi utgår ifrån 
hela perioden 1997–2000 eller om vi bortser från 1997. Om 
man skall jämföra utfallen mellan kommuner, så känns det 
mest tillfredsställande att bortse från 1997-års siffror, eftersom 
de mera avspeglar slumpen än något annat.
 Låt oss presentera tabell 9 på ett annorlunda sätt, för att tyd-
liggöra skillnaderna mellan kommuntyperna. I tabell 10 har vi 
beräknat utfallen inom respektive kommunkategori som pro-
cent av respektive riksgenomsnitt, dvs. vi har använt riksge-
nomsnittet som norm. Skillnaderna blir då lättare att tolka.
 Om vi ser på utfallet för perioden 1998 till och med 2000 så 
kan vi sammanfatta tabellen på följande sätt14:
Storstädernas försörjningskostnader per flykting är ca 18 pro-
cent över riksgenomsnittet. Ungefär 7 procent förklaras av att 
åldersstrukturen hos de mottagna flyktingarna är ogynnsam, 

Tabell 10
Index för försörjningskostnader per flykting för flyktingkontingenten 1997 för olika kommun-
typer jämfört med riksgenomsnittet för flyktingkontingenten, dels för perioden 1997–2000 dels 
1998–2000. Dessutom visas motsvarande där vi korrigerat för skillnader i åldersstrukturen hos 
de mottagna flyktingarna, i enlighet med det räkneexempel som presenteras i texten. Ett index 
lika med 100 visar att utfallet är exakt som riksgenomsnittet.

Kommuntyp Totalt per Totalt per Totalt per Totalt per
  flykting 97–00,  flykting 97–00, flykting 98–00, flykting 98–00,
  jämfört med korr. för jämfört med korr. för
  riksgenom- ålders- riksgenom- ålders-
  snittet, % struktur, % snittet, % struktur, %

Storstäder 116,4 110,3 118,3 111,8
Förortskommuner 110,3 106 108,6 103,2
Större städer 97,4 98,3 96,8 98,9
Medelstora städer 86,2 90,5 83,8 89,2
Industrikommuner 69,8 74,1 68,8 74,2
Landsbygdskommuner 79,3 87,1 76,3 86
Glesbygdskommuner 148,3 152,6 149,5 154,8
Övriga, större 
 kommuner 82,8 83,6 79,6 80,8
Övriga, mindre 
 kommuner 73,3 77,6 67,7 73,1
Riksgenomsnittet, kr 116 082 116 082 92 833 92 833

Källa: SCB, Integrationsverket, egna beräkningar.

14 Om vi i stället utgått ifrån hela perioden, dvs. 1997–2000, så ser vi i 
tabellen att tendenserna är identiska, men att skillnaderna i de exakta 
procentsiffrorna blir lite annorlunda.



framför allt har man en lägre andel barn. Resterande del, dvs. 
ca 11 procent förklaras av att flyktingarnas grad av egenförsörj-
ning är lägre än riksgenomsnittet.
 Storstädernas förorter uppvisar en likartad bild, även om skill-
naderna gentemot riksgenomsnittet är lägre. Förorternas för-
sörjningskostnader per flykting är ca 9 procent över riksge-
nomsnittet, varav 6 procent förklaras av åldersstrukturen och 3 
procent av lägre grad av egenförsörjning.
 Större städers försörjningskostnader per flykting är ca 3 pro-
cent lägre än riksgenomsnittet, vilket förklaras av dels en gynn-
sam åldersstruktur (2 procent) och något bättre grad av egen-
försörjning (1 procent).
 Medelstora städers försörjningskostnader per flykting är ca 
16 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket förklaras av dels 
en gynnsam åldersstruktur (5 procent) och en bättre grad av 
egenförsörjning (11 procent).
 Industrikommunernas försörjningskostnader per flykting är 
de näst lägsta för samtliga kommuner. De är drygt 30 procent 

Tabell 11
Minskningstakten i försörjningskostnaderna per flykting i respektive kommuntyp, 1997 års 
flyktingkontingent. Mottagna flyktingar 1997 samt boende i landet i slutet av 2000, samma 
flyktingkontingent. De tre sista kolumnerna visar antalet boende i kommunen från 1997, 1996 
och 1995 års flyktingkontingenter i relation till respektive kommuns ursprungliga mottagning.

Kommuntyp Minskning Mottagna Boende i Boende Boende Boende
  av kostnad- flyktingar kommunen 2000/ 1999/ 1998/
  erna per 1997 2000 mottagna mottagna mottagna
  flykting   1997, % 1996,% 1995,%
  98-00, %

Storstäder 13,7 3202 3998 124,7 121 191
Förortskommuner 31,6 1725 1650 95,7 91 122
Större städer 19,8 4123 4058 98,4 94 108
Medelstora städer 30,4 2101 1911 91 78 89
Industrikommuner 43,4 1104 1054 95,5 78 85
Landsbygds-
 kommuner 19,9 244 171 70,1 64 67
Glesbygds-
 kommuner 1,4 92 12 14,1 46 35
Övriga, större 
 kommuner 36,2 708 527 74,4 56 73
Övriga, mindre 
 kommuner 5,2 309 309 100 55 75
Riksgenomsnittet 21,3   98,7 94,9 96,5

Källa: Integrationsverket. 
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under riksgenomsnittet, varav en gynnsam åldersfördelning 
förklarar knappt 5 procent och en högre grad av egenförsörj-
ning förklarar ca 26 procent.
 Landsbygdskommunernas försörjningskostnader per flykting 
är ca 25 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket förklaras av 
dels en gynnsam åldersstruktur (11 procent) och en bättre grad 
av egenförsörjning (14 procent).
 Glesbygdskommunernas försörjningskostnader per flykting är 
de högsta för samtliga kommuner De ligger ca 50 procent över 
riksgenomsnittet, trots att de har en gynnsam åldersstruktur, 
motsvarande 5 procent av skillnaden. Däremot är graden av 
egenförsörjning 55 procent sämre än riksgenomsnittet.
 Övriga större kommuners försörjningskostnader per flykting 
är ca 20 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket nästan i sin 
helhet (19 procent) förklaras av en högre grad av egenförsörj-
ning.
 Övriga mindre kommuners försörjningskostnader per flyk-
ting är de lägsta för samtliga kommuner. De är cirka 32 procent 
under riksgenomsnittet, varav en gynnsam åldersfördelning 
förklarar knappt 5 procent och en högre grad av egenförsörj-
ning förklarar ca 27 procent.
 Låt oss nu vända oss till frågan om minskningstakten i för-
sörjningskostnaderna per flykting i de olika kommunerna. För 
att kunna diskutera denna fråga så måste vi även se på sekun-
däromflyttningarna, vilket illustreras i tabell 11.
 På sidan 13 f. konstaterade vi att rörligheten inom landet 
för 1997 års flyktingkontingent sett över hela 3,5 års perioden 
minskade dramatiskt. Endast en fjärdedel av flyktingarna byter 
kommun under perioden, medan motsvarande siffra för 1995 
års kontingent var ca 70 procent. Minskningen i rörligheten 
inträffade redan för 1996 års flyktingkontingent, men effek-
terna på försörjningskostnaderna har inte kunnat avläsas för-
rän för 1997 års kontingent. 
 Av tabellen framgår att det endast är storstäderna som har en 
positivt nettotillskott av sekundärflyktingar. Antalet flyktingar 
från 1997 års flyktingkontingent som bor i storstäderna ökar 
från ca 3 200 till ca 4 000. Alla andra kommuner har ett mins-
kande antal. Det skiljer sig från 1995 års flyktingkontingent, 
där sekundäromflyttningarna fick storstäderna, deras förorter 
samt de större städerna att ta emot en växande andel av flyk-
tingarna. Sekundäromflyttningarna för 1996 års flyktingkon-
tingent är mera lika 1997 års kontingent i detta avseende.
 Men det finns en intressant skillnad mellan 1997 års flyk-
tingkontingent och tidigare flyktingmottagning vad det gäller 
de kommuner som har en nettominskning av flyktingar genom 
sekundäromflyttningen: En större andel av de mottagna flyk-
tingarna stannar kvar i den ursprungliga mottagningskommu-



nen15. Dessutom minskar försörjningskostnaderna per flykting 
relativt snabbt för de som stannar kvar i kommunen eller de 
som flyttar in16. En tolkning av dessa siffror är att den mins-
kade rörligheten antagligen beror på att arbetsmarknadsläget 
förbättrats för flyktingarna under 90-talets senare del, framför 
allt i kommuner och städer utanför storstadsregionerna. De 
som når egenförsörjning tenderar att stanna kvar i sin mottag-
ningskommun, medan de som har svårigheter flyttar, framför 
allt till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Resul-
tatet blir att försörjningskostnaderna per flykting utanför stor-
stadsregionen minskar relativt snabbt alternativt befinner sig 
på en låg nivå över hela perioden, men försörjningskostnaderna 
per flykting i storstäderna rör sig långsammare nedåt. Denna 
bild bekräftas av tabell 11.
 Skälet till att förbättringen av flyktingarnas egenförsörjning 
är starkast utanför storstäderna och deras förorter, kan vi endast 
spekulera i. En förklaring kan vara att industrin utanför stor-
stadsregionerna har behov av en arbetskraft vars kompetens 
bättre svarar mot den som flyktingarna besitter framför allt i 
industrikommunerna. Detta indikeras av att det i första hand 
är följande kommuner som har en minskande avflyttning jäm-
fört med tidigare kontingenter samt en snabbt minskande för-
sörjningskostnad per flykting:
 Medelstora städer
 Industrikommuner 
 Landsbygdskommuner
 Övriga större kommuner
 Övriga mindre kommuner
 Ytterligare en intressant skillnad mellan kommungrupperna 
framträder om vi ser på graden av beroende av försörjnings-
stöd hos de hushåll som erhåller stöd. I statistiken över försörj-
ningsstödet kan vi särskilja på hushållsnivå de hushåll17 som är 
helt eller delvis beroende av stödet. Resultatet redovisas i tabell 
12, där vi ser hur andelen av stödberoende hushåll som är helt 
beroende utvecklas över perioden 1997–2000. 

15 Undantaget är glesbygdskommunerna som mottog 97 personer och 
endast hade 13 kvarboende 3,5 år senare. Men denna kategoris mot-
tagning är så liten att den inte påverkar det totala utfallet eller den 
totala bilden.

16  Återigen är glesbygdskommunerna undantaget men också övriga min-
dre kommuner där minskningen endast är 5 procent för perioden 
1998-2000. Skälet till det är antagligen att försörjningskostnaderna i 
det senare fallet är mycket låga redan i utgångsläget. Slutligen gäller 
för Landsbygdskommuner och större städer att deras minskning är 
ungefär i paritet med riksgenomsnittet.

17  Observera att statistiken är uppbyggd efter hushåll, inte personer.
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 Av tabell 12 framgår att det totala antalet hushåll som erhål-
ler försörjningsstöd, helt eller delvis, minskar över perioden. 
Vidare kan man se, att av de hushållen som erhållit försörj-
ningsstöd minskar andelen som är helt beroende på följande 
sätt:
 cirka 70 procent 1997
 cirka 50 procent 1998
 cirka 42 procent 1999
 cirka 36 procent 2000.
 Samtliga kommuntyper uppvisar en trendmässig minskning 
av andelen helt beroende hushåll. Men denna minskning är 
olika beroende på kommuntyp. För 1997 gäller att alla kom-
munerna har i det närmaste identiska andelar (omkring 70 
procent) som är helt beroende, dvs. kommunerna har ett lik-
artat utgångsläge för flyktingar som tas emot 1997. Därefter 
minskar andelen helt beroende olika snabbt i kommunerna:
 Storstäderna skiljer sig från de andra kommuntyperna i så 

Tabell 12
Graden av beroende av försörjningsstöd bland de hushåll som fått ersättning respektive år, 
totalt och fördelat efter kommuntyp, mätt som den andel som är helt beroende av försörjnings-
stöd. Dessutom visas motsvarande i form av ett index definierat som utfallet i kommungrup-
pen dividerat med riksgenomsnittet. 1997 års flyktingkontingent.

Kommuntyp 1997, % 1997, 1998, % 1998, 1999, % 1999, 2000, % 2000,
   index  index  index  index

Storstäder 71 101,8 59,8 121 52,8 125,7 45,9 126
Förortskommuner 69,6 99,7 51,6 104,4 43,3 103,3 36,1 99,1
Större städer 69,7 99,9 48,3 97,8 40,4 96,5 34,9 95,9
Medelstora städer 68,2 97,8 39,4 79,8 29,2 69,4 26,1 71,8
Industrikommuner 67,0 96,0 37,4 75,8 26,3 62,7 18,5 50,9
Landsbygds-
 kommuner 68,4 98,0 33,8 68,3 27,9 66,5 20,3 55,9
Glesbygds-
 kommuner 73,4 105,3 43,3 87,7 26,1 62,1 18,8 51,9
Övriga, större 
 kommuner 69,1 98,9 39,1 79 32,0 76,1 28,4 78,0
Övriga, mindre 
 kommuner 76,7 109,8 33,0 66,9 38,8 92,5 32,9 90,5
Riksgenomsnittet 69,8 100 49,4 100 42,0 100 36,4 100
Riket, totala 
 antalet hushåll
 som erhållit stöd 5 593  5 990  5 677  5 124

Källa: SCB.



måtto att minskningen av andelen helt beroende går långsam-
mare än för riksgenomsnittet.
 Storstädernas förorter och i viss mån de större städerna ligger 
relativt nära den
riksgenomsnittliga minskningen av andelen helt beroende.
 I medelstora städer, övriga större städer och i viss mån övriga 
mindre kommuner minskar andelen helt beroende betydligt 
snabbare än för riksgenomsnittet.
 För industrikommuner, landsbygdskommuner och glesbygds-
kommuner minskar andelen helt beroende mycket snabbt, för 
att hamna på en nivå som är cirka hälften av riksgenomsnittet. 
 Minskningen av den andel av flyktingarna som är helt bero-
ende av försörjningsstöd är intressant, eftersom det på natio-
nell nivå antagligen avspeglar en förbättring av flyktingarnas 
position på arbetsmarknaden. Om man fått ett arbete så bör 
det leda till, i de flesta fall, att beroendet av försörjningsstöd helt 
upphör. För de olika kommuntyperna bör detta inte vara fal-
let, eftersom en minskning av andelen helt beroende kan bero 
på att just denna kategori flyttat till en annan kommuntyp. För 
att tolka den sista tabellen bör den därför jämföras med sekun-
däromflyttningarna, se tabell 11. Man kan då sammanfatta ten-
denserna för de olika kommuntyperna för 1997 års flykting-
kontingent på följande sätt18:
 Storstäderna: Försörjningskostnaderna per flykting minskar 
över perioden 1998–2000 men bara med hälften så mycket som 
riksgenomsnittet. Resultatet av detta blir att storstädernas för-
sörjningskostnader per flykting är ca 18 procent över riksge-
nomsnittet. Ungefär 7 procent förklaras av att åldersstrukturen 
hos de mottagna flyktingarna är ogynnsam, framför allt har 
man en lägre andel barn. Resterande del, dvs. ca 11 procent 
förklaras av att flyktingarnas grad av egenförsörjning är lägre än 
riksgenomsnittet. Detta indikeras också av att andelen av hus-
hållen som är helt beroende av försörjningsstöd minskar betyd-
ligt mindre än för riksgenomsnittet. Det som sker är antagli-
gen att flera av de flyktingar som inte kan nå egenförsörjning 
i de ursprungliga mottagningskommunerna flyttar till storstä-
derna. Storstäderna är de enda kommunerna vars andel av flyk-
tingkontingenten 1997 ökar. Denna ökning är dessutom relativt 
kraftig, ca 25 procent jämfört med den ursprungliga mottag-
ningen. I slutet av år 2000 bor cirka 30 procent av 1997 års flyk-
tingkontingent i någon av storstäderna.
 Storstädernas förorter: Försörjningskostnaderna per flykting 
minskar mycket snabbt. Från att 1998 ha legat högst i landet, 
minskar de ner till den genomsnittliga nivån för riket. Sett över 

18 I sammanfattningen har vi inte tagit med glesbygdskommunerna efter-
som endast 13 flyktingar bor kvar i dessa kommuner år 2000.

 … 31 



32  

hela perioden resulterar detta i att förorternas försörjnings-
kostnader per flykting är ca 9 procent över riksgenomsnittet, 
varav 6 procent förklaras av åldersstrukturen och 3 procent av 
lägre grad av egenförsörjning. Minskningen i försörjningskost-
naderna per flykting beror inte på en stor utflyttning, även om 
ca 4 procent av de mottagna lämnar förorterna. Andelen helt 
beroende minskar i ungefär samma takt som för riksgenom-
snittet. Det som skett är antagligen att de flyktingar som bor 
i förorterna förbättrar sin arbetsmarknadsposition genom del-
tidsarbeten eller tillfälliga arbeten. Resultatet skulle då bli dels 
att kostnaderna för försörjningsstöd per flykting minskar, sam-
tidigt som andelen helt beroende minskar ungefär i samma 
utsträckning som de som är delvis beroende. I slutet av år 2000 
bor cirka 12 procent av 1997 års flyktingkontingent i någon av 
storstädernas förorter.
 Större städer: Utvecklingen i dessa städer är nästan exakt som 
för rikets genomsnitt. Försörjningskostnader per flykting ligger 
ungefär som för riksgenomsnittet och minskningen är ungefär 
lika. Försörjningskostnaderna per flykting över tidsperioden är 
ca 3 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket förklaras av dels 
en gynnsam åldersstruktur (2 procent) och något bättre grad av 
egenförsörjning (1 procent). Minskningen i försörjningskost-
naderna per flykting beror inte på utflyttning: Det finns unge-
fär samma antal boende i större städer i slutet av perioden som 
i dess början. Andelen helt beroende av försörjningsstöd sjun-
ker ungefär som riksgenomsnittet, vilket tyder på att graden av 
egenförsörjning för flyktingarna i större städer förbättras snab-
bare än i storstäderna. I slutet av år 2000 bor cirka 30 procent 
av 1997 års flyktingkontingent i någon av de större städerna.
 Medelstora städer: Försörjningskostnaderna per flykting 
minskar mycket snabbt. Eftersom försörjningskostnaderna i 
utgångsläget är relativt låga, så resulterar den snabba minsk-
ningen i att försörjningskostnaderna per flykting sett över hela 
perioden är ca 16 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket för-
klaras av dels en gynnsam åldersstruktur (5 procent) och dels 
en bättre grad av egenförsörjning (11 procent). Minskningen 
förklaras till en del av att det finns en utflyttning från dessa 
kommuner: Antalet flyktingar minskar med ca 9 procent. Men 
det största förklaringen ligger i en förbättrad egenförsörjning 
för flyktingarna. Andelen flyktingar som är helt beroende av 
försörjningsstöd för sin försörjning år 2000, är ca 30 procent 
lägre än för riksgenomsnittet. En tolkning av dessa siffror är 
att arbetsmarknadsläget förbättras snabbt för de flyktingar från 
1997 års kontingent som bor i de medelstora städerna, och att 
förbättringen är betydligt snabbare än för riksgenomsnittet. I 
slutet av år 2000 bor cirka 14 procent av 1997 års flyktingkon-
tingent i någon av de medelstora städerna.



 Industrikommunerna: Försörjningskostnaderna per flykting 
minskar mycket snabbt, mer än dubbelt så snabbt som för riks-
genomsnittet. Eftersom dessa kommuner dessutom har relativt 
låga försörjningskostnader per flykting i utgångsläget, så blir 
resultatet att försörjningskostnaderna per flykting sett över 
hela perioden är mycket låga. De är drygt 30 procent under 
riksgenomsnittet, varav en gynnsam åldersfördelning förklarar 
knappt 5 procent och en högre grad av egenförsörjning förkla-
rar ca 26 procent. Nettoavflyttningen är liten, det bor ca 4 pro-
cent färre år 2000 än under mottagningsåret i dessa kommuner. 
Andelen flyktingar som är helt beroende av försörjningsstöd 
för sin försörjning år 2000, är ungefär hälften så stor som för 
riksgenomsnittet. Det har med andra ord skett en mycket snabb 
förbättring av flyktingarnas egenförsörjning i industrikommu-
nerna under slutet av 90-talet, åtminstone om vi ser på 1997 års 
flyktingkontingent. Cirka 8 procent av 1997 års flyktingkontin-
gent bor i en industrikommun år 2000.
 Landsbygdskommunerna: Försörjningskostnaderna per flyk-
ting minskar ungefär som för riksgenomsnittet, men utgår från 
en relativt låg nivå så resultatet blir att försörjningskostnaderna 
per flykting är ca 25 procent lägre än riksgenomsnittet. Av 
detta förklaras cirka 11 procent av en gynnsam åldersstruktur 
och 14 procent av en bättre grad av egenförsörjning, sett över 
hela perioden. Den förbättrade egenförsörjningen, jämfört med 
riksgenomsnittet, kan i sin tur förklaras av två faktorer, antag-
ligen lika betydelsefulla. För det första så är det en relativt stor 
avflyttning från dessa kommuner. År 2000 är det 30 procent 
färre flyktingar från 1997 års flyktingkontingent i dessa kom-
muner, och man kan anta att de som flyttar i första hand är de 
som har en svag anknytning till den lokala arbetsmarknaden. 
För det andra är andelen flyktingar som är helt beroende av 
försörjningsstöd för sin försörjning år 2000 ungefär hälften så 
stor som för riksgenomsnittet. För de som stannar kvar i lands-
bygdskommunerna har arbetsmarknadsläget förbättrats påtag-
ligt, även jämfört med riksgenomsnittet. Enbart cirka 2 procent 
av 1997 års flyktingkontingent bor i en landsbygdskommun år 
2000.
 Övriga större kommuner: Försörjningskostnaderna per flyk-
ting sjunker mycket snabbt över perioden. Resultatet blir att 
försörjningskostnaderna per flykting, sett över hela perioden, 
är ca 20 procent lägre än riksgenomsnittet, vilket nästan i sin 
helhet (19 procent) förklaras av en högre grad av egenförsörj-
ning. Precis som för landsbygdskommunerna så förklaras den 
relativt bättre graden av egenförsörjning av dels en avflyttning 
(ca 25 procent av antalet mottagna flyktingar avflyttar) dels 
av en förbättrad arbetsmarknad. Det senare avspeglar sig i att 
andelen flyktingar som är helt beroende av försörjningsstöd 
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är drygt 20 procent lägre än för riksgenomsnittet. Så även för 
denna kommunkategori gäller att arbetsmarknadsläget har för-
bättrats påtagligt för de som stannar kvar. År 2000 bodde cirka 
4 procent av 1997 års flyktingkontingent i övriga större kom-
muner.
 Övriga mindre kommuner: Försörjningskostnaderna per flyk-
ting minskar inte mycket över perioden. Men eftersom de är 
lägst i landet varje år, så blir resultatet att försörjningskostna-
derna per flykting ligger cirka 32 procent under riksgenom-
snittet, varav en gynnsam åldersfördelning förklarar knappt 5  
procent och en högre grad av egenförsörjning förklarar ca 27 
procent. Intressant är att nettoflyttningen från dessa kommu-
ner är lika med noll. Samtidigt kan vi konstatera att andelen 
av hushållen som är helt beroende av försörjningsstöd minskar 
snabbare än för riksgenomsnittet. En tolkning av detta är att 
det i dessa kommuner varit en relativt stor del av flyktingarna 
som kunnat försörja sig helt eller delvis praktiskt taget under 
hela perioden, och att den andel som kunnat gå över till en 
helt egen försörjning vuxit relativt snabbt. Av 1997 års flykting-
kontingent så bor ca 2 procent i övriga mindre kommuner år 
2000.



En intressant fråga är om flyktingarna som tillhör 1997 års 
flyktingkontingent förbättrar sin position på arbetsmarknaden 
genom att flytta till en annan kommun än den ursprungliga 
mottagningskommunen. För att besvara denna fråga har vi 
tagit fram statistik som visar skillnaden i bidragsberoende mel-
lan de flyktingar som bott kvar under hela perioden 1997–2000 
och de som flyttat någon gång under perioden. 
 Av tabell 13 framgår att andelen flyktingar som är beroende 
av försörjningsstöd i någon utsträckning, helt eller delvis, sjun-
ker från cirka 54 procent ner till cirka 50 procent oavsett om de 
stannat kvar i den kommun där de mottogs första gången eller 
om de flyttat. Andelen som är helt beroende av försörjnings-
stöd sjunker under perioden från drygt 37 procent till drygt 17 
procent för de som stannat kvar och till cirka 15 procent för 
de som flyttat. Även om skillnaderna inte är stora mellan de 
olika kategorierna av flyktingar så framgår det av tabellen att 
flyttarna startar från en (något) sämre arbetsmarknadsanknyt-
ning och avslutar i en (något) bättre arbetsmarknadsanknyt-
ning. Framför allt minskar den andel som är helt beroende av 
försörjningsstöd snabbare än för de kvarboende, vilket vi tidi-
gare har tolkat som att andelen som försörjer sig genom hel-
tidsarbeten ökar. Rörligheten befrämjar således flyktingarnas 
strävanden att nå egenförsörjning, vilket låter rimligt. Men 
eftersom skillnaderna är så liten mellan de som flyttar och de 
som stannar, så kan man samtidigt påstå att förbättringen av 
egenförsörjningen i första hand beror på en allmän förbättring 
av konjunkturerna, inte på rörligheten på arbetsmarknaden. 
Observera dessutom att rörligheten har minskat mycket för just 
denna flyktinggrupp.
 Låt oss också redovisa statistiken uppdelad på kommungrup-
per.

Skillnader mellan flyktingar 
som stannar kvar och de som flyttar
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 Utvecklingen för de flyktingar som stannat kvar i de kom-
muner där de ursprungligen mottogs är något olika i de olika 
kommunkategorierna:
 För storstäderna gäller att andelen som är beroende av för-
sörjningsstöd (helt eller delvis) ligger betydligt över riksgenom-
snittet över hela perioden. Även för helt beroende gäller att 
deras andel ligger över riksgenomsnittet, även om skillnaderna 
minskar över perioden. Anknytningen till arbetsmarknaden för 
1997 års flyktingkontingent går långsammare i storstäderna än 
i landet i övrigt.
 Storstädernas förorter har en intressant utveckling vad det 
gäller beroendet av försörjningsstödet. Från att ha legat mycket 
högre än riksgenomsnittet minskar förorternas andel år 2000 
ner till den genomsnittliga nivån. Detta gäller såväl andelen 
delvis beroende som andelen helt beroende. För storstädernas 
förorter gäller således att det finns tecken på snabba föränd-
ringar bland de kvarboende år 2000.
 Större städer har en annorlunda tidsprofil. Andelen beroende 
ligger i början av perioden något lägre än riksgenomsnittet, 
men minskar inte i samma takt, så att i slutet av perioden har 
man en högre andel beroende. Andelen som är helt beroende 
ligger hela tiden under riksgenomsnittet. Det innebär att ande-
len som är delvis beroende inte minskar i samma utsträckning 
som för landet i övrigt.
 För medelstora städer gäller att andelen beroende ligger unge-
fär som för riksgenomsnittet ända fram till sista året, då ande-
len minskar betydligt snabbare än för riksgenomsnittet. Hela 
denna minskning beror på att andelen helt beroende minskar 
kraftigt.

Tabell 13
Andel av flyktingar i 1997 års flyktingkontingent som är beroende (helt eller delvis) respektive 
helt beroende av försörjningsstöd, respektive år. Uppdelade på dels de som bor kvar i den kom-
mun där de mottogs 1997 (kvarboende) dels de flyktingar som flyttat någon gång under perio-
den (flyttare). 

  Antal inom  Andel som är beroende Andel som är helt
  resp. kategori av försörjningsstöd,  beroende av
   helt eller delvis, % försörjningsstöd, %
  1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Kvarboende 10 411 53,8 57,4 53,9 50,2 37,5 27,5 21,3 17,2 
Flyttare 3 242 54,5 57,6 53,8 49,9 37,8 24,6 19,3 14,7

Källa: Integrationsverket.



 Industrikommunernas andel beroende är hela perioden under 
riksgenomsnittet, i första hand beroende på att andelen helt 
beroende är mycket under riksgenomsnittet. Andelen som är 
helt beroende av försörjningsstöd är ungefär en fjärdedel av 
riksgenomsnittet år 2000.
 Landsbygdskommunernas utveckling av andelen beroende 
skiljer sig från alla andra kommunkategorier, eftersom andelen 
ökar över perioden. Samtidigt minskar andelen helt beroende 
mycket snabbt och är den lägsta i landet. Det betyder att bland 
de kvarboende så ökar antalet delvis beroende medan antalet 
helt beroende minskar.
 Övriga större kommuner har en minskande andel beroende 
flyktingar, men andelen är större än för riksgenomsnittet. Däre-
mot är andelen helt beroende mycket lägre än för rikets helhet, 
vilket innebär att de som är delvis beroende är överrepresente-
rade bland de flyktingar som inte flyttat från dessa kommuner.
 Övriga mindre kommuner, slutligen, har en betydligt lägre 

Tabell 14
Andel av flyktingar i 1997 års flyktingkontingent som är beroende (helt eller delvis) respektive 
helt beroende av försörjningsstöd, respektive år och olika kommunkategorier. Kvarstannande 
flyktingar.

Kommun- Antal Andel som är beroende Andel som är helt beroende
kategori flykt. av försörjningsstöd, av försörjningsstöd, %,
   helt eller delvis, %, kvarstannande
   kvarstannande
  1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Storstäder 2 940 56,5 62,7 57,2 56,0 41,2 38,9 30,4 25,0 
Förorter 1 336 54,9 66,6 59,6 50,9 39,2 29,3 22,4 16,9 
Större städer 3 224 52,9 55,8 53,2 51,1 35,8 25,3 20,9 16,7 
Medelstora 
 städer 1 528 52,2 57,1 53,9 48,2 35,0 19,0 12,6 11,4 
Industri-
 kommuner 679 50,8 55,7 51,1 48,7 33,0 15,0 10,0 7,4 
Landsbygds-
 kommuner 113 46,9 45,1 43,4 40,7 32,7 12,4 11,5 5,3 
Glesbygds-
 kommuner 11 63,6 49,4 49,4 49,4 54,5 18,2 0,0 0,0 
Övriga, större 
 kommuner 376 50,5 61,1 58,4 56,6 35,1 18,9 14,9 10,9 
Övriga, mindre 
 kommuner 204 52,5 44,8 42,8 41,4 40,2 15,2 13,7 10,8 
Riket 10 411 53,8 57,4 53,9 50,2 37,5 27,5 21,3 17,2

Källa: Integrationsverket.
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andel beroende inklusive helt beroende. Skillnaden gentemot 
riksgenomsnittet är mycket stort.
 Vi har även statistik över de flyktingar som flyttat någon gång 
under de första 3,5 åren, uppdelat på de kommunkategorier 
som flyktingarna flyttade från första gången. Tabell 15 visar 
således inte utfallet i de kommunkategorier som flyktingarna 
flyttar till.
 Tabellen är intressant ur ett par perspektiv:
• Det första är, som redan konstaterats, att flyttarnas grad av 

egenförsörjning förbättras något snabbare än de som stan-
nar kvar i mottagningskommunen.

• Det är ingen större skillnad i framgången på arbetsmarkna-
den beroende på vilken kommun man flyttat ifrån. Möjligt-
vis kan man säga att flyttarna från storstäderna, medelstora 
städer, industrikommuner samt övriga mindre kommuner i 
slutet av perioden nått mindre grad av beroende än genom-
snittet för flyttarna inom 1997 års flyktingkontingent. Sämst, 

Tabell 15
Andel av flyktingar i 1997 års flyktingkontingent som är beroende (helt eller delvis) respektive 
helt beroende av försörjningsstöd, respektive år och olika kommunkategorier. Flyktingar som 
flyttat någon gång under perioden.

Kommun- Antal Andel som är beroende Andel som är helt
kategori  flykt. av försörjningsstöd, beroende av
   helt eller delvis, %, försörjningsstöd, %,
   flyttande flyktingar flyttande flyktingar
  1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Storstäder 263 55,1 61,2 53,6 45,2 34,6 31,9 20,5 15,2 
Förorter 389 62,5 66,6 59,6 50,9 46,3 32,6 25,7 22,1 
Större städer 899 54,7 55,8 53,2 51,1 40,3 24,7 20,6 14,6 
Medelstora städer 575 54,3 57,1 53,9 48,2 36,9 22,3 16,7 13,7 
Industri-
 kommuner 427 49,2 55,7 51,1 48,7 33,3 23,2 18,5 11,5 
Landsbygds-
 kommuner 131 46,6 52,7 51,9 53,4 32,8 22,1 12,2 7,6 
Glesbygds-
 kommuner 81 53,1 49,4 49,4 49,4 35,8 21,0 14,8 16,0 
Övriga, större 
 kommuner 332 57,8 61,1 58,4 56,6 35,5 23,5 20,5 16,3 
Övriga, mindre 
 kommuner 145 44,8 44,8 42,8 41,4 33,1 9,7 11,7 9,0 
Riket 3 242 54,5 57,6 53,8 49,9 37,8 24,6 19,3 14,7 
Riket, kvarstannande 10 411 53,8 57,4 53,9 50,2 37,5 27,5 21,3 17,2

Källa: Integrationsverket.



i detta avseende, går det för flyttarna från storstädernas för-
orter och övriga större kommuner.

• Även när det gäller andelen som är helt beroende av för-
sörjningsstöd, så minskar den långsammast för de flyktingar 
som flyttar från förorterna. Snabbast minskning har industri-
kommuner, landsbygdskommuner samt övriga mindre kom-
muner. Flyttarna från alla andra kommunkategorier utveck-
las ungefär i paritet med riksgenomsnittet.

 Låt oss avslutningsvis i detta avsnitt se på statistiken över 
hushållens sammansättning för de hushåll i 1997 års flykting-
kontingent som erhållit försörjningsstöd, för att se om det 
finns tendenser som kan förklara utvecklingen av kommuner-
nas kostnader för försörjningsstödet. I tabell 16 görs en sådan 
redovisning. Observera att redovisningen utgår ifrån antalet 
hushåll.

Tabell 16
Fördelning av samtliga hushåll som erhållit helt respektive delvis försörjningsstöd respektive år 
efter olika hushållstyper, 1997 års flyktingkontingent. 

  Beroende 1997 1998 1999 2000

Ensamstående män    
 Utan barn Delvis beroende 226 392 461 471
   Helt beroende 1 483 1 172 871 656
   Summa 1 714 1 564 1 332 1 127
 Med barn Delvis beroende 45 81 83 49
   Helt beroende 74 49 23 19
   Summa  119 130 106 68
Ensamstående kvinnor    
 Utan barn Delvis beroende 114 187 231 220
   Helt beroende 605 514 476 405
   Summa 749 701 707 625
 Med barn Delvis beroende 134 294 413 461
   Helt beroende 291 173 133 87
   Summa  425 467 546 548
Gifta/sammanboende    
 Utan barn Delvis beroende 173 186 173 162
   Helt beroende 386 408 408 338
   Summa 559 594 581 500
 Med barn Delvis beroende. 966 1 890 1 917 1 840
   Helt beroende 1 060 644 471 361
   Summa 2 026 2 534 2 388 2 250
Samtliga hushåll  5 593 5 990 5 677 5 124

Källa: Integrationsverket.
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 Tabell 16 visar att antalet hushåll från 1997 års flyktingkon-
tingent som erhållit någon form av försörjningsstöd minskar 
med 8,4 procent över perioden 1997–2000. Störst är naturligt-
vis minskningen det sista året. 
 Dessutom framgår det att för hushållen med barn är utveck-
lingen annorlunda än för hela flyktingkontingenten. Antalet 
hushåll med barn och med försörjningsstöd har utvecklats 
enligt följande:
 1997: 2 570 hushåll
 1998: 3 131 hushåll
 1999: 3 040 hushåll
 2000: 2 866 hushåll
 Sett över perioden som helhet ökar antalet hushåll med barn 
och med försörjningsstöd med 12 procent, men det finns en 
nedåtgående trend från och med 1998. Intressant är att antalet 
helt beroende hushåll med barn minskar från 1 435 till 466 
från 1997 till 2000, samtidigt som hushållen med delvis försörj-
ningsstöd ökar från 1 145 till 2 400. En möjlig förklaring till 
detta är att i de fall som flyktingarna får inkomster från arbete, 
så kan de vara så små att de inte räcker för att klara uppehäl-
let. Resultatet blir då att antalet med delvis försörjningsstöd 
ökar medan antalet med helt försörjningsstöd minskar. Tren-

Tabell 17
Utvecklingen av ensamstående män respektive kvinnor och gifta/sammanboendes andelar av 
samtliga stödberoende hushåll, 1997 års flyktingkontingent, perioden 1997–2000. 
 ↓ innebär att respektive andel har minskat över perioden 1997–2000.
 ↑ innebär att respektive andel har ökat över perioden 1997–2000.
 → innebär att respektive andel är oförändrad över perioden 1997–2000.

Kommunkategori Andelen  Andelen Andelen
  ensamstående ensamstående gifta/
  män kvinnor  sammanboende

Storstäder ↓ ↑ ↑
Förorter   ↓   ↑   ↑
Större städer     ↓    →     ↑
Medelstora städer       ↓      ↑      →
Industrikommuner         ↓       →        ↓
Landsbygdskommuner           ↓         ↑          ↓
Glesbygdskommuner             ↓            ↑            ↓
Övriga större kommuner               ↓               ↑            →
Övriga mindre kommuner                 ↓                →                 ↑

Källa: se bilaga B.



den med minskad andel helt beroende gäller för alla hushållsty-
per med barn. Ensamstående kvinnor och gifta/sammanboende 
hushåll med delvis försörjningsstöd ökar kraftigt under perio-
den, medan det för männen är relativt oförändrat få hushåll.
 För hushållen utan barn är utvecklingen ungefär som för 
flyktingkontingenten som helhet, dvs. att det finns ett mins-
kande antal beroende av försörjningsstöd över perioden och att 
minskningen är speciellt stark under det sista året. Antalet hus-
håll med barn och med försörjningsstöd har utvecklats enligt 
följande:
 1997: 3 022 hushåll
 1998: 2 859 hushåll
 1999: 2 620 hushåll
 2000: 2 252 hushåll
 Även för dessa hushåll gäller att antalet som är helt beroende 
av försörjningsstöd minskar kraftigt över perioden, från sam-
manlagt cirka 2 500 till cirka 1 400. Samtidigt ökar antalet hus-
håll som är delvis beroende från ca 550 till cirka 850. Dessa 
trender liknar de som vi fann för hushållen med barn, även om 
de inte är så starka. Antagligen är förklaringen till dessa trender 
likartad som för barnhushållen, dvs. att inkomsterna från eget 
arbete inte räcker för att klara uppehället. Eftersom det är svå-
rare att nå upp till normen om man har barn i familjen än 
om man är utan barn, så blir trenden svagare för hushållen 
utan barn. Utvecklingen för ensamstående kvinnor utan barn 
är sämre, vad avser bidragsberoendet, än vad den är för de 
ensamstående männen: 
• Antalet kvinnliga ensamstående försörjningsstödshushåll 

minskar med 17 procent. Motsvarande för männen är 34 
procent.

• Antalet kvinnliga ensamstående hushåll med helt försörj-
ningsstöd minskar med 33 procent. Motsvarande för de 
ensamstående männen är 56 procent.

• Antalet kvinnliga ensamstående hushåll med delvis försörj-
ningsstöd ökar med 53 procent. Motsvarande för de ensam-
stående männen är en ökning med 108 procent.

 Det är svårt att finna förklaringar till dessa skillnader, annat 
än att de manliga flyktingarnas kompetenser svarar bättre mot 
de krav som det svenska näringslivet har, jämfört med kvin-
nornas kompetenser eller att de kvinnliga flyktingarna diskri-
mineras. För de gifta/sammanboende utan barn förändras inte 
graden av beroende mera än ytterligt marginellt över perioden. 
Det är den grupp som, i detta avseende, utvecklas sämst. 
 Vi har också statistik över de stödberoende hushållens för-
delning på olika kommunkategorier, respektive år. Statistiken 
är mycket omfattande varför den redovisas i en bilaga, se bilaga 
B. I tabell 17 sammanfattas statistiken översiktligt.

  … 41 
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 För ensamstående män gäller att de minskar sin andel av de 
stödberoende hushållen, oavsett vilken kommunkategori man 
betraktar. Dessutom minskar de i absoluta tal.
Andelen av de stödberoende som är ensamstående kvinnor 
växer generellt sett, utom i större städer, industrikommuner 
och övriga mindre kommuner, där andelen är oförändrad.
Andelen av de stödberoende som är gifta/sammanboende växer 
generellt sett, utom i industrikommuner och landsbygdskom-
muner där andelen minskar och i medelstora städer och övriga 
större kommuner, där andelen är oförändrad.
 Utvecklingen mot egenförsörjning för 1997 års flyktingkon-
tingent är mest positiv för de ensamstående männen. För de 
ensamstående kvinnorna går det sämre liksom för de gifta/
sammanboende hushållen.



Då man diskuterar vilka faktorer som avgör om en flykting blir 
beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle eller ej, åter-
kommer ofta förklaringar som utgår ifrån skillnader i de meto-
der som används av de kommunala eller statliga tjänstemännen 
som ansvarar för flykting- och integrationspolitikens genom-
förande. Det finns flera inlägg kring flyktingpolitiken där man 
menar att kommunerna skapar ett socialbidragsberoende hos 
flyktingen, snarare än en inställning hos henne/honom att nå 
fram till egenförsörjning. Detta sker genom att kommunerna 
arbetar på ett omhändertagande, snarare än utvecklande sätt. 
För att nå fram till en sådan slutsats krävs att man gör en hel-
täckande kvantitativ individorienterad studie där man simul-
tant behandlar alla de faktorer som kan tänkas påverka flyk-
tingens integration på arbetsmarknaden. Det betyder att en 
sådan studie måste innehålla statistik över
1 flyktingspecifika egenskaper såsom utbildning, ålder, kön, 

yrkeserfarenheter, etc., för varje individ
2 kommunspecifika egenskaper såsom sysselsättningsnivå, 

arbetslöshet, industristruktur, pendlingsavstånd, arbetsmark-
nadens storlek, etc., för varje kommun

3 skillnader i arbetsmetoder i integrationsarbetet på kommu-
nal nivå.

 Tyvärr finns ingen sådan heltäckande undersökning. Spe-
ciellt svårt är det att kvantifiera eller klassificera skillnader i 
arbetsmetodik. Inte heller denna rapport har tillgång till ett 
sådant datamaterial. Vi ska ändå försöka att närma oss frågan 
genom att se på skillnader i flyktingarnas beroende av för-
sörjningsstöd, beroende på vilken form av försörjningsstöd 
som kommunen använder. Det är visserligen ingen heltäckande 
beskrivning av arbetsmetodiken, men kan utgöra en aspekt av 
den. Tanken är då att kommunen genom att inte använda sig 

Skillnader i försörjningskostnader 
beroende på form av försörjningsstöd



av vare sig begreppet socialbidrag eller sedvanliga rutiner kring 
utbetalningen av socialbidrag, utan i stället arbetar med intro-
duktionsersättning, ger annorlunda signaler till flyktingar som 
är beroende av försörjningsstöd. Frågan är då om det finns 
några påvisbara skillnader mellan kommunerna, beroende på 
vilken form av försörjningsstöd som används. Detta har vi möj-
lighet att diskutera genom speciell statistik, som vi skall redo-
visa. Däremot kommer vi inte att kunna besvara frågan om 
betydelsen av arbetsmetodik i kommunerna, eftersom vi sak-
nar de individ- och kommunrelaterade uppgifter som krävs för 
en heltäckande analys. 
 Vi skall använda en klassificering från en tidigare undersök-
ning från Integrationsverket av formen av försörjningsstöd i 

Tabell 18
Försörjningsstöd per flykting, 1997 års flyktingkontingent, uppdelat efter den form av försörj-
ningsstöd som kommunen använder. Vilka kommuner som hänförs till respektive stödform 
framgår av bilaga A.

 Typ av försörjningsstöd
 1.  2. 3. 0.
 Socialbidrags- Introduktions- Socialbidrag Uppgift
 liknande  ersättning  saknas
 introduktions-
 ersättning

Antal kommuner 30 17 63 99
Boende 1997 4 406 3 370 3 637 1 780
 1998 4 588 3 528 3 560 1 689
 1999 4 640 3 467 3 562 1 775
 2000 4 672 3 545 3 483 1 801
Boende 00/
 boende 97 1,05 1,05 0,96 1,01
Stöd per 1997 23 259 24 006 24 622 22 175
 flykt.  1998 37 906 32 796 35 345 29 465
 1999 34 199 31 233 31 112 22 634
 2000 30 159 29 562 24 333 19 048
 Summa 125 524 117 627 115 412 93 323
Minskning av 
 stöd/flykting 
 1998–2000, % 20,4 9,9 31,2 35,4
Andel helt 
 beroende av 
 de beroende 
 år 2000, % 40 40 30 30

Källa: Integrationsverket.
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kommunerna19. Vi får då en ny klassificering av kommunerna, 
där vi kan se eventuella skillnader i flyktingarnas beroende av 
försörjningsstödet. 
 Försörjningsstödet består av endera av följande tre ersätt-
ningar: 
1 socialbidrag, i enlighet med respektive kommuns norm
2 introduktionsersättning, varmed avses att

• ersättningen är högre än kommunens socialbidragsnorm 
• individen kan ha egen inkomst, utan att introduktionser-
sättningens storlek påverkas.20 

3  socialbidragsliknande introduktionsersättningar, varmed 
avses introduktionsersättningar som inte uppfyller båda kri-
terierna i punkt 2 ovan.

 I tabell 18 redovisas utvecklingen av försörjningsstödet per 
flykting där kommunerna grupperats efter form av försörj-
ningsstöd.
 Av tabell 18 framgår att den kommungrupp som har lägst 
försörjningskostnad per flykting är de kommuner som använ-
der socialbidrag21, även om skillnaden gentemot de som använ-

Tabell 19
Kommunernas tillhörighet vad det gäller kommuntyp och form av försörjningsstöd, 1997 års 
flyktingkontingent. 

Kommuntyp Stödform 1 Stödform 2 Stödform 3 Stödform 0

Storstäder 2 1 0 0
Förorter 8 2 11 8
Större städer 7 8 8 3
Medelstora städer 4 5 17 14
Industrikommuner 2 0 13 31
Landsbygdskommuner 2 0 2 9
Glesbygdskommuner 1 0 1 6
Övriga, större 
 kommuner 1 0 9 14
Övriga mindre 
 kommuner 2 1 3 12

Källa: Integrationsverket.
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19 Kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare – 
En kartläggning. Integrationsverkets rapportserie 2000:5.

20 Hur stor inkomsten får vara varierar mellan högst 500 kr till obegrän-
sade inkomster.

21 Eftersom »Stödform 0« innebär att vi inte har någon information om 
vilken stödform som dessa kommuner använder, så bortser vi från 
dem i de jämförelser som görs.
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der introduktionsersättning inte är stor22. Även om vi använ-
der andra mått på flyktingarnas framgång vad det gäller att nå 
egenförsörjning, så gäller att kommungruppen som använder 
sig av socialbidrag når bättre resultat än de som använder sig 
olika varianter av introduktionsersättningar:
• de minskar försörjningskostnaden per flykting snabbare 

(över perioden 1998–2000)
• andelen av de som är beroende av försörjningsstöd som är helt 

beroende är lägre
 Resultatet kan tyckas förvånande, utifrån de föreställningar 
som finns om förväntade effekter av att gå över till introduk-
tionsersättning i stället för socialbidrag. Men vi vill återigen 
poängtera att vi från tabellen inte kan dra slutsatsen att ersätt-
ningsformen inte spelar någon roll. Det finns flera skäl till 
detta:
1 Den huvudsakliga effekten på flyktingarnas beteende av att gå 

över till introduktionsersättning i stället för socialbidrag för-

Tabell 20
Försörjningsstöd per flykting, 1997 års flyktingkontingent, uppdelat efter den form av försörj-
ningsstöd som kommunen använder, exklusive storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg.

 Typ av försörjningsstöd
 1. 2. 3. 0.
 Socialbidrags- Introduktions- Socialbidrag Uppgift
 liknande  ersättning  saknas
 introduktions-
 ersättning

Stöd 1997 22 173 23 244 24 622 22 175
per  1998 35 090 30 342 35 345 29 465
flykt. 1999 27 142 27 975 31 112 22 634
 2000 22 554 26 194 24 333 19 048
 Summa 106 960 107 756 115 412 93 323
Minskning av 
 stöd/flykting 
 1998–2000, % 35,7 13,8 31,2 35,4
Andel helt 
 beroende av 
 de beroende 
 år 2000, % 30 40 30 30

Källa: Integrationsverket.

22 Observera att det inte spelar så stor roll om vi jämför försörjningskost-
naden över hela perioden eller bara perioden 1998–2000, eftersom 
kostnaderna per flykting 1997 är relativt lika, oberoende av ersätt-
ningsform.



väntas vara att flyktingarnas sökbeteende på arbetsmark-
naden och deras attityder till bidrag jämfört med egna 
inkomster skall förändras. Sådana förändringar är med 
all sannolikhet mycket långsiktiga processer där resultaten 
mycket väl kan visa sig först efter att flera nya kontingenter 
flyktingar utsatts för samma typ av integrationspolitik. 
Normöverföringar och attitydpåverkan styrs inte bara av 
ersättningsformen eller av andra aspekter på kommunernas 
integrationspolitik, utan dessutom av de flyktingar som  
redan finns i kommunerna från tidigare flyktingkontingen-
ter. Detta talar för att det är komplicerade processer där sam-
banden inte är alldeles självklara.

2 För det andra, vilket poängterades inledningsvis, är det flera 
faktorer än kommunernas utformning av försörjningsstöd 
som bestämmer flyktingarnas framgång på arbetsmarkna-
den. Flyktingarnas egenskaper (utbildning, ålder etc.) samt 
kommunens arbetssätt och arbetsmarknad (arbetslösheten, 
näringslivsstrukturen etc.) är också viktiga förklaringsfakto-
rer. Tidigare i denna rapport har vi visat att flyktingarnas 
framgång vad det gäller att nå egenförsörjning uppvisar rela-
tivt stora skillnader i framgång. Det går sämre för flykting-
arna i storstadsregionerna och bättre för de som bor i utan-
för dess områden. Den skillnad som framgår av tabell 18 
kanske enbart avspeglar de skillnader som finns i samman-
sättningen av kommungrupperna.

Tabell 21
Försörjningskostnader per flykting, olika kommunkategorier och stödformer, 1997 års flykting-
kontingent. Stödform 1 och 2, dvs. olika former av introduktionsersättningar, ses som en kate-
gori. 

 Form av försörjningsstöd, kostnad per flykting
Kommunkategori 1 och 2 3 0

Storstäder 140 967 - -
Förorter 101 048 137 964 119 552
Större städer 106 561 124 319 109 390
Medelstora städer 106 901 100 064 100 568
Industrikommuner 199 583 116 532 98 246
Landsbygdskommuner 113 124 166 266 77 884
Glesbygdskommuner 85 458 - 70 225
Övriga större kommuner 80 365 115 738 81 539
Övriga mindre kommuner 85 108 130 599 130 146

Källa: Integrationsverket.
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 Det kan med andra ord mycket väl vara på det sättet att om 
de kommuner som använder sig av introduktionsersättningar 
inte gjort det, utan i stället fortsatt med socialbidrag, så skulle 
det gått ännu sämre för dem. Om detta vet vi inget. Men det 
finns en del som talar för en sådan tolkning, vilket framgår om 
vi tittar lite närmare på sammansättningen av de olika kom-
mungrupperna. I tabell 19 visas hur kommungrupperna är 
sammansatta.
 De 30 kommuner som använder sig av stödform 1, dvs. 
socialbidragsliknande introduktionsersättningar, domineras av 
Stockholm, Malmö och flera av deras förorter samt flera av 
landets större städer, såsom Uppsala, Kristianstad, Gävle, Öst-
ersund. De kommuner som använder sig av stödform 2, dvs. 
introduktionsersättningar, består av Göteborg samt (med något 
undantag) uteslutande större och medelstora städer. Kom-
munerna som använder sig av stödform 3, dvs. socialbidrag, 
domineras av förorter, större och medelstora städer, industri-
kommuner och övriga större kommuner23. Med andra ord, 
sammansättning mellan de olika kommungrupperingarna är 
inte neutrala vad det gäller kommunstorlekar, näringslivsstruk-
tur och liknande. Framför allt så kommer storstäderna att 
dominera utfallet för kommungrupperingen som använder 
stödform 1 och stödform 2, dvs. någon form av introduk-
tionsersättning. Arbetsmarknadssituationen för flyktingarna i 
Stockholm, Malmö och Göteborg är antagligen så väsensskild 
från landet i övrigt, att en mera rättvisande jämförelse kan 
göras om dessa kommuner exkluderas. En sådan jämförelse 
redovisas i tabell 20.
 Jämförelser som exkluderar de tre storstäderna visar en något 
annorlunda bild. Introduktionsersättningarna ger en lägre för-
sörjningskostnad per flykting, medan de andra måtten på fram-
gång inte är lika entydiga. De kommuner som använder sig 
introduktionsersättningar på lika låg nivå som socialbidrags-
normerna har den största framgången vad det gäller flykting-
arnas minskning av beroendet av försörjningsstöd, oavsett vil-
ket mått på framgång som används. Eller med andra ord: Ju 
mera lika kommungrupperingarna görs, desto bättre effekter 
visar sig introduktionsersättningarna ge jämfört med socialbi-
dragen. Detta kan även visas genom att titta på försörjnings-
stödet per flykting och kommuntyp, inom respektive stödform. 
Detta är gjort i tabell 21.
 Jämförelserna mellan de kommuner som använder sig av 
introduktionsersättningar i någon form (stödform 1 och 2) 
och de som använder sig av socialbidrag (stödform 3) är fort-

23 Kommuner för vilka uppgifter saknas, i tabellen kallad stödform 0, inne-
håller i princip alla kommuntyper utom storstäder och större städer.



farande svåra att göra eftersom antalet kommuner inom res-
pektive kommuntyp är så olika. Man skall därför inte dra allt-
för långtgående slutsatser av tabellen, men den tendens som 
uttryckts tidigare håller: Kommuner som använder sig av intro-
duktionsersättningar är mera framgångsrika när det gäller att 
integrera flyktingarna på arbetsmarknaden, jämfört med de kom-
muner som använder sig av socialbidrag, om vi försöker neu-
tralisera den effekt som kommunens övriga egenskaper (storlek, 
arbetsmarknad, näringslivsstruktur) kan innebära.
 Men, återigen, för att kunna bli mera precis angående de 
kortsiktiga effekterna av olika former av försörjningsstödet så 
måste man beakta även de flyktingspecifika skillnaderna såsom 
utbildning, ålder, kön, etc. Så de trender som vi talat om i detta 
avsnitt skall mera ses som indicier men det finns i alla fall i det 
statistiska underlaget en del som talar för uppfattningen att en 
övergång från socialbidrag till introduktionsersättning är posi-
tivt för flyktingarnas integration på den svenska arbetsmarkna-
den.

24 Dan Olof Roth, t.ex., har visat att detta är viktigare än deltagandet i 
mera traditionella arbetsmarknadspolitiska utbildningar.

Tabell 22
Sannolikheten i procent att flyktingen är oberoende eller delvis beroende av försörjningsstöd år 
2000, beroende på graden av beroende 1997, 1998 och 1999 för 1997 års flyktingkontingent. 
Kvarstannare innebär att flyktingen bor kvar i den kommun som den ursprungligen mottogs i, 
medan flyttare innebär att de flyttat minst en gång under perioden. 

  Sannolikheten att flyktingen är delvis beroende eller   
  icke beroende år 2000, %
Om flyktingen Kvarstannare Flyttare

1997 Är oberoende 95,0 94,7
 Är delvis beroende 82,6 87,6
 Är helt beroende 67,7 72,9
1998 Är oberoende 97,8 96,8
 Är delvis beroende 88,6 88,5
 Är helt beroende 53,1 61,4
1999 Är oberoende 98,0 98,3
 Är delvis beroende 90,4 89,5
 Är helt beroende 37,8 46,7

Källa: Integrationsverket.
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I vårt materialet kan vi även särskilja flödet av flyktingarna 
mellan olika nivåer av beroende av försörjningsstöd och mel-
lan åren från och med 1997 till och med 2000. Vi kan dess-
utom särskilja de flyktingar som varit kvarboende hela perio-
den och de som flyttat någon gång. Statistiken särskiljer de som 
är helt, delvis eller icke beroende av försörjningsstöd. Statisti-
ken är intressant eftersom det ger en möjlighet att diskutera 
betydelsen av att tidigt bryta bidragsberoendet oavsett vilken 
form detta försörjningsstöd har.
 Det stöter dock på stora svårigheter att redovisa dessa flöden 
eftersom det mycket snabbt blir väldigt många flöden. På en 
4 års period blir det 34=81 flöden för vardera av de två grup-
perna, kvarstannare och flyttare, så det är svårt att visa tenden-
serna i materialet på ett överskådligt sätt. Vi har i nedanstå-
ende redovisning tagit vår utgångspunkt i den centrala frågan: 
»Hur stor är sannolikheten att flyktingen är icke beroende eller 
enbart delvis beroende av försörjningsstöd år 2000, dvs. då 
integrationsperioden skall vara avslutad«? I tabell 22 gör vi ett 
försök att besvara frågan.
 Den stora betydelse som en tidig arbetsmarknadsanknytning 
har för senare framgångar på arbetsmarknaden är uppenbar. 
Av tabell 22 framgår att den stora skillnaden vad det gäller grad 
av framgång på arbetsmarknaden år 2000 är mellan å ena sidan 
den flyktinggrupp som någon gång under perioden 1997–1999 
varit oberoende eller enbart delvis beroende av försörjnings-
stöd och å andra sidan den grupp som är helt beroende av stöd. 
Ju senare flyktingen lämnar sitt hela beroende desto sämre går 
det på arbetsmarknaden. Om, till exempel, flyktingen fortfa-
rande 1999 är helt beroende av stöd är sannolikheten att han/
hon skall vara oberoende eller enbart delvis beroende år 2000 
mindre än hälften så hög som om flyktingen har någon grad av 
egenförsörjning 1999.

Flödet mellan helt, delvis och 
ej beroende av försörjningsstöd



 Av tabellen framgår också att ett sätt för de flyktingar som är 
helt beroende av försörjningsstöd att förbättra sina möjlighe-
ter på arbetsmarknaden är att byta kommun. Speciellt stor är 
effekten i slutet av perioden. En flyttare som är helt beroende av 
stöd ökar sina möjligheter av vara oberoende eller delvis obe-
roende av stöd år 2000 med 6–8 procent. 
 Denna effekt understöder att flyktingens arbetsmarknadsan-
knytning i introduktionsfasen är mycket viktig för den framtida 
möjligheten till egenförsörjning24 . Orsakerna till detta är flera, 
men en viktig aspekt är att flyktingen genom eget arbete skaffar 
sig viktiga kunskaper om hur en svensk arbetsplats fungerar. 
Dessutom får flyktingen en möjlighet att visa upp sina yrkes-
kunskaper och en möjlighet att bryta igenom eventuella hinder 
i form av fördomar hos arbetsgivarna.
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1997 mottogs 13 653 flyktingar i Sverige, vilket var en återgång 
till 1995 års nivå. 1997 års flyktingkontingent hade en gynnsam 
åldersstruktur i så måtto att den innehöll betydligt färre äldre 
och betydligt flera barn. De flesta flyktingarna som kom 1997, 
kom ifrån forna Jugoslavien, Iran samt Irak, vilka tillsammans 
stod för 77 procent av alla flyktingar.
 Försörjningskostnaderna per flykting under mottagnings-
året plus ytterligare tre år har utvecklats på följande sätt under 
1990-talet:
 1992 års kontingent: 114 593 kr/flykting
 1993 års kontingent: 115 440 kr/flykting
 1994 års kontingent: 117 444 kr/flykting
 1995 års kontingent: 136 365 kr/flykting
 1996 års kontingent: 140 345 kr/flykting
 1997 års kontingent: 116 082 kr/flykting
 1997 års nivå är realt sett den lägsta nivån som uppmätts 
under 1990-talet, och representerar ett trendbrott vad det gäl-
ler försörjningskostnaderna per flykting. Den kraftiga förbätt-
ring gentemot 1995 och 1996 års flyktingkontingenter, minsk-
ning med 24 tkr per flykting, beror till cirka 50 procent av den 
gynnsamma åldersstrukturen och till 50 procent av förbättrad 
egenförsörjning.
 Den kraftiga förbättringen av flyktingarnas egenförsörjning 
sker i första hand i de kommuner som inte tillhör storstads-
regionerna. Speciellt gynnsam är utvecklingen i industrikom-
muner, mindre och medelstora kommuner. Kostnaderna per 
flykting, jämfört med riksgenomsnittet för 1997 års flykting-
kontingent, är i 
 Storstäderna 16 procent över genomsnittet
 Storstädernas förorter 10 procent över genomsnittet
 Större städer 3 procent under genomsnittet
 Medelstora städer 14 procent under genomsnittet
 Industrikommuner 30 procent under genomsnittet
 Landsbygdskommuner 20 procent under genomsnittet
 Glesbygdskommuner 50 procent över genomsnittet

Sammanfattning



 Övriga större kommuner 17 procent under genomsnittet
 Övriga mindre kommuner 26 procent under genomsnittet
 Rörligheten inom flyktingkontingenten i form av sekundär-
omflyttningar har minskat mycket kraftigt. En förklaring är 
antagligen att arbetsmarknadsläget förbättras för flyktingarna 
framför allt utanför storstadsregionerna. Vi kan visa att de flyk-
tingar som flyttar förbättrar sina möjligheter till egenförsörj-
ning.
 Vidare finns en svag tendens att kommuner som använder 
sig av introduktionsersättning i stället för socialbidrag som för-
sörjningsstöd lyckas bättre än de som håller kvar vid socialbi-
draget, om man jämför kommuner som i övrigt har likartad 
karaktär. Skillnaderna är dock inte särskilt stora, men det kan 
antagligen förklaras av att det berör mycket långsiktiga proces-
ser vars resultat kanske visar sig om ytterligare några år. Detta 
är dock en fråga som kräver en mera omfattande forskningsin-
sats för att kunna besvaras tillfredsställande. 
 Slutligen kan vi även visa att det är mycket viktigt att flyk-
tingen tidigt får kontakt med arbetsmarknaden och kan bryta 
beroendet av försörjningsstöd. Den grupp som lyckas med 
detta har en långsiktigt betydligt mera positiv utveckling än de 
som stannar kvar i beroendet av försörjningsstöd.
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Bilaga A

Typ av ersättning: socialbidragsliknande introduktionsersättning

Kommuner:

0115 Vallentuna, 0123 Järfälla, 0126 Huddinge, 0127 Botkyrka, 
0163 Sollentuna, 0180 Stockholm, 0184 Solna, 0186 Lidingö, 
0192 Nynäshamn, 0380 Uppsala, 0484 Eskilstuna, 
0486 Strängnäs, 0821 Högsby, 1231 Burlöv, 1266 Hörby,
1277 Åstorp, 1280 Malmö, 1290 Kristianstad, 1442 Vårgårda, 
1492 Åmål, 178 Kristinehamn, 1961 Hallstahammar, 
2084 Avesta, 2180 Gävle, 2181 Sandviken, 2281 Sundsvall, 
2309 Krokom, 2380 Östersund, 2480 Umeå

Typ av ersättning: introduktionsersättning

0181 Södertälje, 0480 Nyköping, 0580 Linköping, 
0581 Norrköping, 0583 Motala, 0680Jönköping, 
1282 Landskrona, 1440 Ale, 1480 Göteborg, 1481 Mölndal, 
1487 Vänersborg, 1490 Borås, 1715 Kil, 1880 Örebro, 
1980 Västerås, 2080 Falun, 2081 Borlänge

Typ av ersättning: socialbidrag 

0114 Upplands-Väsby. 0117 Österåker, 0136 Haninge, 
0138 Tyresö, 0139 Upplands-Bro, 0160 Täby, 0162 Danderyd, 
0182 Nacka, 0188 Norrtälje, 0191 Sigtuna, 0381 Enköping, 
0482 Flen, 0483 Katrineholm, 0561 Åtvidaberg, 0643 Habo, 
0662 Gislaved, 0682 Nässjö, 0683 Värnamo, 
0687 Tranås, 0780 Växjö, 0781 Ljungby, 0860 Hultsfred, 
0862 Emmaboda, 0884 Vimmerby, 1080 Karlskrona, 
1082 Karlshamn, 1214 Svalöv, 1281 Lund, 1283 Helsingborg, 
1285 Eslöv, 1287 Trelleborg, 1292 Ängelholm, 
1293 Hässleholm, 1380 Halmstad, 1382 Falkenberg, 
1383 Varberg, 1401 Härryda,1415 Stenungsund, 1441 Lerum, 
1447 Gullspång, 1463 Mark, 1472 Tibro, 1482 Kungälv, 
1485 Uddevalla, 1488 Trollhättan, 1489 Alingsås, 
1493 Mariestad, 1494 Lidköping, 1496 Skövde, 
1499 Falköping, 1780 Karlstad, 1784 Arvika, 1860 Laxå, 
1861 Hallsberg, 1881 Kumla, 1883 Karlskoga, 1884 Nora, 
1885 Lindesberg, 1917 Heby, 1981 Sala, 1982 Fagersta, 
2481 Lycksele, 2482 Skellefteå, 2582 Boden

Typ av ersättning: uppgift saknas

0125 Ekerö, 0128 Salem, 0183 Sundbyberg, 0187 Vaxholm, 
0360 Tierp, 0382 Östhammar, 0428 Vingåker, 0461 Gnesta, 
0481 Oxelösund, 0560 Boxholm, 0562 Finspång, 



0584 Vadstena, 0586 Mjölby, 0617 Gnosjö, 0642 Mullsjö, 
0665 Vaggeryd, 0684 Sävsjö, 0685 Vetlanda, 0686 Eksjö, 
0760 Uppvidinge, 0764 Alvesta, 0767 Markaryd, 
0861 Mönsterås, 0880 Kalmar, 0881 Nybro, 0882 Oskarshamn, 
0883 Västervik, 0980 Gotland, 1060 Olofström, 
1081 Ronneby, 1083 Sölvesborg, 1230 Staffanstorp, 
1256 Östra Göinge, 1257 Örkelljunga, 1260 Bjuv, 
1261 Kävlinge, 1264 Skurup, 1267 Höör, 1270 Tomelilla, 
1273 Osby, 1276 Klippan, 1278 Båstad, 1284 Höganäs, 
1286 Ystad, 1291 Simrishamn, 1315 Hylte, 1381 Laholm, 
1384 Kungsbacka, 1402 Partille, 1419 Tjörn,1435 Tanum, 
1452 Tranemo, 1460 Bengtsfors, 1461 Mellerud, 
1462 Lilla Edet, 1466 Herrljunga, 1471 Götene, 1484 Lysekil, 
1486 Strömstad, 1491 Ulricehamn, 1495 Skara, 1497 Hjo, 
1498 Tidaholm, 1760 Storfors, 1761 Hammarö, 1763 Forshaga, 
1766 Sunne, 1782 Filipstad, 1783 Hagfors, 1785 Säffle,
1862 Degerfors, 1863 Hällefors, 1907 Surahammar, 
1960 Kungsör, 1983 Köping, 1984 Arboga, 2023 Malung, 
2062 Mora, 2083 Hedemora, 2085 Ludvika, 2101 Ockelbo, 
2104 Hofors, 2182 Söderhamn, 2183 Bollnäs, 2184 Hudiksvall, 
2280 Härnösand, 2282 Kramfors, 2283 Sollefteå, 
2284 Örnsköldsvik, 2313 Strömsund, 2409 Robertsfors, 
2417 Norsjö, 2421 Storuman, 2510 Jokkmokk, 
2518 Övertorneå, 2523 Gällivare, 2580 Luleå, 2581 Piteå, 
2584 Kiruna



Bilaga B

Antalet ensamstående män, ensamstående kvinnor samt gifta hushåll som erhållit försörj-
ningsstöd respektive år, 1997 års flyktingkontingent. Respektive år samt olika kommunkatego-
rier

Kommun- Antal *Varav Ensam- *Varav Ensam- *Varav Gifta 
typ  hushåll* ensam- stående ensam- stående hushåll hushåll, %
   stående män, % stående  kvinnor, % med gifta av totala
   män av totala kvinnor av totala  antalet 
    antalet   antalet   hushåll
    hushåll  hushåll

Storstäder       
1997 1 516 520 34,3 407 26,8 589 38,9
1998 1 803 533 29,6 435 24,1 833 46,3
1999 1 813 474 26,1 446 24,6 888 49,0
2000 1 775 447 25,2 453 25,5 873 49,2

Förorter       
1997 747 241 32,3 148 19,8 358 47,9
1998 741 180 24,3 123 16,6 438 59,1
1999 687 149 21,7 130 18,9 406 59,1
2000 593 130 21,9 143 24,1 319 53,8

Större 
 städer       
1997 1 709 621 36,3 356 20,8 731 42,8
1998 1 800 573 31,8 341 18,9 886 49,2
1999 1 730 495 28,6 400 23,1 828 47,9
2000 1 532 359 23,9 323 21,1 848 55,4

Medelstora 
 städer       
1997 765 210 27,5 113 14,8 442 57,8
1998 779 184 23,6 114 14,6 481 61,7
1999 696 151 21,7 126 18,1 418 60,1
2000 620 136 21,9 124 20,0 360 58,1

Industri-
 kommuner       
1997 361 81 22,4 69 19,1 211 58,4
1998 382 83 21,7 73 19,1 226 59,2
1999 338 60 17,8 65 19,2 211 62,4
2000 275 47 17,1 51 18,5 176 64,0

Landsbygds-
 kommuner       
1997 76 20 26,3 11 14,5 45 59,2
1998 80 23 28,8 11 13,8 46 57,5
1999 68 18 26,5 15 22,1 35 51,5
2000 59 14 23,7 12 20,3 33 55,9



Kommun- Antal *Varav Ensam- *Varav Ensam- *Varav Gifta 
typ  hushåll* ensam- stående ensam- stående hushåll hushåll, %
   stående män, % stående  kvinnor, % med gifta av totala
   män av totala kvinnor av totala  antalet 
    antalet   antalet   hushåll
    hushåll  hushåll

Glesbygds-
 kommuner       
1997 34 11 32,4 4 11,8 19 55,9
1998 30 7 23,3 3 10,0 20 66,7
1999 23 5 21,7 3 21,7 13 56,5
2000 16 4 25,0 5 31,3 7 43,8

Övriga, 
 större       
1997 265 92 34,7 47 17,7 126 47,5
1998 266 76 28,6 50 18,8 140 52,6
1999 219 60 27.4 45 20,5 114 52,1
2000 169 44 26,0 47 27,8 78 46,2

Övriga, 
 mindre       
1997 120 37 30,8 19 15,8 64 53,3
1998 109 35 32,1 18 16,5 56 51,4
1999 103 26 25,2 21 20,4 56 54,4
2000 85 14 16,5 15 17,6 56 65,9

Källa: Integrationsverket.


