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Invandrades 
levnadsvillkor i Sverige  
– en forskningsöversikt 

 
av Jessica Sjögren 

 

Abstrakt 
Denna rapport är en forskningsöversikt som behandlar invandrades 
levnadsvillkor i Sverige. Med invandrade avses den utrikes födda delen av 
Sveriges befolkning. I begreppet personer med utländsk bakgrund, som 
också har ingått i översikten, avses inrikes födda med utländsk bakgrund. 
De frågeställningar som har formulerats och styrt arbete är hur 
invandrades levnadsvillkor ser ut i jämförelse med inföddas i Sverige 
inom åtta olika områden samt hur eventuella skillnader ser ut kvalitativt 
och kvantitativt. De områden som undersökts är: arbetsmarknad, 
socialtjänstens verksamhet, hälsa, bostadsmarknad, utbildning, ekonomi 
och försörjning samt slutligen övrigt deltagande i samhället. Syftet med 
denna forskningsöversikt har varit att beskriva levnadsvillkoren för 
invandrade jämfört med infödda i Sverige för att få en överblick och 
sammanfattning av det aktuella kunskapsläget. För att göra det har ett 
urval av aktuell svensk forskning och statistik undersökts och 
sammanställts. Urvalet är selektivt då referensmaterialet i huvudsak har 
publicerats mellan 2000-2004. En av slutsatserna i denna forsknings-
översikt är att inom många av de undersökta områdena finns skillnader i 
levnadsvillkor mellan invandrade respektive infödda i Sverige, ibland 
betydande sådana. Påfallande ofta återfinns också ett trappstegsliknande 
mönster i gruppen med utländsk bakgrund där flyktingar med 
utomeuropeisk bakgrund och kort vistelsetid uppvisar de mest 
ofördelaktiga levnadsvillkoren. Detta gäller både i jämförelse med 
infödda med svensk bakgrund likväl som med invandrade som kommit 
av arbetsmarknadsskäl i mitten av 1900-talet. 
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Förord 
Denna rapport är den första delrapporten i projektet ”Invandrare, tungt 
missbruk, socialt arbete”. Projektet har initierats av Ted Goldberg på 
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och har 
finansierats av ett anslag från regeringens narkotikapolitiska samordning 
- Mobilisering mot narkotika. Rapporten har genomförts på Social-
högskolan, Stockholms universitet och jag som författare är ansvarig för 
innehållet.  

Utgångspunkten för projektet ”Invandrare, tungt missbruk, socialt 
arbete” är att tungt narkotikamissbruk bland personer med utländsk 
bakgrund har ökat i Sverige. Syftet med denna första rapport är att ge en 
grundläggande beskrivning av invandrades levnadsvillkor i Sverige i 
början på 2000-talet. Detta för att sedan i kommande delprojekt närmare 
undersöka kopplingen mellan ofördelaktiga levnadsvillkor och tungt 
narkotikamissbruk bland invandrade i Sverige. Fokus läggs dels på unga 
missbrukare med utländsk bakgrund, dels på socialtjänstens arbete med 
dessa individer samt även samspelet mellan klient och socialarbetare.  

Avslutningsvis vill jag tacka Ted Goldberg som, på ett alltid lika 
snabbt och effektivt sätt, bistått med handledning i mitt arbete med 
rapporten.  

 
Stockholm, februari 2005 

 
Jessica Sjögren  
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Sammanfattning  

Invandrades levnadsvillkor 
Denna forskningsöversikts syfte var att undersöka och jämföra 
levnadsvillkor bland invandrade respektive infödda i Sverige som det 
beskrivs i aktuell forskning och statistik. De områden som undersökts är: 
arbetsmarknaden, socialtjänstens verksamhet, hälsa, boende, utbildning, 
ekonomi och försörjning samt övrigt deltagande i samhället. Trots de 
generaliseringar som uppkommer vid grupperingar av befolkningen efter 
födelseland så kan det sammanfattningsvis konstateras att det inom 
samtliga av dessa områden verkar finnas skillnader i levnadsvillkor 
beroende på om man är född i Sverige eller inte.  

Vistelsetid, migrationsorsak och ursprungsregion är tre variabler som 
ofta ger utslag när det gäller utrikes föddas förutsättningar i Sverige. I en 
mycket översiktlig bild av läget kan genomgående skillnader konstateras 
och vid en närmare granskning av dessa skillnader framträder ett ofta 
återkommande mönster. Det kan beskrivas som ett trappstegsliknande 
mönster där inrikes födda med svensk bakgrund ofta återfinns på det 
”högsta steget”, det vill säga med de mest fördelaktiga positionerna. 
Personer som kommit som flyktingar från utomeuropeiska länder (samt 
vissa europeiska länder) med kort vistelsetid verkar ha de mest 
ofördelaktiga förutsättningarna i samhället medan personer som 
invandrat från ”rika västländer” har levnadsvillkor som inte skiljer sig 
nämnvärt från infödda i Sverige. Även bland inrikes födda påvisas vissa 
skillnader beroende på om en eller båda föräldrarna är utrikes födda. 
Personer födda i Sverige med utländsk bakgrund har ofta en bättre 
position än de som själva invandrat men i jämförelse med inrikes födda 
med svensk bakgrund tyder viss forskning på att denna grupp har en 
mer ofördelaktig position. Även här finns skillnader beroende på 
föräldrarnas ursprung och vistelsetid enligt det tidigare nämnda 
mönstret. Det kan tolkas som att en ofördelaktig samhällsposition i 
föräldragenerationen tenderar att gå i arv även till nästkommande 
generation. Ett slags deltrappsteg finns även med avseende på skillnader 
mellan könen där det i många fall är utrikes födda kvinnor som har de 
mest ofördelaktiga positionerna.  

På arbetsmarknaden är detta trappstegsmönster förhållandevis tydligt, 
många undersökningar i Sverige tyder på en påtaglig uppdelning i fråga 
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om sysselsättning och arbetslöshet men även löner och arbetsvillkor 
varierar beroende på om man har svensk eller utländsk bakgrund. 
Utrikes födda är överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt 
bistånd från socialtjänsten. Inom socialtjänstens verksamhet - 
ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård samt missbruksarbete - 
påvisar den befintliga forskningen en överrepresentation av familjer eller 
individer med utländsk bakgrund. Inom detta område är forskningen i 
många fall inte mer detaljerad än så, vistelsetid och ursprung redovisas i 
vissa fall. Bland missbrukare visar de kartläggningar som gjorts att 
personer med utomnordiskt ursprung tenderar att öka och långvarigt 
biståndstagande är vanligast i grupper med kort vistelsetid. När det gäller 
hälsa visar en nyligen genomförd undersökning att detta trappstegs-
mönster är mycket påtagligt – flyktingar från utomeuropeiska länder 
uppvisar den allra sämsta hälsa medan invandrade från rika västländer för 
det mesta har en hälsoprofil som liknar de inrikes födda med svensk 
bakgrund. Två undantag som nämns här är personer som invandrat från 
Finland och vissa sydeuropeiska länder, exempelvis från f.d. Jugoslavien. 
I denna grupp ryms dels en stor grupp som flytt från kriget på Balkan 
men likaså de som kom till Sverige av arbetsmarknadsskäl i mitten på 
1900-talet. Hälsan bland dem som invandrat av arbetsmarknadsskäl är 
ofta dålig till följd av ett långt arbetsliv i lågkvalificerat och tungt arbete. 
Den psykiska ohälsan ökar överlag i Sverige och är mycket vanligt 
förekommande bland de utrikes födda. Detta kan vara en följd av 
upplevelser av migrationen i sig men också en effekt av livet i Sverige 
med arbetslöshet, fattigdom eller en i övrigt marginaliserad livssituation. 
Exempelvis är invandrade i lägre grad medlemmar eller aktiva i 
föreningar och annan samhällelig verksamhet som valdeltagande vilket 
också kan medverka till en känsla av utanförskap i det svenska samhället.  

Som nämndes tidigare återfinns trappstegsmönstret även när det 
gäller inkomster och löner. Utrikes födda har ofta lågavlönade jobb eller 
deltidsanställningar vilket till viss del kan förklara skillnader i inkomster. 
Utbildning är ett sätt att kvalificera sig för mer välavlönade arbeten, 
bland de utrikes födda som invandrat under slutet på 1900-talet är 
utbildningsnivån relativt hög i genomsnitt. Men vissa undersökningar 
tyder på att högre utbildning inte lönar sig lika mycket för utrikes födda 
som för inrikes födda, åtminstone inte i inkomstavseende. Invandrade 
akademiker för förvisso arbete i högre grad än de med låg utbildning 
liksom att de får arbete inom den bransch som de är utbildade för. Men i 
många fall befinner de sig inte på den nivå inom yrket som utbildningen 
kvalificerar för. Barn och ungdomars framgång i utbildningssystemet är i 
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de allra flesta fall en effekt av föräldrarnas utbildningsbakgrund. I 
statistik och forskning kring de högre utbildningarna i Sverige är det 
utbildningsbakgrund snarare än utländsk bakgrund som ger utslag. Vad 
gäller grundskolan spelar familjens utbildningsbakgrund in på 
betygsresultat och gymnasiestudier men även här verkar en eventuell 
utländsk bakgrund ha betydelse. Att elever som själva nyligen invandrat 
har sämre förutsättningar att genomföra grundskolan utan problem är 
kanske inte förvånande med tanke på språksvårigheter och annat. 
Däremot visar det sig att inrikes födda elever med utländsk bakgrund i 
många avseenden utmärker sig som en grupp med svårigheter att klara 
av skolan i jämförelse med inrikes födda med svensk bakgrund. Elever 
med utländsk bakgrund hoppar i högre grad av gymnasiet eller återfinns 
på de individuella programmen. Vistelsetid har alltså betydelse här, 
huruvida det finns ett trappstegsmönster när det gäller ursprungsland 
framgår inte av den tillgängliga statistiken kring utbildning. Men att detta 
mönster framträder i fråga arbetsmarknadsanknytning kan tyda på att ett 
liknande mönster kan återfinnas även här.  

Den optimistiska välfärdsmodellen 
Uttrycket ”den optimistiska välfärdsmodellen” grundas på hypotesen att 
invandrades levnadsvillkor successivt förbättras ju längre tid de har bott i 
Sverige. Att ökad vistelsetid ger ökad etablering i samhället och en 
livssituation som blir mer lik den som de inrikes födda har. Mycket av 
den befintliga forskningen påvisar också att så sker, att situationen för 
invandrade förbättras med ökad vistelsetid på arbetsmarknaden, när det 
gäller boende, valdeltagande, utbildningsresultat o.s.v. Men trots att 
situationen förbättras avsevärt med ökad vistelsetid så tyder vissa under-
sökningar på att skillnader mellan inrikes och utrikes födda består även 
för personer som varit i landet mer än tjugo år. Likaså kan vissa 
undersökningar påvisa skillnader mellan inrikes födda med svensk 
respektive utländsk bakgrund, i det fallet är resonemanget med vistelsetid 
inte fruktbart eftersom samtliga i den gruppen är födda och i de flesta 
fall uppvuxna i Sverige. I den befintliga forskningen har många 
undersökningar om vistelsetidens betydelse för invandrades etablering i 
samhället genomförts. Men i många fall är populationen i dessa personer 
som kommit till Sverige av arbetsmarknadsskäl i mitten på 1900-talet när 
arbetsmarknaden för invandrade var gynnsam. Tillgången till arbete är 
grundstenen i ett välfärdssamhälle, många andra av dess funktioner och 
förmåner är kopplade till om man arbetar eller ej. För många i denna del 
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av den invandrade befolkningen har etableringen i det svenska samhället 
fungerat enligt denna optimistiska välfärdsmodell, när nu mer än trettio 
år har gått sedan de invandringsströmmarna är denna grupp relativt 
etablerad i samhället. Sedan dess har dock invandringen och arbets-
marknaden förändrats betydligt. Stora flyktingströmmar i kombination 
med arbetsmarknadsmässig och ekonomisk kris bl.a. har gjort att det 
svenska samhället numera ställer andra krav på den invandrade 
befolkningen i fråga om arbete och försörjning. Många av de grupper 
som kommit till Sverige på 1990-talet, flyktingar och anhöriga till tidigare 
invandrade från utomeuropeiska länder, beskrivs som de grupper som 
har det svårast att över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden. Nu har 
tio år gått sedan mitten på det krisdrabbade 1990-talet och enligt 
resonemanget i den optimistiska välfärdsmodellen borde nu dessa 
grupper åtminstone börja gå mot en allt större etablering i samhället. 
Frågan är om det ens går att föra ett sådant resonemang med hänvisning 
till situationen för tidigare grupper av invandrade. Det samhälle som 
invandrade idag möter är knappt jämförbart med hur det såg ut för ett 
halvsekel sedan, vilket gör att den optimistiska välfärdsmodellen inte på 
något sätt skall tas för givet. Ett visst mått av introduktions- eller etable-
ringsperiod är naturlig vid ankomst till ett nytt land. Men enligt den 
befintliga forskningen om invandrades levnadsvillkor framgår att vissa 
grupper av invandrade har betydligt mer marginaliserade positioner även 
efter en relativt lång tid i det nya landet. Det gäller både i jämförelse med 
infödda i Sverige liksom med andra grupper av invandrade. Denna 
bristande integration och de svårigheter som invandrade ställs inför i 
mötet med det svenska samhället får inte bara effekt i den generation 
som själv invandrat utan vissa tecken tyder på att det även sipprar ner 
över nästkommande generation. 

Levnadsvillkor och narkotikamissbruk – tankar 
om vidare forskning 
Tunga narkotikamissbrukare kan symbolisera den yttersta formen av 
samhällelig marginalisering. Förklaringar och orsaker till att individer blir 
tunga narkotikamissbrukare är förmodligen lika många som det finns 
enskilda missbrukare. På ett övergripande plan kan vissa faktorer dock 
pekas ut som riskfaktorer för att utveckla ett tungt narkotikamissbruk. 
Ofördelaktiga levnadsvillkor är en omständighet som kan öka risken för 
missbruk likväl som andra typer av sociala problem. Exempel på sådana 
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levnadsvillkor kan vara boende i problemtyngda bostadsområden, 
arbetslöshet eller arbete i lågkvalificerade, tunga yrken som ger låga 
inkomster, långvarigt biståndstagande, hälsoproblem o.s.v. Som denna 
forskningsöversikt visar finns det vissa grupper av invandrade och i vissa 
fall även deras barn som återkommande nämns som mest marginalise-
rade oavsett om man talar om situationen på arbetsmarknaden, boende, 
hälsa eller utbildning o.s.v.  

Med denna bild på näthinnan blir den överrepresentation av invand-
rade som finns inom socialtjänstens verksamhet inte svår att förstå. Men 
det som väcker intresse för vidare forskning är om det tidigare beskrivna 
trappstegsmönstret även går att återfinna inom socialtjänstens 
verksamhet i allmänhet och bland personer med tunga missbruks-
problem i synnerhet. Antalet tunga missbrukare med utländsk bakgrund 
är en växande grupp enligt vissa undersökningar, vissa forskare menar att 
ökningen i denna grupp går oroväckande fort. Utifrån resultaten i denna 
forskningsöversikt finns ett antal frågor som bör väckas i fråga om 
invandrade och tungt missbruk. Rekryteras tunga missbrukare med 
utländsk bakgrund i större utsträckning från de grupper som identifierats 
som mest missgynnade på arbetsmarknaden och andra områden i 
samhället? Vilka länder har tunga missbrukare eller deras föräldrar 
invandrat från och hur länge har de varit i Sverige? Dessa faktorer har 
visat sig ge utfall i andra samhälleliga sammanhang och kan rimligtvis 
göra det också när det gäller tungt narkotikamissbruk.  
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Kapitel 1 – Introduktion 

Inledning 
Ämnet invandrade och integration i Sverige har under de senaste åren 
varit ett ständigt föremål för debatt vare sig det gäller levnadsvillkor, 
samhällets bemötande, diskriminering och rasism eller invandrades 
situation rent allmänt. Vad gäller invandrades levnadsvillkor i Sverige har 
det behandlats i många och långa rapporter, avhandlingar, statistiska 
undersökningar o.s.v. och det har gjorts (och görs) utifrån olika 
vetenskapliga perspektiv. En forskningsöversikt kan enligt Backman 
(1998) göras av ett antal anledningar. En av dem är att det saknas en 
överblick över ett specifikt forskningsområde (s.67) och av den 
anledningen läser du nu det här. För att få en relativt snabb överblick 
över hur levnadsvillkor bland invandrade beskrivs i den senaste 
forskningen kommer jag i denna rapport i tur och ordning att redogöra 
för förhållandena när det gäller; arbetsmarknaden, socialtjänstens in-
satser, hälsa, boende, utbildning, ekonomi och försörjning samt övrigt 
deltagande i samhället. Finns det skillnader i levnadsvillkor beroende på 
om man är född i Sverige eller inte? Om så är fallet, hur se de skill-
naderna ut? En annan viktig följdfråga är också vilka konsekvenser dessa 
skillnader kan få för individerna i de olika grupperna. Denna forsknings-
översikt utgör en del av ett större projekt som ämnar undersöka 
eventuella samband mellan ofördelaktiga levnadsvillkor och narkotika-
missbruk, speciellt med avseende på invandring och narkotikamissbruk.  

I detta första kapitel presenteras inledningsvis en kort översikt av 
invandringen i Sverige under 1990-talet samt vilka konsekvenser det kan 
få att migrera från ett land till ett annat. Sedan övergår det i en diskussion 
kring att beskriva verkligheten för olika befolkningsgrupper genom 
forskning och statistik. Definitioner och kategoriseringar är nästa avsnitt 
i detta inledningskapitel och efter det följer slutligen en beskrivning av 
hur jag har gått tillväga för att sammanställa denna översikt i termer av 
syfte, frågeställningar, urval och sökmetoder o.s.v. 
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Invandring i Sverige – en kort överblick 
Fram till 1930-talet var Sverige, i likhet med många andra västeuropeiska 
länder, ett nettoutvandringsland d.v.s. att utvandringen var större än 
invandringen. Sedan dess, med undantag för ett par år under 1970-talet 
har situationen varit den motsatta och under de senaste åren är det 
invandringen som står för den största delen av befolkningsökningen i 
Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2004b, s.1).  

Tabell 1:1. Sveriges befolkning 2003 efter kön och födelseland. 

 Män Kvinnor  Totalt  

     varav % 

Inrikes födda 3 930 668 3 966 927 
 

7 897 595 87,7 

Utrikes födda 
 
varav född i 

515 988 562 087  1 078 075 12,3 

Norden (utom Sverige) 121 165  157 995 
 

279 160  (26%) 

Övriga Europa 172 042 184 935 
 

356 977  (33%) 

Övriga världen 222 501 218 958 
 

441 459  (41%) 

Okänt ursprung 280 199  479  

Totalt 4 446 656 4 529 014  8 975 670  

 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2004a, s.22-23 & 48-59 

 
Invandringsströmmarna till Sverige under 1990-talet har framför allt 
påverkats av två faktorer; ekonomi och flyktingpolitik (Soydan, 2000, 
s.231). Efter andra världskriget var behovet av arbetskraft mycket stort i 
Sverige, ekonomi och industri expanderade kraftigt under 1950- och 60-
talen och ledde till att det blev brist på arbetskraft. Till följd av detta 
importerades arbetskraft från andra länder, framför allt från övriga 
nordiska länder (i synnerhet från Finland) men även europeiska länder 
som Italien, Grekland och Tyskland och Jugoslavien (Ekberg, 2004, s.17). 
Under denna period sågs invandringen som en övergående fas och när 
behovet inte längre fanns var tanken att de skulle flytta tillbaka till sina 
ursprungsländer (Vogel m.fl., 2002, s.26). ”För majoriteten av dessa in-
vandrare blev detta dock inte fallet utan de kom att stanna kvar i Sverige” 
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(a.a.). Detta medförde att invandringen ökade dramatiskt från mitten på 
1960-talet, dels p.g.a. fortsatt arbetskraftsinvandring och dels beroende 
på den anhöriginvandring som blev en följd av den förstnämnda 
(Soydan, 2000, s.233). Arbetskraftsbehovet mättades efter hand och 
ekonomin försvagades vilket gjorde att arbetskraftsinvandringen började 
regleras i högre grad. Detta gjorde att arbetskraftsinvandringen minskade 
men inte invandringen överlag. I början på 1970-talet ändrade 
invandringen karaktär och de som invandrade till Sverige var nu till 
största delen flyktingar från andra delar av världen samt anhöriga till 
tidigare invandrade (Ekberg, 2004, s.17). Invandringen från övriga 
nordiska länder var fortsatt hög men under 1970- och 80-talen hade den 
övervägande delen av flyktinginvandrarna sitt ursprung i Latinamerika, 
Mellanöstern och Asien (enskilda länder är exempelvis Chile, Libanon 
och Turkiet1) (Århammar, 2004, s.31). 1990-talet är den period då 
invandringen till Sverige har varit som högst, främst till följd av kriget på 
Balkan. En mycket stor ström av flyktingar kom till bl.a. Sverige från 
forna Jugoslavien och senare också anhöriga till dessa grupper. 
Mellanöstern och Afrika är också områden där många av 1990-talets 
flyktingar har sitt ursprung (a.a.). 

Trenden under 2000-talets första år har varit att invandringen 
fortsätter att öka, främst i form av anhöriginvandring. Antalet utrikes 
födda i Sverige år 2003 var till antalet 1 078 075 och utgjorde cirka tolv 
procent av den totala befolkningen2. De utrikes födda som invandrat är 
till största delen födda i utomeuropeiska länder (43 %). Cirka femton 
procent av de utrikes födda har invandrat från nordiska länder medan en 
femtedel av de utrikes födda kommer från övriga Europa. Resterande 
invandring består av personer som är födda i Sverige men bott 
utomlands (Statistiska Centralbyrån, 2004c, s.5). De största befolknings-
grupperna bland utrikes födda sammanlagt är Finland, Jugoslavien och 
Irak (Statistiska Centralbyrån, 2004a, s.14). Irak är också det i särklass 
vanligaste enskilda ursprungslandet bland dem som invandrat under 
2000-talet och förutom många invandrade från de övriga nordiska 
länderna är också Thailand, Jugoslavien och Kina vanliga ursprungs-

                                                 
1  I Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik anges Turkiet som tillhörande Asien. 

Personer födda i Turkiet har alltså här ursprung i Asien (Statistiska Centralbyrån, 
2004a, s.57f). 

2  Detta avser de utrikes födda som är folkbokförda i Sverige. Asylsökande ingår inte i 
denna siffra, antalet asylsökande under 2003 var 31 355 (Statistiska Centralbyrån, 
2004c, s.8) 
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länder (a.a.). I samtliga grupper är familjeskäl den vanligaste anledningen 
till att man bosätter sig i Sverige men sedan skiljer sig grupperna åt. Där 
personer från EU-länder får uppehållstillstånd p.g.a. arbete får de med 
utomeuropeiskt ursprung detsamma till följd av antingen humanitära skäl 
eller skyddsbehov. Sammanfattningsvis kan sägas om invandringen till 
Sverige att den har skiftat från arbetskraftsinvandring till flyktinginvand-
ring och en följd av båda dessa är anhöriginvandringen som numera 
utgör den största gruppen i den invandrade befolkningen.  

Invandrade i Sverige 

Migration – en strukturell och individuell process 
Att bryta upp från sin hemmiljö för att flytta till ett annat land är en 
process som förändrar individens förutsättningar. Hur livet i det nya 
landet blir påverkas av en lång rad faktorer på såväl individuell som 
strukturell nivå både för dem som migrerar liksom för befolkningen i det 
nya hemlandet. Oavsett vilka bakomliggande orsaker man har till 
migrationen kan den ge upphov till olika typer av stressymtom när man 
försöker anpassa sig till en ny miljö (Hjelm, 2003, s.59f). Nedan följer 
exempel på förändringar som många migranter möter i Sverige. 
Beroende på skälen för flytten till Sverige och från vilket land varierar 
graden av förändring på respektive område. 

Tabell 1:2. Förändringar hos individen vid migration. 

Fysiska förändringar Biologiska förändringar Politiska förändringar 
Ny plats att leva på 
Ny typ av boende 
Ökad eller minskad  
 befolkningstäthet 
Urbanisering 
Föroreningar  

Nya matvanor 
Nytt näringstillstånd 
Nya sjukdomar 

Nytt politiskt system 
Marknads- eller planekonomi 
Kontroll och förlust av autonomi (eller 
 tvärtom) 
Hierarki, regelstyrning o.s.v. 

 

Ekonomiska förändringar Kulturella förändringar  Sociala förändringar 
Från traditionellt jordbruk till 
 egenföretagande eller 
anställning 

Språk 
Religion 
Utbildning 
Teknik  

Mellan grupper 
Inom grupper 

 
Källa: Hjelm, 2003, s.54 
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Gruppen invandrade i Sverige en så pass heterogen grupp att jämförelser 
enbart efter om man är född i Sverige eller ej ger mycket information om 
situationen. Vistelsetid, orsak till migrationen, vid vilken tidpunkt man 
invandrat samt vilket land man kommer ifrån har visat sig inverka på 
möjligheterna att etablera sig på i det svenska samhället, i många fall 
samvarierar dessa faktorer och ger olika utfall och mönster. De 
förändringar som beskrivs i tabell 1:2 är förhållanden som specifikt hör 
ihop med erfarenheten att migrera till ett annat land. Hur en individs 
livssituation sedan blir i Sverige varierar också självklart beroende på 
faktorer såsom kön, ålder, var i landet man bor och utbildningsnivå för 
att nämna några. Hur olika gruppers förankring och levnadsvillkor i 
Sverige ser ut och orsaker till eventuella skillnader är följaktligen 
flerdimensionella frågor som inte kan få några definitiva eller enkla svar. 
Denna forskningsöversikt syftar inte heller till att besvara frågor om or-
saker till eventuella skillnader i levnadsvillkor mellan infödda respektive 
invandrade i Sverige. Däremot kan den ses som ett försök att beskriva 
hur ”verkligheten” för dessa grupper beskrivs genom aktuell statistik och 
forskning för att fortsättningsvis fungera som ett underlag till vidare och 
möjligtvis fördjupad forskning.  

Att beskriva grupper som just grupper – fördelar och risker 
Att jämföra grupper i en befolkning med varandra genom statistik och 
forskning är alltid förenat med risk för generaliseringar och feltolkningar, 
dels beroende på vilken tyngdpunkt man lägger vid vissa egenskaper i 
undersökningsgrupperna och dels på vilket perspektiv eller vilka fråge-
ställningar som styr arbetet och en mängd andra faktorer. Att dela in 
befolkningen i grupper beroende på vissa utvalda variabler såsom kön 
eller födelseland är att generalisera, informationen som kommer fram 
säger mycket lite om de enskilda individerna i respektive grupp. Inte 
heller här gör denna översikt något anspråk på att skildra enskilda 
individers levnadsvillkor, vare sig de är födda i Sverige eller inte. Syftet är 
att presentera de mönster som framträder genom det filter som 
statistiken och forskningens jämförelser mellan infödda respektive 
invandrade utgör. Vilka mönster är de? Påverkar dessa mönster 
grupperna i sig, eller politiken, eller samhället i stort och i sådana fall 
hur? Går dessa mönster även att återfinna på andra samhällsnivåer, på 
gruppnivå eller möjligtvis på individnivå? För att definiera grupper med 
särskilda behov är kategoriseringar och klassificeringar nödvändiga 
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liksom de är det inom forskningen för att öka kunskapen om världen och 
hur den fungerar (Borevi & Strömblad, 2004, s.9). Om det finns orättvisa 
skillnader i levnadsvillkor mellan olika befolkningsgrupper kan en viss 
form av kategorisering vara ofrånkomlig för att kunna uppmärksamma 
dessa.  

Detta utesluter förvisso inte att kategoriseringar av människor som 
görs med de ädlaste politiska och vetenskapliga av syften riskerar att få 
den motsatta effekten. En sådan debatt är aktuell när det gäller forskning 
och mediarapportering i ämnet ”invandrare och svenskar” 3 och det 
faktum att invandrade som kategori många gånger associeras till olika 
typer av problem. Allt som oftast presenteras undersökningar där 
kategorin ”invandrare” ställs mot ”svenskar”. Tyngdpunkten på 
beskrivningen ligger hos gruppen invandrare, svenskar behöver 
uppenbarligen inte förklaras närmare, det verkar vara en allmän kunskap 
hur svenskar fungerar och beter sig. Invandrarna beskrivs utifrån det som 
skiljer dem från svenskarna (som i sin tur inte har definierats) (Brune, 
2004, s.61). Kategoriseringen i sig kan skapa en idémässig och många 
gånger fördomsfull bild av grupper i samhället, utformad och 
reproducerad av bl.a. media, politiker och forskningssamhället. Borevi & 
Strömblad (2004) uttrycker det t.o.m. som att kategoriseringens baksida 
stavas stigmatisering (s.9). Det är här som det blir tydligt hur samhälleliga 
nivåer samspelar och påverkar varandra ömsesidigt eftersom dessa 
kategoriseringsprocesser kan få konsekvenser såväl för samhällets 
utveckling som för de individer som placeras i dessa kategorier. P.g.a. 
utrymmesskäl, och att det egentligen ligger utanför denna översikts syfte 
blir denna diskussion, inte längre än så här. Denna aspekt är dock viktig 
att poängtera eftersom samhällelig kategorisering är ett fenomen som i 
olika mån påverkar befolkningen. För en mer detaljerad läsning i detta 
ämne se Borevi & Strömblad, 2004: Popoola, 2002; Hylland-Eriksen, 
1998. Jag ämnar dock återkomma till detta vid ett senare tillfälle för att 
undersöka dess relevans för narkotikamissbruk. 

                                                 
3  I detta stycke använder jag begreppen invandrare och svenskar i enlighet med 

resonemanget i Brune (2004). Alltså mer som mediala konstruktioner än 
representativa utsnitt av befolkningen. Fortsättningsvis kommer dessa begrepp inte 
att användas i denna rapport.  
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Definitioner och kategoriseringar 

Utrikes och inrikes födda  
Statistiska Centralbyrån (2002) har två huvudindelningar i befolknings-
statistiken när det gäller infödda eller invandrade i Sverige. Antingen 
kategoriseras befolkningen efter födelseland - utrikes/inrikes födda eller 
efter svenskt/utländskt medborgarskap (s.6). I denna studie har statistik 
med den första indelningen använts i de allra flesta fall, men med några 
undantag där denna indelning inte fanns tillgänglig. Utrikes födda i 
Sverige är personer som är födda i ett annat land och är folkbokförda i 
Sverige (a.a., s.8). I statistiken kring utrikes födda är personer som söker 
asyl i Sverige alltså inte inräknade. Adopterade och utrikes födda barn av 
inrikes födda föräldrar ingår dock i gruppen utrikes födda (a.a.).  

Inrikes födda kan delas in i underkategorier beroende på föräldrarnas 
födelseland. Personer som är födda i Sverige av en eller två föräldrar 
födda utomlands har ibland kallats ”andra generationens invandrare”. 
Denna grupp ingår numera officiellt i benämningen personer med utländsk 
bakgrund. Statistiska Centralbyråns rekommendationer för dessa 
benämningar ser ut enlig följande: 

Tabell 1:3. Statistiska Centralbyråns indelning av befolkningen 
efter svensk eller utländsk bakgrund. 

Personer med utländsk bakgrund Personer med svensk bakgrund 

Utrikes födda Inrikes födda med 

Inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar 

- en inrikes och en utrikes född förälder 
- två inrikes födda föräldrar 

 
  
 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2002, s.10 
 
För denna kategori av befolkningen finns några alternativa uppdelningar. 
Vissa väljer att inkludera personer med en utrikes född förälder i 
gruppen med utländsk bakgrund men presenterar grupperna separat. 
Medan det i andra undersökningar inte görs någon uppdelning av en 
eller två föräldrar. Personer med utländsk bakgrund är kan således 
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innefatta de som är födda i Sverige med minst en förälder född 
utomlands. Dessa definitioner preciseras dock löpande i fotnotstext.  

Definitioner av begrepp i denna studie 
I denna översikt presenteras forskning och statistik om levnadsvillkor för 
den invandrade respektive infödda befolkningen i Sverige. Jag har valt att 
använda en egen begreppsapparat i den löpande texten (för vidare 
precisering och motivering se nästa stycke under rubriken ”Läs-
anvisning”). I tabellen nedan har befolkningen delats in dels efter eget 
födelseland och dels efter föräldrarnas födelseland. 

Tabell 1:4. Indelning av befolkningen efter födelseland samt 
föräldrars födelseland. 

  Individens födelseland 
  

Född i Sverige Född utomlands 

Två föräldrar födda i 
Sverige 

1. Inrikes födda med 
svensk bakgrund 

2. Utrikes födda (få 
individer) 

En förälder född 
utomlands 

3. Inrikes födda med 
utländsk bakgrund 

4. Utrikes födda (få 
individer) 

Föräldrars 
födelseland 

Två föräldrar födda 
utomlands 

5. Inrikes födda med 
utländsk bakgrund 6. Utrikes födda 

 
Utifrån denna tabell är de benämningar som jag, efter mycket möda och 
stort besvär, har valt som följer:  

 
– Inrikes födda/inrikes födda med svensk bakgrund: Personer födda i Sverige 
med två föräldrar födda i Sverige (ruta 1 i tabellen). Inrikes födda och 
infödda kommer att användas synonymt i texten  

 
– Inrikes födda med utländsk bakgrund: Personer födda i Sverige med minst 
en förälder född utomlands (3 & 5 i tabellen). 

 
– Utrikes födda: Personer födda utomlands (2,4 & 6). Utrikes födda och 
invandrade kommer att användas synonymt i texten.  
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– Personer med utländsk bakgrund: Personer födda utomlands eller födda i 
Sverige av minst en utomlands född förälder (2,3,4,5, & 6).  

 
I brist på språkvänliga alternativ är det dessa huvudbegrepp som 
kommer att användas i denna rapport. När dessa begrepp används utan 
närmare precisering av källa och definition är det alltså jag själv som 
skriver. Infödda/inrikes födda samt invandrade/utrikes födda kommer 
att användas omväxlande för att i någon mån variera språket. Skillnaden 
mellan begreppen invandrade och invandrare, som används i viss tidigare 
forskning, kan tyckas försvinnande liten men har likväl en viss poäng 
rent innehållsmässigt. Invandrade syftar till något som man gjort medan 
invandrare mer kan tolkas som en egenskap hos individerna eller 
gruppen (se tidigare diskussion kring kategorisering). Uppdelningen 
mellan invandrare och svenskar känns förlegat och följden av de 
begreppen blir att personer som är födda i Sverige blir benämnda som 
andra generationens invandrare vilket jag tycker är missvisande. 

Läsanavisning 
När man ger sig in på området levnadsvillkor för grupper i Sverige och i 
synnerhet gruppen invandrade uppstår genast ett par problem varav det 
största är begreppen. Invandrare, utrikes födda, invandrarbakgrund, 
utländsk bakgrund eller härkomst är några av benämningarna på denna 
heterogena grupp av människor som bor i Sverige men är födda i ett 
annat land. När då en forskningsöversikt skall sammanställas måste alla 
dessa varierande begrepp och benämningar samsas i en text och för att 
läsaren inte skall drabbas av total begreppsförvirring är det också 
önskvärt att antalet begrepp kan hållas till ett minimum. Det i sig skapar 
problem eftersom olika begrepp i olika undersökningar kan ge olika 
resultat beroende på urval och är därmed inte helt utbytbara. Detta blir 
ett dilemma för författaren; å ena sidan ger en korrekt återgivning av 
samtliga begrepp i löptexten ger en spretig och många gånger 
svårtillgänglig framställning för läsaren. Men å andra sidan kan en 
enhetlig begreppsapparat ge en förvrängd bild av de forskningsresultat 
som refererats beroende på vilka som ingår i urvalet. Hur ska då detta 
lösas på bästa sätt? I denna forskningsöversikt har jag valt att 
kompromissa. För att öka läsbarheten har jag i löptext valt en enhetlig 
begreppsapparat, vilket innebär att jag språkligt har ersatt de begrepp 
som använts i det refererade materialet. Exempel: i Vogel m.fl. (2002) 
talas genomgående om 1. infödda svenskar, 2. invandrare samt 3. andra 
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generationens invandrare för beskrivning av 1. personer födda i Sverige 
av svenskfödda föräldrar, 2. person som är född i annat land än Sverige 
samt 3. personer födda i Sverige av minst en utlandsfödd förälder (s. 22). 
Enligt denna rapports begreppsapparat skulle dessa benämningar 
översättas till 1. infödda/inrikes födda, 2. invandrade/utrikes födda samt 
3. infödda/inrikes födda med utländsk bakgrund. För att undvika det 
problem som sedan kan uppkomma med olika begrepps innebörd väljer 
jag att definiera varje begrepp i vidhängande fotnoter. På detta sätt kan 
läsaren vid funderingar kring begreppen konsultera fotnoten för 
respektive källa. Däremot kommer jag bara att precisera respektive be-
grepp vid ett tillfälle i varje kapitel för att undvika att huvuddelen av 
varje sida upptas av fotnotstext. Vid presentation av statistik i tabeller 
och diagram har jag valt att använda de ursprungliga definitionerna 
eftersom det materialet kan betraktas som citat.  

Vistelsetid och ursprung 
Som nämnts tidigare är gruppen invandrade i Sverige en mycket 
heterogen grupp med stora skillnader beroende på olika variabler. De 
variabler som är viktiga att redovisa för gruppen utrikes födda är bl.a. 
vistelsetid, ursprung och migrationsorsak. Även här finns rekommenda-
tioner från officiellt håll liksom det i de refererade undersökningarna 
finns en uppsjö av variationer i årsperioder och ursprungsregioner. För 
att göra materialet mer överskådligt och möjligt att ta sig igenom har jag 
därför valt, i den mån det har varit möjligt, att presentera materialet på 
följande sätt. För vistelsetid gäller två kategorier; de som bott i Sverige 
mellan 0-9 år samt de som bott i Sverige 10 år eller längre.  

Det finns personer från cirka 200 olika länder i Sverige. Jag har delat 
in befolkningen i fyra olika ursprungsregioner beroende på födelseland 
(födelseland och ursprung kommer fortsättningsvis att användas 
synonymt i texten): 

–  Sverige 
–  Norden  
–  Europa  
–  Övriga Världen 

 
I de fall där statistiken avser inrikes födda med utländsk bakgrund har 
föräldrarnas vistelsetid och födelseland kategoriserats enligt samma 
modell. Dessa något grova indelningar innebär självklart en förenkling av 
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bilden. Särskilt den sista geografiska kategorin, övriga världen, är en 
hårddragen gräns eftersom den rymmer länder på olika kontinenter med 
betydande skillnader sinsemellan. Ibland nämns vissa specifika 
ursprungsländer i de refererade studierna, vilket i någon mån kan 
utjämna den generalisering som denna kategori utgör. Vistelsetid och 
ursprung är också ofta nära sammankopplat med migrationsorsak (se 
tidigare beskrivning av invandringsströmmarna i Sverige). Det är 
huvudsakligen tre kategorier som är väsentliga här; personer som 
invandrat som arbetskraft, flykting eller anhörig till tidigare invandrade. 
Denna variabel används dock inte i stor utsträckning i statistik och 
liknande men kan ofta utläsas beroende på invandringsår samt 
ursprungsregion. Variablerna vistelsetid, ursprungsregion och migra-
tionsorsak i kombination kan ge en något mer nyanserad bild av levnads-
villkor i olika grupper av utrikes födda.  

Kön & ålder 
Det finns också skillnader i levnadsvillkor beroende på kön, ålder och var 
i landet man bor o.s.v. Ibland skiljer levnadsvillkor mycket åt om man är 
kvinna eller man. Statistiska Centralbyråns rekommendationer är numera 
att all statistik skall vara uppdelad efter kön oavsett ämnesområde. Så 
långt det är möjligt har jag försökt att beskriva materialet utifrån 
skillnader mellan könen. De senaste årens statistik följer också detta 
mönster, men i vissa undersökningar har denna information ej funnits att 
tillgå varför den också här saknas.  

Ålder är en viktig variabel i de flesta av de undersökta områdena och 
därför har min strävan varit att så långt som möjligt innefatta ett 
åldersperspektiv. Dock görs inte detta på en särskilt detaljerad nivå, utan 
mer av en grovhuggen bild av skillnader mellan åldersgrupper.  

Metod 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna forskningsöversikt är att beskriva levnadsvillkoren för 
invandrade jämfört med infödda i Sverige för att få en överblick och 
sammanfattning av det aktuella kunskapsläget. Dels därför att liknande 
översikter i det närmaste saknas och dels för att detta forskningsområde 
förändras relativt snabbt och därmed i någon mån gör tidigare 
genomförda översikter inaktuella. Ytterligare ett syfte är att denna 
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överblick av kunskapsläget skall kunna fungera som en grund för vidare 
och möjligtvis fördjupad forskning kring invandrades narkotikamissbruk. 
 
De frågeställningar som styrt arbetet är följande: 

- Hur ser invandrades levnadsvillkor ut i jämförelse med infödda 
enligt aktuell forskning och statistik när det gäller  

1) arbetsmarknad  
2) socialtjänstens insatser  
3) hälsa 
4) bostadsmarknad  
5) utbildning 
6) ekonomi och försörjning 
7) övrigt deltagande i samhället? 

 
- Om skillnader i levnadsvillkor finns, hur ser de ut kvantitativt och 

kvalitativt? 
 

Avsikten är alltså att beskriva, snarare än att förklara, de eventuella 
skillnader i levnadsvillkor som uppenbarar sig i den senaste tidens 
forskning. Enligt Backman (1998) kan en forskningsöversikt välja två 
olika ansatser i försöken att beskriva olika fenomen utifrån befintlig 
forskning; neutralt eller ställningstagande (s.75). Huruvida beskriv-
ningarna i denna forskningsöversikt är neutral eller inte kan dock 
diskuteras. Ambitionen kan sägas vara ett neutralt betraktarperspektiv 
men resultatet blir nog föga neutralt. Snarare är rapporten en beskrivning 
av hur ett område beskrivs genom forskningen.  

Urval och avgränsningar  
De områden som denna översikt beskriver är: arbetsmarknad, boende, 
ekonomi, utbildning, hälsa, socialtjänstens verksamhet samt övrigt 
deltagande i samhället (valdeltagande och föreningsliv m.m.). Inom dessa 
områden finns en stor mängd undersökningar, litteratur och statistik och 
för att möjliggöra produktionen av denna rapport inom den utsatta 
tidsramen har vissa avgränsningar gjorts. Det är således en selektiv 
översikt i den meningen att den inte strävar efter att göra en heltäckande 
genomgång av allt publicerat material (Backman, 1998, s.75). De studier 
som använts är till största delen producerade inom den senaste 
femårsperioden, d.v.s. mellan 2000-2004. Några undantag finns eftersom 
vissa tidigare undersökningar återkommande refereras i många av de 
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använda studierna. Det kan tyda på att dessa undersökningar är de 
viktigaste som förekommer inom det specifika ämnesområdet. Allt 
referensmaterial är också svenskt vilket kan ge ett snävt perspektiv. 
Visserligen är avsikten att beskriva förhållanden i Sverige men till följd av 
ett inifrånperspektiv går ett eventuellt större sammanhang förlorat. De 
mönster som finns behöver inte vara något unikt för just Sverige, kanske 
finns liknande mönster även i andra europeiska länder o.s.v. 

Sökmetoder och datainsamling 
Forskningsöversikten är av deskriptiv snarare än förklarande karaktär och 
därför har inga specifika teoretiska utgångspunkter formulerats. I arbetet 
med att söka litteratur har syfte och frågeställningarna styrt inledningsvis. 
Med dessa i bakhuvudet har jag med hjälp av sökord i olika kombinatio-
ner sökt litteratur i databaser och bibliotekskataloger via Internet. 
Sökorden har formulerats efterhand som de olika ämnesområdena 
utkristalliserats. Dels sökord av allmän art - invandrare, välfärd, 
integration, mångkultur, levnadsvillkor o.s.v. och dels sökord som 
associerar till respektive ämnesområde exempelvis arbetsmarknad eller 
hälsa. De databaser som använts är framför allt Libris, Social Studies 
Citation Index, Cambridge Scientific Abstracts m.fl. Men även mer 
allmänna sökfunktioner som dagstidningars arkiv och Google har ibland 
använts. Som nämndes tidigare har sökningarna begränsats till material 
som publicerats mellan 1999-2004. Arbetet med litteratursökningarna 
har fungerat på ett ganska dynamiskt sätt i den meningen att utifrån den 
litteratur som hittas genom den statiska databaserade sökningen kan man 
sedan i respektive litteraturlista hitta relevant litteratur för fortsättningen. 
Det blir en slags kedjereaktion i sökandet, en rapport har lett mig vidare 
till en annan o.s.v. Debatten kring integration och invandrades villkor i 
Sverige är också ständigt pågående i media varför mycket av litteraturen 
och källmaterialet har hittas genom nyhetsrapportering i dagstidningar 
och på radio.  

Sammanlagt har ett hundratal rapporter, artiklar och böcker studerats 
i arbetet med denna forskningsöversikt. Jag läste in mig på ett 
ämnesområde i taget för att sedan skriva varje enskilt kapitel. För varje 
ämnesområde följdes en arbetsgång i fem steg; informationssökning, 
inläsning och antecknande, skrivande, genomläsning av min handledare 
med åtföljande kommentarer och slutligen gjordes de eventuella 
ändringar i respektive kapitel. Samtidigt har en mer allmän orientering 
skett inom ämnesområdet invandrade i Sverige och debatten kring 
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detsamma. När samtliga kapitel var något sånär färdiga började sedan 
arbetet med att få ihop dem till en läsbar rapport. Nu beslutades om 
vilka variabler som skulle vara de centrala, vilket slags filter som skulle 
läggas över alla kapitel för att i möjligaste mån få en liknande 
uppbyggnad av varje enskilt kapitel.  

Jag är medveten om att en mer erfaren forskare förmodligen skulle ha 
lagt detta moment i den allra första början av forskningsarbetet. Det 
hade förenklat mycket och sparat en del tid men när nu den erfarenheten 
inte fanns fick jag istället betala med tid och extra arbete. 
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Kapitel 2 - Arbetsmarknad 

Inledning 
Den kanske största och mest grundläggande sektorn i välfärdsstaten är 
arbetsmarknaden. Mycket i samhället är uppbyggt kring tillgång och 
efterfrågan på arbete, eller bristen på detsamma. Att det finns skillnader i 
såväl sysselsättning som arbetslöshet mellan personer med svensk 
respektive utländsk bakgrund har länge konstaterats, men det har inte 
alltid varit på det viset. Det är inte heller något som är unikt för Sverige, 
ett liknande förhållande mellan invandrade respektive infödda är ett 
vanligt mönster i många västländer (Sidebäck m.fl., 2000, s.17). I det 
följande presenteras en kort genomgång av arbetsmarknadsutvecklingen i 
Sverige därefter vilka faktorer som kan inverka på gruppers deltagande 
på arbetsmarknaden såsom vistelsetid, ursprung, kön, utbildning samt 
regionala skillnader. I kapitlet presenteras även ungdomars situation på 
arbetsmarknaden liksom situationen för inrikes födda med utländsk 
bakgrund. Vidare presenteras förhållanden vad gäller arbetsvillkor 
(anställningar, yrken och arbetsmiljö) och avslutningsvis en redogörelse 
och diskussion kring förekomsten av etnisk diskriminering på arbets-
marknaden.  

I statistiken kring arbetsmarknaden används ett antal begrepp som 
bör definieras närmare. Befolkningen delas i detta fall in i två 
huvudgrupper; i arbetskraften och utanför arbetskraften enligt figur 2:1 
nedan. 
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Figur 2:1. Befolkningen efter arbetsmarknadsanknytning. 
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pensionärer samt
förtidspensionerade

p.g.a. sjukdom

 
 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2004, s.3 

 
Sysselsättningsgrad anger andelen i befolkningen som under en särskild 
vecka utfört arbete (minst en timme) eller haft arbete men varit tillfälligt 
frånvarande. Som sysselsatta räknas de som är anställda eller egna 
företagare samt personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetslösa är de som inte var sysselsatta under mätperioden och som ville 
och kunde arbeta samt har sökt arbete de senaste fyra veckorna. Relativt 
arbetslöshetstal innebär andelen arbetslösa i den del av befolkningen som 
räknas in i arbetskraften (se figur 2:1). Skillnaden mellan sysselsättnings-
grad och relativt arbetslöshetstal är således att det första avser andelen i 
hela befolkningen medan relativt arbetslöshetstal är beräknat på ett urval 
av befolkningen. Kategorin ”ej i arbetskraften” kan vara personer i 
arbetsför ålder som vill arbete men inte kan liksom personer som kan 
arbeta men inte vill. I kategorin ingår också pensionärer, hemarbetande 
och värnpliktiga. I det följande kommer detta också att benämnas 
”utanför arbetskraften”. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden 
Under femtio-, sextio- och sjuttiotalen bestod invandringen till Sverige 
till största delen av arbetskraftstillskott och sysselsättningsgraden var då 
högre bland invandrade män och kvinnor än bland de infödda (Lundh 
m.fl., 2002, s.18). Från och med mitten på sjuttiotalet ströps i princip 
arbetskraftsinvandringen av de svenska myndigheterna till följd av 
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lågkonjunktur. Samtidigt ökade flyktinginvandringen, mestadels från 
länder utanför Europa. Detta i kombination med att merparten av 
arbetskraftsinvandrarna stannat kvar i Sverige (trots att detta inte var 
tanken) (Århammar, 2004, s.30) bidrog till att sysselsättningsnivåerna för 
invandrade sjönk och har sedan dess legat lägre i jämförelse med infödda 
(Lundh, m.fl., 2002, s.19). 

Under åttiotalet var sysselsättningen relativt hög och arbetslösheten 
låg. Invandringen bestod mestadels av flyktingar från utomeuropeiska 
länder samt anhöriga till tidigare invandrade. I början på 1990-talet gick 
Sverige åter in i en lågkonjunktur och till följd av detta en ekonomisk och 
arbetsmarknadsmässig kris.  

”Under perioden mellan 1991 och 1993 steg den öppna arbetslös-
heten från 2,9 till 8,2 procent och sysselsättningen sjönk till 
3 850 000 eller med drygt 600 000 individer jämfört med 1989/90, 
vilket motsvarar 14 procent av antalet sysselsatta 1990.” 

(Hjerm, 2002, s.8) 

Arbetslösheten steg markant och drabbade Sverige i allmänhet och den 
invandrade befolkningen i synnerhet. Nedgången i sysselsättning var 
kraftigare bland invandrade än bland infödda, och avsevärt kraftigare 
bland utomnordiskt födda än övriga invandrade. Invandringen från de 
utomnordiska regionerna var mycket stora under den här tiden, framför 
allt till följd av kriget på Balkan (a.a.). Vid mitten av 1990-talet var 
arbetslösheten som högst i Sverige, andelen arbetslösa bland utrikes 
födda var då närmare tre gånger högre i jämförelse med inrikes födda 
(Sidebäck m.fl., 2000, s.22)4. Denna trend kulminerade 1997 och sedan 
dess har sysselsättningen ökat och arbetslösheten sjunkit kontinuerligt 
för samtliga grupper på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan utrikes 
respektive inrikes födda i fråga om sysselsättning kvarstår dock, 
förbättringarna är procentuellt sett lika stora för båda grupperna (Vogel 
m.fl., 2002, s.95). År 2003 var sysselsättningsgraden cirka sjuttiofem 
procent av befolkningen. Det innebär att tre fjärdedelar av befolkningen 
i arbetsför ålder arbetade som hel- eller deltidsanställda, egenföretagare 
eller på annat sätt avlönade. Arbetslösheten å andra sidan låg under 
samma år på cirka sex procent (Statistiska Centralbyrån, 2004, s. 3ff). 
Dessa siffror talar om hela befolkningen i genomsnitt men vid en 
                                                 
4  Avser personer i åldern 20-64 år som var utländska medborgares och arbetslösa 

enligt Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar 1993-97 (Sidebäck, 2000, 
s.22). 
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jämförelse mellan olika befolkningsgrupper framkommer att det finns 
skillnader, och ibland stora sådana.  

Tabell 2:1. Sysselsättningsgrad bland män och kvinnor i 
arbetskraften 20-64 år. (Värdet inom parentes avser förändringen 
sedan 1997). Procent. 

 
 Sysselsättning 

 Kvinnor Män 
Födda i Sverige   

Två svenskfödda föräldrar 78,6 (+0,7) 81,3 (+0,7) 
En utrikesfödd förälder 75,2 (-2,7) 79,3 (+1,6) 

Två utrikesfödda föräldrar 77,9 (+15,4) 75,5 (+8,9) 
Födda i övriga Norden   

Vistats i Sverige minst 10 år 72,2 (+5,6) 69,0 (-0,6) 
Vistats i Sverige 0-9 år *(5) * 

Födda i övriga Europa6   
Vistats i Sverige minst 10 år 62,3 (+1,5) 72,4 (+6,0) 

Vistats i Sverige 0-9 år 54,0 (+14,1) 66,4 (+24,7) 
Födda i övriga världen   

Vistats i Sverige minst 10 år  57,1 (-3,2) 64,4 (+7,0) 
Vistats i Sverige 0-9 år 36,4 (+16,8) 47 (+11,9) 

  
Källa: Nelander m.fl., 2004, s.61 
 
Vid en jämförelse mellan infödda och invandrade framkommer att det 
finns stora skillnader sinsemellan de två men också att skillnaderna inom 
gruppen invandrade också är omfattande och ibland till och med större. 

Faktorer som påverkar tillträde till arbets-
marknaden 
Sedan kulmen av den ekonomiska krisen 1997 har sysselsättningsgraden 
ökat kontinuerligt för samtliga grupper av befolkningen. Men vilka 
faktorer i ens liv påverkar om hur eller när hur man får tillträde till 
arbetsmarknaden? Kön, ålder, födelseland och utbildning brukar nämnas 
                                                 
5  * = antalet i urvalet är alltför litet.  
6  Övriga Europa inklusive USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland. 
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som viktiga variabler när det gäller uppdelningen på arbetsmarknaden, 
beroende på vilka av dessa undergrupper man tillhör skiftar möjligheter 
och svårigheter att få ett jobb. Kvinnor har i allmänhet en lägre 
sysselsättningsgrad än män när det gäller hela befolkningen (Statistiska 
Centralbyrån, 2004, s.6 & 14). När det gäller ålder är sysselsättningen 
som lägst bland ungdomar (16-24 år) och stiger sedan kontinuerligt fram 
till cirka 55 års ålder. Bland de äldsta (55-64 år) i den arbetsföra befolk-
ningen är sysselsättningsgraden något lägre (a.a., s.7). Utbildning ger ett 
liknande mönster, ju högre utbildning desto högre sysselsättningsgrad 
(Integrationsverket, 2004, s.96). Sysselsättningsgrad har också regionala 
skillnader, beroende på hur regionens arbetsmarknadsstruktur ser ut 
varierar också möjligheterna till arbete (Lundh m.fl., 2002, s.41). för 
arbetslösheten gäller samma mönster men motsatta förhållanden, d.v.s. 
där sysselsättningsgraden är hög är arbetslösheten låg. 

Att vara född i ett annat land, eller ha föräldrar som är det, har ett 
statistiskt samband med en mindre gynnsam position på arbetsmarkna-
den. För oavsett om det gäller kön, ålder eller utbildning visar statistiken 
att invandrade ligger genomgående ligger på lägre sysselsättningsnivåer i 
jämförelse med infödda. Men som nämnts tidigare är gruppen 
invandrade en så pass heterogen grupp att jämförelser enbart efter om 
man är född i Sverige eller inte säger tillräckligt om situationen. De 
senaste årens forskning har dock kunnat påvisa vissa mönster angående 
invandrades situation på arbetsmarknaden i jämförelse med inföddas 
liksom invandrade grupper sinsemellan. Exempelvis är kort vistelsetid 
samt utomeuropeiskt ursprung är det som ger den högsta arbetslöshet 
(se tabell 2:1), men även vad gäller kön, utbildning och ålder finns 
skillnader beroende på om man har svensk eller utländsk bakgrund. 

Kön  
Det finns en rangordning på arbetsmarknaden i fråga om sysselsättnings-
grad, dels efter kön och dels efter födelseland. Inrikes födda män har den 
bästa positionen på arbetsmarknaden följt av inrikes födda kvinnor. 
Därefter kommer utrikes födda män och lägst sysselsättningsgrad har 
utrikes födda kvinnor (Integrationsverket, 2003, s.31) 7. Om man jämför 
sysselsättning och arbetslöshet inom respektive grupp har kvinnor i 
                                                 
7  Integrationsverket har i årsrapporteringarna Rapport Integration genomgående använt 

begreppen utrikes/inrikes födda samt personer med utländsk bakgrund som 
innefattar inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Integrationsverket, 2004, 
s.235) 
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allmänhet lägre sysselsättningsgrad liksom lägre relativa arbetslöshetstal i 
jämförelse med män (se tabell 2:2), men fördelen att vara född i Sverige 
består. Skillnaderna mellan män och kvinnor i fördelningen mellan 
arbetslösa och sysselsatta är inte särskilt stor bland svenskfödda. Bland 
personer som invandrat från Europa och övriga världen finns det dock 
stora skillnader mellan män och kvinnor. Framför allt i sysselsättnings-
grad samt hur stor andel som står utanför arbetskraften. Kvinnor födda i 
utomeuropeiska länder har dessutom den mest utsatta situationen på 
arbetsmarknaden, den lägsta sysselsättningsgraden och en hög relativ 
arbetslöshet liksom den högsta andelen som står utanför arbetskraften 
(Nelander m.fl., 2004, s.55f).  

 Tabell 2:2. Sysselsättning och arbetslöshet för personer 20-64 år, 
första kvartalet 2003. Procent. 

 Sysselsättnings-
grad 

Relativt 
arbetslöshetstal Studerar på heltid 

Andel som varken 
är sysselsatta, 

arbetslösa eller 
heltidsstuderande 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Födda i Sverige 78,3 81,0 3,5 4,5 5,6 5,0 13,2 10,2 
Födda i övriga 
Norden 72,4 68,0 3,9 7,2 2,6 3,4 22,1 23,4 

Födda i övriga 
Europa8 59,3 70,3 9,3 8,3 8,5 7,6 26,2 15,8 

Födda i övriga 
världen 49,7 59,6 11,7 14,1 16,1 16,3 27,6 14,4 

 
Källa: Nelander m.fl., 2004, s.53 
 
Bland dem som varken är sysselsatta, arbetslösa eller heltidsstuderande 
finns de som t.ex. är hemarbetande, pensionerade samt förtidspensione-
rade p.g.a. sjukdom. En stor andel bland såväl män som kvinnor som 
invandrat från övriga Norden återfinns i denna kategori, troligtvis är en 
stor del förtidspensionerade p.g.a. sjukdom. Denna grupp domineras av 
personer med lång vistelsetid som kommit som arbetskraft från framför 
allt Finland. Män och kvinnor som invandrat från utomeuropeiska länder 
har den lägsta sysselsättningen men den högsta andelen som studerar på 
heltid. Det kan vara rimligt att anta att åtminstone en del av dem som är 

                                                 
8  Övriga Europa inklusive USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland. 
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heltidsstuderande gör det p.g.a. bristande möjligheter att få jobb eftersom 
denna grupp tillhör de mest utsatta på arbetsmarknaden. Bland kvinnor 
med utomeuropeiskt ursprung är andelen som är sysselsatta eller 
heltidsstuderande tjugo procentenheter lägre jämfört med inrikes födda 
kvinnor. Stora skillnader finns också bland männen men är betydligt 
mindre, cirka tio procentenheter. 

Vistelsetid och ursprung 
Vistelsetid är en viktig variabel i fråga om invandrades anknytning till 
arbetsmarknaden. Statistiken hittills visar att ju längre vistelsetid desto 
större chans till etablering på arbetsmarknaden (se tabell 2:1). 
Språkkunskaper och allmänna kunskaper om samhället och det svenska 
arbetslivet samt personliga kontaktnät ökar rimligtvis med längre 
vistelsetid och borde i sin tur öka möjligheterna till etablering på arbets-
marknaden. Det man kan säga i fråga om vistelsetid är att den för det 
första påverkar invandrades situation på arbetsmarknaden och för det 
andra att den påverkar olika grupper på olika sätt. Det kan ofta sättas i 
samband med hur konjunkturen såg ut i Sverige vid tiden för respektive 
invandringsström samt vilken typ av invandring det handlar om (arbets-
kraft, flyktingar eller anhöriga). Exempelvis gjorde sysselsättningskrisen 
på 1990-talet det extra svårt för dem som kom till Sverige då att få en 
förankring, eller åtminstone komma in, på arbetsmarknaden (Sidebäck 
m.fl., 2000, s.176). ”När det gäller sysselsättningsgraden verkar det dess-
utom finnas en tröskel på så vis att invandrargrupper som kommit sedan 
1980-talet har en betydligt lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än 
de som kom tidigare.” (Lundh m.fl., 2002, s.23). 

Det finns även när det gäller arbetslöshet och sysselsättning skillnader 
inom gruppen invandrade vid en uppdelning efter ursprungsregion (se 
tabell 2:1). Enkelt uttryckt är de med den ”bästa” arbetsmarknadsanknyt-
ningen nordbor, västeuropéer och nordamerikaner, följt av syd- och öst-
européer. Betydligt sämre läge har invandrade från icke-europeiska 
länder, framförallt länder i tredje världen (Lundh m.fl., 2002, s.21f) 9. 
Personer från Afrika och Asien har den mest ogynnsamma situationen 
på arbetsmarknaden, ett mönster som varit tydligt den senaste 
tioårsperioden oavsett hur undersökningarna genomförts och vilka 
                                                 
9  Invandrare: utrikes födda personer som är permanent boende i Sverige. Infödda: 

personer födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige. Personer med 
utländsk bakgrund eller andragenerationens invandrare: personer födda i Sverige 
som är barn till en eller två invandrare (Lundh m.fl., 2002, s.12f).  
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indelningar man använt (se exempelvis Sidebäck m.fl., 2000, s.12, 
Integrationsverket 2003, s.34f  samt Århammar, 2004, s.57). Integrations-
verket (2003) sammanfattar sysselsättningsgrad och arbetslöshet bland 
invandrade på följande sätt:  

”Oavsett bosättningstid i Sverige, ålder, utbildning och civilstånd, 
kommer de som är födda i rika västländer10 alltid överst och de 
som är födda i Afrika, Asien eller Europa utanför EU alltid längst 
ner.//Arbetslösheten visar ett liknande mönster som sysselsätt-
ningen men med omvända förtecken: utrikes födda har högre ar-
betslöshet än infödda. Oavsett födelseregion gäller att arbetslös-
heten är högst för dem som har varit kort tid i Sverige. Oavsett 
hur lång tid de varit Sverige har de som är födda i Afrika och 
Asien högre arbetslöshet än de som är födda i andra länder.” 

(Integrationsverket, 2003, s.37) 

Arbetslösheten är även relativt hög bland personer födda i övriga 
Europa, det kan till stor del förklaras av den stora invandringen från 
Balkan i början på det krisdrabbade 1990-talet (Århammar, 2004, s.56). 
Personer födda i Latinamerika har däremot en slaga mellanposition på 
arbetsmarknaden, nyanlända har låg sysselsättningsgrad i linje med dem 
som är födda i Afrika och Asien medan de med lång vistelsetid ligger på 
samma nivåer som de mest gynnsamma, rika västländerna (Integrations-
verket, 2003, s.37). 

Det samband som finns mellan ökad vistelsetid och ökad integrering 
och ökad sysselsättning på arbetsmarknaden bör dock inte ses som en 
process som sker med automatik. På senare tid har denna samhälleliga 
och statistiska ”sanning” uppmärksammats och i viss mån också ifrå-
gasatts. Att förhållandet har varit så hittills betyder inte nödvändigtvis att 
det kommer att se likadant ut för all framtid, Sidebäck m.fl. (2000) varnar 
t.o.m. för att använda aktuella trender för att beskriva framtida mönster 
(s.178). Sant är att för många grupper ger en ökad vistelsetid också ökad 
sysselsättning, men många gånger är frågan mer sammansatt än så. 

”Enbart redovisning av statistik över ursprungsregion och vistel-
setid ger inte stöd för slutsatsen att vistelsetidens längd förbättrar 
förutsättningarna för arbete. Exempelvis kan sammansättningen 
av de olika delgrupperna förändras mycket över tiden beroende på 
förändringar i migrationsströmmar. De invandrargrupper som 

                                                 
10  Rika västländer är i detta fall Norden, övriga EU-länder, USA, Kanada, Australien 

samt Nya Zeeland. 
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finns i Sverige idag har kommit vid olika tidpunkter, av olika skäl 
och har olika bakgrund när det gäller utbildning och yrkeserfaren-
het m.m. Sådana faktorer har också stor betydelse för möjlighe-
terna att etablera sig på arbetsmarknaden.” 

(Århammar, 2004, s.59) 

Sammanfattningsvis kan sägas att även när man tar hänsyn till vistelsetid, 
invandringsmotiv, konjunkturläge samt individuella egenskaper som 
utbildning, språkkunskaper m.m. så framträder ett mönster av en 
arbetsmarknad där invandrade från tredje världen är svagt integrerade 
medan nordbor och västeuropéer inte skiljer sig särskilt mycket från 
situationen för infödda (Lundh m.fl., 2002, s.147). 

Inrikes födda med utländsk bakgrund 
Statistiken för hela befolkningen visar att inrikes födda med utländsk 
bakgrund har en mer utsatt position på arbetsmarknaden i jämförelse 
med dem som har svensk bakgrund (se tabell 2:3).  

Tabell 2:3. Sysselsättningsgrad och arbetslöshetstal för personer 
födda i Sverige, 16-64 år, första kvartalet 2003. Procent. 

 Sysselsättningsgrad Relativt 
arbetslöshetstal 

Studerar på 
heltid 

Andel som varken 
är sysselsatta, 
arbetslösa eller 

heltidsstuderande 
 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Födda i Sverige         
Två svenskfödda 
föräldrar 78,6  81,3 3,3 4,2 5,4 4,7 13,4 10,4 
En utrikesfödd 
förälder 75,2 79,3 4,9 5,9 7,6 7,0 13,3 8,7 
Två utrikesfödda 
föräldrar 77,9 75,5 6,4 9,0 9,2 8,3 7,5 8,8 

 
Källa: Nelander m.fl., 2004, s.53 
 
Vad gäller arbetslösheten är den högst bland såväl män som kvinnor med 
två utrikes födda föräldrar, i princip är den dubbelt så hög i jämförelse 
med de med två inrikes födda föräldrar. Även de med en utrikes född 
förälder har högre arbetslöshet än de med två inrikes födda föräldrar. 
Sysselsättningsgraden ser dock något annorlunda ut. Kvinnor med två 
utrikes födda föräldrar har en låg andel som står utanför arbetskraften 
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samt den högsta andelen heltidsstuderande till skillnad från personer 
med två inrikes födda föräldrar där förhållandet är det motsatta. Kvinnor 
med en utrikes född förälder har den lägsta sysselsättningsgraden till 
följd av en hög andel som står utanför arbetsmarknaden. Dock är den 
andelen lika hög som för de med två inrikes födda föräldrar. Det finns 
alltså en viss rangordning beroende om en eller båda föräldrarna är 
födda utomlands och till det finns även ett mönster beroende på 
föräldrarnas ursprungsregion. Enligt Ekberg & Rooth (2001)11 har 
personer med två utrikesfödda föräldrar med ursprung i Sydeuropa och 
utomeuropeiska länder en mycket mer utsatt position på arbetsmarkna-
den i jämförelse med de vars föräldrar är födda i öst- eller västeuropeiska 
länder liksom i övriga Norden. De sistnämnda grupperna har en 
arbetsmarknadssituation som i stort liknar de som är födda i Sverige av 
två inrikes födda föräldrar (s.27). Detta mönster finns även i fråga om vid 
vilken ålder man går in på arbetsmarknaden. 

”Män och kvinnor som är födda i Sverige kommer ut på arbets-
marknaden tidigare än de som är födda utomlands. Av de svensk-
födda kommer de ut tidigast som har åtminstone en förälder född 
i Sverige. När bägge föräldrarna är född utomlands sker etable-
ringen senare. Allra senast sker den för ungdomar där såväl de 
själva som bägge föräldrarna är födda utomlands och det även om 
de bott i Sverige i minst fem år. Mönstret är detsamma för både 
män och kvinnor.”  

(Hedin, 2001, s.20)12 

Visserligen är det så att inrikes födda med utländsk bakgrund har en 
betydligt bättre arbetsmarknadssituation i jämförelse med dem som själva 
invandrat (Vogel m.fl., 2002, s.92) men med tanke på att dessa personer 
är födda och uppvuxna i Sverige, har utbildats i det svenska skolsystemet 
o.s.v. så borde det inte finnas några nämnvärda skillnader i jämförelse 
med personer med helsvensk bakgrund. Men beroende på om en eller 
båda ens föräldrar är födda i Sverige så utfaller arbetsmarknadsstatistiken 
på olika sätt (se tabell 2:3). Tänkbara orsaker till att inrikes födda med 

                                                 
11  Andra generationens invandrare: personer födda i Sverige med minst en förälder 

född utomlands. Avser personer i åldern 16-64, 1998 (Ekberg & Rooth, 2001, s.9). 
12  Undersökningen avser personer i åldern 16-39 år, 1999 i kategorierna: 1. född i 

Sverige, minst en förälder född i Sverige, 2. född i Sverige, båda föräldrarna födda 
utomlands samt född utomlands, bot i Sverige de senaste fem åren med båda 
föräldrarna födda utomlands (Hedin, 1999, s.21). 
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utländsk bakgrund i många fall har en sämre situation på arbetsmarkna-
den är skillnader i språkkunskaper, tillgång till nätverk och information 
om samhället och arbetslivet. Mycket av detta går även att koppla till 
föräldrarnas situation och förutsättningar. Om föräldrarna är väl 
integrerade såväl i samhället som på arbetsmarknaden ger det ett bättre 
utgångsläge för kommande generation och vis versa. En del undersök-
ningar visar exempelvis att hög arbetslöshet tenderar att ”gå i arv” 
mellan generationer i vissa grupper. De mönster som finns i fråga om 
sysselsättning och arbetslöshet bland dem som invandrat själva i många 
fall även återfinns bland inrikes födda med utländsk bakgrund. Bl.a. att 
de som har föräldrar födda i utomeuropeiska länder har en mer utsatt 
position än de med föräldrar födda i västeuropeiska länder (Ekberg & 
Rooth, 2001, s.27).  

Invandringen till Sverige har pågått sedan mitten på 1900-talet vilket 
gör gruppen inrikes födda med utländsk bakgrund till en relativt stor och 
heterogen grupp. Sammanfattningsvis kan sägas att barnen till dem som 
invandrade som arbetskraft och är födda före 1970 integrerats jäm-
förelsevis väl på den svenska arbetsmarknaden. ”På senare tid har det 
framkommit resultat som tyder på att situationen är betydligt sämre för 
de andragenerationsinvandrare som har föräldrar med utomeuropeisk 
bakgrund och i viss mån också sydeuropeisk bakgrund (och som är 
födda efter 1970)” (Lundh m.fl., 2002, s.72). Dessa grupper är bl.a. barn 
till de flyktingar som kom på 1980- och 1990-talen och de utgör en allt 
större och alltjämnt växande grupp. Detta i kombination med att 
arbetsmarknadssituationen för utrikes födda i allmänhet och personer 
som kommit som flyktingar från utomeuropeiska länder i synnerhet 
blivit alltmer utsatt borde utgöra en viktig varningssignal för att inrikes 
födda med utländsk bakgrund i högre grad riskerar att bli marginali-
serade.  

Ungdomar på arbetsmarknaden  
Ungdomar är en utsatt grupp på arbetsmarknaden i fråga om sysselsätt-
ning och arbetslöshet, i åldersgruppen 16 -24 år var arbetslösheten cirka 
10 procent år 2003 och sysselsättningen 45 procent (Integrationsverket, 
2003, s.48). Ungdomar tillhör också en av de grupper som drabbats 
hårdast av förändringarna på 1990-talets arbetsmarknad med drastiskt 
förhöjda arbetslöshetstal (se diagram 2:1). 
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Diagram 2:1. Andel arbetslösa av arbetskraften 1988-2003. Procent. 
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Källa: Statistiska Centralbyrån, 2004, s.16 
 
Efter en återhämtning i slutet på 1990-talet har nu arbetslösheten stigit 
sedan början på 2000-talet. En följd av krisen på nittiotalet är att 
ungdomar numera är betydligt äldre när de kommer in på arbetsmarkna-
den. ”År 1990 hade 70 procent av de svenska ungdomarna förvärvsar-
bete vid 20 års ålder. 1999 uppnåddes denna nivå först vid 27 års ålder.” 
(Hedin, 2001, s.20). Ungdomars utsatthet på arbetsmarknaden beror till 
stor del på att man är nykomling på densamma. Brist på 
arbetslivserfarenhet är en nackdel i den alltmer hårda konkurrensen om 
jobben. På grund av detta har den formella kompetensen, betyg, examen 
och personliga referenser, en större betydelse för ungdomars inträde på 
arbetsmarknaden (ett förhållande som också gäller för de utrikes födda) 
(Integrationsverket, 2003, s.48.). Undersökningar i ämnet indikerar att 
ungdomar med utländsk bakgrund, löper högre risk att vara arbetslösa i 
jämförelse med dem som är födda i Sverige av inrikes födda föräldrar. 
Inom gruppen finns det en fallande skala där de som är födda i Sverige 
av två svenskfödda föräldrar har den mest gynnsamma situationen och 
de som invandrat själva efter skolstart har högst arbetslöshet samt lägst 
sysselsättning (Schröder & Vilhelmsson, 1998, s.600)13. Beroende på om 
en eller båda föräldrarna är födda utomlands kan alltså situationen på 
arbetsmarknaden variera.  

En grupp som har växt under 1990-talet är de unga (16-24) som 
varken arbetar, studerar eller söker arbete och har stora problem att 
                                                 
13  Ungdomar med utländsk bakgrund: personer som är födda utomlands eller födda i 

Sverige med minst en förälder födda utomlands. Uppföljning år 1995 av personer 
som gick ut grundskolan 1988, alltså födda i början på 1970-talet (Schröder & 
Vilhelmsson, 1998, s.596). 
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etablera sig i samhället. I denna grupp (som utgör cirka tre procent av 
hela åldersgruppen) är utrikes födda överrepresenterade bland såväl män 
som kvinnor. Ungefär en fjärdedel av dem som befann sig utanför 
arbetsmarknaden 2002 var utrikes födda, många av dem hade kommit till 
Sverige de senaste fem åren (SOU 2003:92, s.53f), dock visar inte 
statistiken från vilka delar av världen ungdomarna har sitt ursprung. Att 
inte ha avslutat grundskolan är den viktigaste faktorn som särskiljer 
denna grupp från övriga ungdomar (a.a., s.10). 

Utbildning 
Ökad utbildning ger i många fall en bättre position på arbetsmarknad för 
såväl invandrade som infödda. Med högre utbildning kan man konkur-
rera om jobben på ett bättre sätt, man får också tillgång till mer kvalifice-
rade arbetsmarknader. ”Utbildning ses som en investering som individen 
gör för att öka sin produktivitet, vilket senare resulterar i en bättre 
arbetsmarknadskarriär (yrke, befattning, lön etc.).” (Lundh, m.fl., 2002, 
s.26). Trots detta argument verkar inte skillnader i utbildningsnivå mellan 
infödda och invandrade kunna förklara invandrades sämre position på 
arbetsmarknaden. I Sverige har generellt sett utrikes födda en lika stor 
andel högutbildade som inrikes födda har (För utförligare information se 
kapitlet ”Utbildning”). En lång akademisk utbildning innebär för de allra 
flesta infödda att man har sysselsättning och dessutom inom det 
yrkesområde som utbildningen kvalificerar för. Det förhållandet gäller 
dock inte i lika hög grad för utrikes födda med akademisk utbildning, 
dels är sysselsättningen lägre och dels arbetar man i lägre grad i s.k. 
kvalificerade yrken, som exempelvis innebär chefs- eller ledningspositio-
ner (Ekberg & Rooth, 2004, s.17)14. En förklaring till detta anses vara den 
svenska arbetsmarknadens svårigheter (eller motvilja) att tillvarata den 
kompetens som utrikes födda har förvärvat såväl i det tidigare hemlandet 
som i Sverige (Integrationsverket, 2003, s.39). En av svårigheterna kan 
vara möjligheten och metoderna för att värdera om utbildningar i 
utlandet till svenska mått. En annan kan vara olika former av diskrimine-
ring p.g.a. hudfärg eftersom det enligt Berggren & Omarsson (2000)15 är 

                                                 
14  Utrikes och inrikes födda kvinnor och män i åldern 25-55 år, 2001 (Ekberg & 

Rooth, 2004, s.17). 
15  Personer födda i länder utanför EU/EES-länder och invandrat till Sverige under 

perioden 1991-97 med minst treårig högskoleutbildning (Berggren & Omarsson, 
2000, s.10). 
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sent invandrade akademiker från Afrika och Asien med utbildning från 
hemlandet som har det allra svårast att få ett kvalificerat yrke (s.27). 

Regionala skillnader 
Det har även visat sig att det finns regionala skillnader i arbetsmarknads-
framgång, dels mellan infödda och invandrade och dels mellan invand-
rade av olika etniskt ursprung. Oavsett individuella karakteristika och hur 
det lokala arbetsmarknadsläget ser ut är chansen att få arbete större i 
storstäderna för främst infödda, nordbor samt väst- och sydeuropéer. 
Medan det för mindre regioners arbetsmarknad är mer gynnsamma för 
invandrade från Östeuropa och länder i tredje världen (Bevelander & 
Lundh, 2004, s.147)16. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda påverkas 
beroende på vilka näringsgrenar som dominerar i respektive kommun 
eller region, d.v.s. den lokala arbetsmarknadens struktur. En hög andel 
arbeten inom industrisektorn ger exempelvis ett gynnsamt läge bland 
utrikes födda (Integrationsverket, 2003, s.53). Tänkbara orsaker till detta 
kan vara att det i dessa typer av arbeten inte ställs lika höga krav på s.k. 
Sverige-specifika kunskaper, exempelvis språk, som det gör i mer 
tjänstebetonade yrken. Bevelander & Lundh (2004) nämner även ett par 
andra orsaker som kan hjälpa till att förklara detta fenomen. Bl.a. att det i 
mindre samhällen kan finnas mer utvecklade nätverk som engagerar sig i 
frågor kring invandrades integration på arbetsmarknaden, exempelvis 
olika föreningar eller nätverk i den kommunala organisationen. Även 
lokala variationer i förekomsten av främlingsfientlighet och diskrimine-
ring kan vara en bidragande anledning till att integrationen av invandrade 
på arbetsmarknaden skiljer sig mellan olika regioner (s.148). 

Arbetsvillkor 

Anställningsformer 
Fasta anställningar är den allra vanligaste anställningsformer, de stod för 
ungefär åttiofem procent av alla anställningar år 2003. Den resterande 
andelen stod således andra typer av tidsbegränsade anställningar för i 
form av vikariat, projekt- prov- eller behovsanställningar. Denna typ av 
anställningar har ökat de senaste femton åren (Nelander & Goding, 
2003, s.9). Tidsbegränsade anställningar är framför allt vanligt bland 

                                                 
16  Utrikes och inrikes födda män år 2000 (Bevelander & Lundh, 2004, s.10). 



 41 

kvinnor och utrikes födda. Behovsanställningar, som är den mest otrygga 
anställningsformen, är vanligare bland LO-anställda (Hotell- och 
restaurang, Transport, Kommunal) medan projektanställning är ett 
vanligare fenomen bland SACO-anställda (Neergaard, 2002, s.121). En 
undersökning av anställningsformer bland LO- medlemmar visar att en 
tredjedel av kvinnor med utomeuropeiskt ursprung och kort vistelsetid 
(0-9 år) har någon form av tidsbegränsad anställning. Detta förhållande 
är enligt Nelander & Goding (2003) inte vad arbetstagarna önskar, i 
princip alla är intresserade av en fast anställning oavsett ålder, utbildning, 
kön eller födelseland. En fast anställning innebär ekonomisk och social 
trygghet för en själv och sin familj och de påståenden som framförts om 
förändrade attityder till detta med fasta anställningar avfärdas som en 
myt (s.5). En konkret följd av tillfälliga anställningar är att skyddet 
genom anställningslagarna (exempelvis Lagen om anställningsskydd, 
LAS) minskar till följd av en kortare anställningstid. De med tillfälliga 
anställningar drabbas hårdare vid nedskärningar p.g.a. de turordnings-
regler som styrs av framför allt ålder och anställningstid. Calleman 
(2002)17 menar att invandrade ofta får sluta först till följd av att de är 
senast anställda, men också eftersom de i stor utsträckning arbetar på 
arbetsplatser med låg status och s.k. okvalificerade arbetsuppgifter. På 
dessa arbetsplatser är de anställda mer utbytbara än på arbetsplatser med 
mer kvalificerade arbetsuppgifter (s.8f).  

Vilka yrken? 
Män är i störst utsträckning anställda inom den privata sektorn medan 
det bland kvinnor är mer jämnt fördelat mellan offentlig och privat 
sektor (Statistiska Centralbyrån, 2004, s.10). De vanligaste yrkena för 
inrikes födda 2001 var ingenjör/tekniker bland män och yrken inom 
vård/omsorg bland kvinnor, det senare gäller även för samtliga grupper 
av invandrade kvinnor. (Ekberg & Rooth, 2004, s.28).  

Tabell 2:4. Medlemmar i LO, TCO och SACO med utländsk 
bakgrund, första kvartalet 2003. Procent. 

 

Andel bland 
samtliga 
anställda LO TCO SACO 

                                                 
17  Utrikes födda på 20 arbetsplatser i Skåne, Stockholm, Västerbotten samt Västra 

Götalands län, 2001 (Calleman, 2002, s.12f).  
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Födda i Sverige     
Två svenskfödda föräldrar 81 78 85 83 
En utrikesfödd förälder 6 6 6 7 
Två utrikesfödda föräldrar 2 2 2 2 
Födda i övriga Norden     
Vistats i Sverige minst 10 år 3 4 3 2 
Vistats i Sverige 0-9 år 018 0 0 0 
Födda i övriga Europa19     
Vistats i Sverige minst 10 år 3 3 2 3 
Vistats i Sverige 0-9 år 1 2 0 1 
Födda i övriga världen     
Vistats i Sverige minst 10 år  3 4 2 2 
Vistats i Sverige 0-9 år 1 1 0 0 
     
Totalt med utrikes födda föräldrar 8 8 8 9 
Totalt födda utomlands 11 14 7 8 
Samtliga med utländsk bakgrund20 19 22 15 17 

 
Källa: Nelander m.fl., 2004, s.33 

 
Andelen medlemmar med utländsk bakgrund är högre inom LO-
anslutna förbund i jämförelse med de två tjänstemannaorganisationerna. 
Skillnaden omfattar dock enbart i gruppen som invandrat själva. I LO, 
TCO och SACO är andelen inrikes födda med utländsk bakgrund lika 
stor. Vid en uppdelning efter kön i tabell 2:4 visar det sig att skillnader 
mellan könen genomgående är mycket små (a.a., s.32). Utrikes födda är 
överrepresenterade i hotell- och restaurangbranschen, industri och övrig 
privat service. Inom alla andra sektorer är invandrade, såväl män som 
kvinnor, underrepresenterade i jämförelse med andelen i arbetskraften i 
stort (Integrationsverket, 2003, s.59f). Att invandrade i större utsträck-
ning arbetar inom s.k. lågkvalificerade yrken speglar dock inte 
utbildningsnivån inom gruppen, invandrade akademiker arbetar oftare i 
yrken som de är överkvalificerade för. Däremot visar det sig att de ofta 
befinner sig inom den näringsgren som utbildningen kvalificerar för, 
men alltså på fel nivå (Berggren & Omarsson, 2001, s.3ff). De grupper 
                                                 
18  Eftersom siffror har avrundats till närmaste hela procenttal och 0,5 procent till 1 

procent betyder det att andelen som ingår i den här gruppen uppgår till högst 0,4 
procent i de olika förbunden. 

19  Övriga Europa, USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland. 
20  Utrikes födda eller inrikes födda med minst en utrikes född förälder (förf. anm.). 
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av invandrade som har en hög andel bland de kvalificerade yrkena (som 
kräver hög formell utbildning eller är lednings- eller chefsarbete) är 
personer födda i Västeuropa, allra lägst andel har personer födda i 
Sydeuropa och Afrika. Arbete i chefs- eller ledningsposition är vanligast 
bland svenskfödda män (Ekberg & Rooth, 2004, s.11). 

Egenföretagare  
Var åttonde svenskt företag drivs idag av personer med utländsk 
bakgrund men andelen bland nystartade företag är betydligt högre, en 
femtedel av alla nystartade företag 1999 startades av antingen utrikes 
födda eller inrikes födda med utländsk bakgrund (Statistiska Central-
byrån, 2000, s.9)21. Enligt Lundh m.fl. (2002) är andelen egenföretagare 
bland sysselsatta invandrade högre i jämförelse med infödda.  

”Skillnaderna är dock små mellan infödda och nordbor, medan 
överrepresentationen bland egenföretagare är stor för invandrare 
från Sydeuropa och Asien, t ex Iran och Irak. Även sedan man ta-
git hänsyn till variationer i individuella egenskaper finns de natio-
nella skillnaderna kvar”  

 (s. 35) 

Att arbeta självständigt, förverkliga idéer, tjäna pengar eller motverka 
arbetslöshet är några av orsakerna till att starta eget. Även bland 
egenföretagarna är marknaden uppdelad i fråga om branscher, företagare 
med utländsk bakgrund är överrepresenterade inom handel, hotell- och 
restaurang samt transport och kommunikationsektorerna. Det motsatta, 
underrepresentation, råder inom finans- och företagstjänster samt andra 
”kunskapsintensiva” områden (Gustavsson, 2003, s.276)22. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att trots en kontinuerlig ökning av andelen egenföre-
tagare med utländsk bakgrund så har branschdiversifieringen och 
lönsamheten uteblivit (Najib, 1999, s.147)23.  

                                                 
21  Utrikes födda eller inrikes födda med en eller två utrikes födda föräldrar, 1999 

(Statistiska Centralbyrån, 2000, s.9). 
22  Företagare med invandrarbakgrund: personer som själva invandrat eller har minst 

en utlandsfödda förälder (Gustavsson, 2003, s.276). 
23  Utrikes födda företagare 1991 & 1994 (Najib, 1999, s.141 & 144). 
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Arbetsmiljö 
Eftersom arbetet spelar en så pass central roll i vardagen är arbetsmiljön 
viktig för välbefinnandet. ”Arbetsmiljön är inte bara en indikator på 
belastning, utan den påverkar också våra roller och vår välfärd i övrigt, 
såsom fritidsliver, sociala relationer, deltagande i samhällslivet.” (Vogel 
m.fl., 2002, s. 101). Buller, smuts, tunga lyft och olämpliga arbetsställ-
ningar är exempel på en dålig arbetsmiljö. Men även på det psykosociala 
planet finns faktorer som är viktiga för arbetstagarnas trivsel t.ex. 
upplevelse av meningsfullhet, jäkt eller stress (såväl positiv som negativ 
sådan) och möjligheter till vidareutveckling på arbetsplatsen. Vad gäller 
den fysiska arbetsmiljön finns det skillnader mellan infödda och 
invandrade, framför allt i fråga om buller och fysisk belastning. Detta är 
en följd av att invandrade är överrepresenterade inom verkstadsindustrin. 
Den psykosociala arbetsmiljön varierar beroende på näringsgren, 
klasstillhörighet o.s.v. Att uppleva sitt arbete som jäktigt är lika vanligt 
bland inrikes födda med såväl svensk som utländsk bakgrund liksom 
utrikes födda, däremot är det vanligare bland utrikes födda att ha jäktiga 
och enformiga arbeten (a.a., s.103). Personalutveckling är vanligare bland 
infödda än bland invandrade. Närmare hälften av inrikes födda män och 
kvinnor fick under 2001 någon form av personalutbildning medan 
motsvarande siffror för utrikes födda var en femtedel för kvinnorna och 
en tredjedel för männen (Neergaard, 2002, s.123)24. Framför allt är det 
fler bland de invandrade som ser sitt arbete som enbart en källa till 
inkomst utan någon form av annan tillfredsställelse. Resultaten är inte 
förvånande med tanke på den etniska och könsmässiga segregering som 
finns på arbetsmarknaden (se tidigare avsnitt i detta kapitel). Vogel m.fl. 
(2002) kopplar samman detta med den högre andel bland invandrade 
som jobbar inom yrken som de är överkvalificerade för. Att inte arbeta 
inom sitt kompetensområde med arbetsuppgifter som inte anses 
stimulerande kan rimligtvis även få konsekvenser för en persons 
inställning till sig själv, arbetsplatsen och samhället i övrigt (s.103f). 

Diskriminering 
I jämförelse med infödda har invandrade en mer utsatt position på den 
svenska arbetsmarknaden. Om det råder en i det närmaste total 
samstämmighet bland forskare. Den senaste tidens forskning har också 
                                                 
24  Avser procent av anställda som deltagit i personalutbildning mellan 1994-2001 

enligt en bearbetning av SCB:s arbetskraftsundersökning (Neergaard, 2002, 123). 
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konstaterat att det verkar som att individuella egenskaper (ålder, 
utbildning och språkkunskaper) har en sekundär betydelse för att 
förklara de skillnader som finns mellan personer med svensk respektive 
utländsk bakgrund på arbetsmarknaden (Århammar, 2004, s.121)25. Vid 
sidan av de individuella karakteristika i respektive grupp som delförklar-
ing har Bevelander & Lundh (2004) listat fyra olika förklaringsansatser 
som inom invandrarforskningen anses inverka på invandrades möjlighe-
ter och hinder på arbetsmarknaden: 

 
- Att invandrade vid ankomsten till Sverige saknar s.k. Sverige-specifika 

kunskaper (språk, kunskap om samhället och arbetslivet) och tillgång 
till svenska nätverk och därför har svårt att hävda sig i konkurrensen 
om jobben.  

- Förändringar dels i arbetsmarknadens struktur, från industri till kun-
skap - och tjänstefokuserat och de förändringar det innebär för organi-
sation och teknik, och dels den ekonomiska strukturomvandlingen har 
på många sätt ökat konkurrensen och därmed också kraven på dessa 
Sverige-specifika kunskaper (åtminstone formellt sett). Det leder till 
svårigheter för invandrade att å ena sidan behålla jobben och å andra 
sidan över huvud taget komma in på arbetsmarknaden. 

- Organisationen av flyktingmottagandet anges även som ett hinder för 
en lyckosam arbetsmarknadsintegration för invandrade. Att denna by-
råkratiska verksamhet på många sätt försenar och förhindrar invandra-
des introduktion och inträde på arbetsmarknaden, exempelvis genom 
prioritering av språkstudier i stället för direktkontakt med arbetsmark-
naden i form av praktik. Strategin för utplacering av nyanlända, den s.k. 
hela-Sverige strategin, har fått styra mer än tillgång eller efterfrågan på 
arbete eller arbetskraft. 

- Förekomsten av diskriminering på arbetsmarknaden anses också kunna 
förklara invandrades problem i allmänhet och flyktinginvandrare från 
tredje världen och Östeuropa i synnerhet  

 (s. 134). 

 
Dessa olika förklaringar i kombination med att gruppen invandrade är en 
mycket heterogen grupp ger slutsatsen att det inte är möjligt att säga vad 

                                                 
25  Svensk bakgrund: personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar. Utländsk 

bakgrund: svenskfödda med en eller två föräldrar födda utomlands (Århammar, 
2004, s.15). 
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som är orsak och/eller verkan vad när det gäller skillnader i sysselsätt-
ning, arbetslöshet m.m. mellan infödda och invandrade.  

Problemet med den sistnämnda förklaringsansatsen är att etnisk 
diskriminering hittills varit svår att konkretisera rent forskningsmässigt. 
Diskriminering har också fått fungera som en slags restförklaring när 
inga andra förklaringar hittats (Lundh m.fl., 2002, s.43). Det finns många 
undersökningar som tyder på att diskriminering dels av invandrade men 
också av inrikes födda med utländsk bakgrund förekommer, men det har 
varit svårt att belägga empiriskt (Århammar, 2004, s.121). Diskriminering 
på arbetsmarknaden kan uppstå vid följande tillfällen enligt Höglund 
(2002): 

- vid rekrytering, anställning, permittering, friställning, uppsägning samt 
återrekrytering 

- vid fördelning av arbets- och ansvarsuppgifter, fördelning av arbetstid 
och andra anställningsvillkor 

- vid fördelning av möjligheter till intern vidareutbildning 
- lönesättning och löneutveckling 
- bemötande, tilltal eller trakasserier 

(s.426) 

Diskriminering kan alltså ske både internt på arbetsplatser och externt på 
arbetsmarknaden i stort. Att det finns skillnader i löner, anställningsvill-
kor och möjligheter till intern vidareutbildning mellan infödda och 
invandrade har konstaterat (se exempelvis kapitel 7, Ekonomi; Le Grand 
& Szulkin (1999) samt i detta kapitel kring arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Studier som beskriver dessa frågor är exempelvis Neergaard (2002), 
Lundh m.fl. (2002)). Rooth (2001)26 har i en undersökning granskat 
skillnader i arbetslöshet mellan å ena sidan inrikes födda i jämförelse med 
utrikes födda adopterade och å andra sidan personer med utländsk 
respektive svensk bakgrund. Undersökningen visar att adopterade med 
ett ”icke-svenskt” utseende löper högre risker för arbetslöshet än de som 
adopterats från exempelvis västeuropeiska länder. De som adopterats 
tidigt har ofta svenskklingande namn och talar flytande svenska varför 
resultatet tyder på viss diskriminering p.g.a. utseende. ”Denna form av 
diskriminering förvärras troligen ytterligare om en person dessutom har 
ett utländskt namn, en utländsk utbildning och talar svenska med bryt-

                                                 
26  Andra generationens invandrare: invandrares svenskfödda barn. Avser män i åldern 

25-55 år som tillhör arbetskraften, uppdelat på antingen en eller två föräldrar födda 
utomlands, 1998 (Rooth, 2001, s.539f).  
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ning.” (Rooth, 2001, s.545). En undersökning genomförd av Dagens 
Nyheter 2004, visar på just denna typ av diskriminering. Under sju 
veckor har en reporter med svenskt namn och en med arabiskt namn 
ringt på samma platsannonser och sökt ett antal jobb inom olika 
branscher och uppgett likvärdiga meriter. Resultatet blev att reportrarna 
med ickesvenska namn valdes bort betydligt oftare än de med svensk-
klingande namn och den reporter med utländsk bakgrund som även 
talade svenska med viss brytning avvisades allra oftast (Stenberg, 2004). 
Detta beskriver endast den ena delen av anställningsförfarandet, hur 
situationen skulle se ut sedan vid eventuella intervjuer framgår inte, men 
det är rimligt att anta att samma mönster skulle upprepas även där.  

Invandrade har alltså svårigheter, som är kopplade till deras ursprung, 
namn eller utseende, att ta sig in på arbetsmarknaden, men även bland 
dem som har arbete finns tendenser till diskriminering. Hjerms (2002)27 
analys av invandrades arbetsmarknadssituation under 1990-talet visar 
dels att invandrade löpte högre risk för arbetslöshet, trots att de i vissa 
fall hade längre anställningstid än infödda på samma arbetsplats. Dels 
ökar skillnaderna i perioder av återhämtning från lågkonjunkturen, d.v.s. 
att invandrade inte återanställs i lika höga grad som infödda när arbets-
tillfällena ökar (s.46f). Paulson m.fl. (1994)28 konstaterar i sin undersök-
ning av arbetsförhållanden i en Volvofabrik i Göteborgstrakten att de 
allra flesta anställda anser att invandrade behandlas orättvist i fråga om 
möjligheter till vidareutbildning, alltså såväl infödda som invandrade 
anser att invandrade diskrimineras i detta avseende (s. 68). Intervjuer i 
samma undersökning med kvinnor med jugoslaviskt eller finskt ursprung 
upplevde även att man som invandrad bemöts på ett annorlunda sätt än 
vad infödda gör. ”De förväntas inte vara lika duktiga som svenskar och 
många arbetsledare vänder sig i första hand till svenskar om det gäller att 
få vissa arbetsuppgifter utförda. Detta medför att invandrare ofta känner 
sig diskriminerade och klassade som sämre arbetare än svenskar.” (a.a., 
s.76f). En undersökning av upplevd diskriminering visar att arbetslivet är 
den arena där utrikes födda i störst utsträckning känner sig utsatta för 
diskriminering. Att bli förbigången eller trakasserad på arbetet är vanliga 

                                                 
27  Jämför infödda med sent invandrade och tidigt invandrade som innebär utrikes 

födda med invandringsår 1968-74 och 1987-90. Avser de i populationen som 
förvärvsarbetade i november 1990 (Hjerm, 2002, s.14f).  

28  Anställda vid Volvo Torslandaverken, Göteborg 1989 med utländskt 
medborgarskap från antingen Finland, Jugoslavien, Turkiet (långtidssjukskrivna 
anställda ingick ej) (Paulson m.fl., 1994, s.33f). 
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situationer där man känner sig diskriminerad men att inte få sökta jobb 
är den i särklass vanligaste situationen (Lange, 2000, s.93)29. 

Olika typer av diskriminering 
Dessa beskrivna upplevelser, undersökningar och statistiska mönster är 
exempel som alla talar för att diskriminering av personer som avviker 
från den helsvenska normen bidrar till skillnaderna som finns på bl.a. 
arbetsmarknaden mellan invandrade och infödda med svensk eller 
utländsk bakgrund. Dels från arbetsgivare i rekrytering, arbetsfördelning 
och anställningsformer men på senare tid har debatten kring diskrimine-
ring av invandrade riktat in sig på s.k. strukturell och institutionell 
diskriminering. Enligt Integrationsverket (2004) innebär strukturell 
diskriminering att den ojämna maktfördelningen i samhället ger utrymme 
för diskriminering genom såväl individuella handlingar som i politik och 
myndigheters verksamhet, regelverk och inofficiella normsystem (s.109). 
Institutionell diskriminering är ofta en följd av stereotypa kategorise-
ringar av individer och grupper - att man omotiverat tillskriver exempel-
vis invandrade en mängd egenskaper utifrån förutfattade meningar om 
den grupp de anses tillhöra (a.a.). Denna sortering och kategorisering 
kan få följder som kan betecknas som diskriminerande i bl.a. myndig-
heters kontakter och arbete med individer (de los Reyes & Wingborg, 
2002, s.75). Diskriminering i arbetslivet kan också vara en följd av 
enskilda individers åsikter, värderingar och attityder, men ofta finns det 
en relation mellan de tre olika diskrimineringsnivåerna. Exempelvis kan 
det i arbetsorganisationer finnas mer eller mindre utrymme för att 
individuell diskriminering. 

”Poängen med att analytiskt särskilja mellan individuell, institutio-
nell och strukturell diskriminering är att det möjliggör en fram-
hävning av den relativa autonomi som finns inom var och en av 
dessa nivåer, samtidigt som den synliggör människors handlingar 
och politikens spelrum. //Diskriminering är inget naturligt inslag i 
samhälleliga relationer och kan därför motverkas och bekämpas.” 

(a.a., s.76) 

Utifrån Langes (2000) undersökning om upplevd diskriminering kan 
konstateras att många utrikes födda upplever att de blir illa behandlade i 

                                                 
29  Invandrare: utrikes födda i Chile, Finland, Iran och Polen i åldern 18-53 som var 

kyrkobokförda i Sverige 31 december 1992 (Lange, 2000, s.16). 
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kontakten med myndigheter (arbetsförmedling, socialtjänst, försäkrings-
kassa o.s.v.)(s.93).  

Sammanfattning 
Sedan mitten på 1970-talet har invandrade i Sverige fått en alltmer utsatt 
position på arbetsmarknaden som bl.a. visar sig i lägre sysselsättnings-
grad och högre arbetslöshet. Statistiken visar detta när man jämför 
utrikes med inrikes födda och undersökningar visar också att inrikes 
födda med utländsk bakgrund missgynnas i jämförelse med dem som har 
svensk bakgrund. Vid en närmare granskning av gruppen utrikes födda 
blir det också tydligt att gruppen är mycket heterogen med stora 
variationer beroende på bl.a. vistelsetid, ursprung, kön, utbildning och 
var i landet man bor o.s.v. Det finns ett tydligt mönster där personer med 
utomeuropeiskt ursprung och kort vistelsetid har den mest utsatta 
positionen medan personer med ursprung i ”rika västländer” inte skiljer 
sig nämnvärt från inrikes födda med svensk bakgrund. Vistelsetiden i 
Sverige utjämnar visserligen en del av skillnaderna mellan invandrade och 
infödda men på senare tid har det blivit tydligt att detta inte på något sätt 
sker med någon form av automatik. 

I fråga om sysselsättning och arbetslöshet går det ofta att urskilja en 
rangordning där män och kvinnor födda i Sverige med inrikes födda 
föräldrar har den mest gynnsamma positionen – högst sysselsättning, 
lägst arbetslöshet och en relativt låg andel som står helt utanför arbets-
marknaden. Det motsatta råder i princip för dem som invandrat från 
utomeuropeiska länder och varit i Sverige mindre än tio år. Bland inrikes 
födda med utländsk bakgrund är arbetslösheten också relativt hög, 
framför allt om båda föräldrarna är födda utomlands. I denna grupp är 
det dock en hög andel som studerar på heltid och en låg andel som står 
utanför arbetsmarknaden. Bland dem som själva invandrat är det de som 
kommit från Europa och övriga världen den senaste tioårsperioden som 
har den allra lägsta sysselsättningen, kvinnor i synnerhet. Det rör sig 
framför allt om personer som invandrat från länder i Asien och Afrika. 
En annan utsatt grupp på arbetsmarknaden är män som invandrat från 
nordiska länder. I denna grupp är arbetslösheten relativt hög men 
framför allt är andelen som står utanför arbetsmarknaden, ofta p.g.a. 
förtidspensionering, mycket hög. Det sistnämnda gäller även för kvinnor 
men de har inte samma höga arbetslöshetstal. I denna grupp finns 
många av dem som kommit till Sverige av arbetsmarknadsskäl i mitten 
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på 1900-talet och bland dem är det vanligt med sjukskrivning till följd av 
ogynnsamma arbetsvillkor. 

I jämförelse med dem som invandrat själva har personer födda i 
Sverige med utländsk bakgrund en bättre arbetsmarknadssituation, men 
med tanke på att dessa personer är födda och uppvuxna i Sverige så 
borde inte sådana skillnader förekomma. I många fall återfinns de 
mönster som finns i föräldragenerationens arbetsmarknadssituation även 
i nästkommande generation, personer med utomeuropeiskt ursprung har 
högre arbetslöshet än de med helsvenskt eller västeuropeiskt. Dessa 
grupper har hela livet vistats i Sverige men blir trots detta missgynnade 
på arbetsmarknaden, delvis beroende på grund av sitt ursprung. Kring 
denna fråga är forskningen den senaste tiden dock begränsad, de 
undersökningar som finns gäller personer som kom ut på arbetsmarkna-
den i mitten på 1990-talet. En grundlig genomgång av ungdomars 
arbetsmarknadssituation, efter födelseland och vistelsetid samt föräldrar-
nas ursprung och situation på arbetsmarknaden i början på 2000-talet 
vore därför mycket intressant. Detta eftersom denna grupp kommer att 
bli allt större liksom att det i föräldragenerationen numera finns många 
som tillhör de grupper som identifierats som de mest utsatta på arbets-
marknaden, flyktingar med utomnordiskt ursprung som invandrat i slutet 
av 1900-talet. 

Vad gäller arbetsvillkor kan det sammanfattningsvis sägas att invand-
rade i jämförelse med infödda i större utsträckning har tidsbegränsade 
anställningar, arbetar i lågkvalificerade yrken i en bullrig, stressig och 
enformig miljö. Fasta anställningar är den vanligaste anställningsformen 
men bland de med tidsbegränsade anställningar är kvinnor och utrikes 
födda överrepresenterade. Angående vilka yrken som invandrade 
respektive infödda arbetar i så kan det sägas att invandrade är över-
representerade i lågkvalificerade yrken inom hotell- och restaurang-
branschen, industri och övrig privat service. Förhållandet gäller även de 
invandrade med akademisk utbildning, invandrade akademiker har oftare 
än infödda arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för. Detta i 
kombination med kortare genomsnittlig anställning - och arbetstid samt 
att invandrade i lägre utsträckning får tillgång till intern vidareutbildning 
kan möjligtvis vara orsaken till att invandrade i större utsträckning än 
infödda har en instrumentell syn på sitt jobb.  

De tänkbara orsakerna och därmed förklaringarna till skillnaderna 
mellan infödda och invandrade på arbetsmarknaden är många och av 
olika karaktär beroende på vilken ansats man har. Gruppen utrikes 
föddas heterogenitet börjar så smått tas för lika självklar som inrikes 
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födda och därmed blir förklaringsmöjligheterna än mer mångfacetterade, 
tiden för enkla svar på denna fråga är numera förbi. En fråga som blir 
alltmer aktuell är förekomsten av diskriminering av personer med 
utländsk bakgrund på bl.a. arbetsmarknaden. Det finns många under-
sökningar som tyder på etnisk diskriminering på arbetsmarknaden, 
liksom intervjuer med anställda, arbetssökande, arbetsgivare och 
myndighetspersonal. Men dess uttryck och effekter har hittills varit svåra 
att belägga empiriskt. Det som står klart är dock att utrikes födda 
behandlas annorlunda i många situationer - på arbetsplatser, anställnings-
intervjuer och av myndigheter, men om detta är beroende på diskri-
minerande attityder, normer eller regelverk det är en fråga som den 
framtida forskningen måste hitta metoder för att besvara.   
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Kapitel 3 - Socialtjänst  

Inledning 
En central del av det svenska välfärdssystemet är kommunernas 
socialtjänst. I stort består socialtjänsten av två huvudområden: individ- 
och familjeomsorg, samt äldre- och handikappomsorg. Kommunerna har 
även, tillsammans med andra myndigheter, ansvar för nyanlända 
flyktingar eller andra invandrade som fått uppehållstillstånd i Sverige. 
Andra arbetsområden för socialtjänsten är exempelvis familjerättsliga 
ärenden som adoptioner och samarbetssamtal vid vårdnadstvister eller 
separationer (Socialstyrelsen, 2003, s.10). I det följande beskrivs individ- 
och familjeomsorgens huvudsakliga arbetsområden: ekonomiskt bistånd, 
barn- och ungdomsvård och missbrukarvård. Vidare beskrivs äldre- och 
handikappomsorgen kortfattat och slutligen kommunernas arbete med 
introduktion för nyanlända. Dels beskrivs aktuell statistik kring 
socialtjänstens verksamheter samt hur situationen ser ut i detta avseende 
för invandrade respektive infödda i Sverige. 

Ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som var den tidigare benäm-
ningen är den del av socialtjänstens individ- och familjeomsorg som flest 
människor kommer i kontakt med. Ekonomiskt bistånd och socialbidrag 
är olika benämningar av samma sak och fortsättningsvis används endast 
termen ekonomiskt bistånd även där orginalstudien har använt termen 
socialbidrag. Socialtjänstens verksamhet med ekonomiskt bistånd kan ses 
som samhällets yttersta skyddsnät för medborgarnas försörjning vid 
inkomstbortfall och/eller när de övriga socialförsäkringarna, exempelvis 
arbetslöshets- eller sjukförsäkringen, inte är tillämpliga. Befolkningens 
behov av ekonomiskt bistånd varierar beroende på faktorer på strukturell 
och individuell nivå. De strukturella faktorerna är exempelvis 
befolkningens åldersfördelning och barnafödande, arbetslöshet samt 
invandring. Exempel på individuella faktorer är bl.a. om man har arbete 
eller inte, ålder, familjesituation och etnisk bakgrund (Socialstyrelsen, 
2003, s.40). Under 1990-talet, till följd av den ekonomiska och 
arbetsmarknadsmässiga krisen, steg andelen biståndsmottagare i Sverige. 
Kulmen nåddes 1996-97 för att sedan sjunka kontinuerligt fram till och 
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med 2000-talets början. I statistiken som Socialstyrelsen (2004a) årligen 
redovisar redogörs för såväl andelen hushåll som enskilda individer som 
under året fått ekonomiskt bistånd. Sammantaget fick 418 000 individer, 
eller 4,7 % av hela befolkningen, under 2003 ekonomiskt bistånd i olika 
utsträckning. Det är minskning jämfört med föregående år med cirka fyra 
procentenheter. Ett biståndshushåll kan bestå av en ensamstående man 
eller kvinna med eller utan barn under 18 år, eller av sammanboende 
med eller utan barn under 18 år. Andelen biståndshushåll är sex procent 
av hushållen i befolkningen (s.4f). 

Allmänt gäller för ekonomiskt bistånd att det är vanligast förekom-
mande i de yngre åldersgrupperna (18-29 år) i samhället liksom bland 
utrikes födda. Arbetslöshet samt brist på ersättning från de generella 
försäkringssystemen är några av orsakerna till att personer har behov av 
ekonomiskt bistånd. Vid en uppdelning i biståndstagande mellan män 
och kvinnor blir skillnaderna inte stora, det är något vanligare med 
ekonomiskt bistånd bland kvinnor (Vogel m.fl., 2002, s.54; Socialsty-
relsen, 2004a, s.20). Civilstånd är däremot en faktor som påverkar 
riskerna för att vara beroende av ekonomiskt bistånd. Ensamstående 
kvinnor med barn liksom ensamstående män utan barn är hushållstyper 
som tillsammans står för en tredjedel av de hushåll som under 2003 fick 
ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2004a, s.5)30.  

Utrikes födda är överrepresenterade i förhållande till andelen i hela 
befolkningen bland såväl enskilda biståndsmottagare som hushåll med 
ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003, s.48f). Det är många olika 
faktorer som orsakar denna överrepresentation men framförallt går det 
att koppla till invandrades situation på arbetsmarknaden liksom en stor 
våg av flyktinginvandring i slutet av 1900-talet (Franzén, 2004, s.104). 
Invandrades situation på arbetsmarknaden karakteriseras, som tidigare 
konstaterats, av en relativt hög arbetslöshet och låg sysselsättning. 
Eftersom socialförsäkringssystemets regler och ersättningsnivåer är nära 
sammankopplat med om och hur mycket man arbetar avspeglas detta i 
statistiken kring ekonomiskt bistånd. Många personer med utländsk 
bakgrund är inte kvalificerade alls eller får de lägsta garantibelopp som 
finns. Flyktingar som bosätter sig och får uppehållstillstånd i Sverige får 
under de tre-fyra första åren i allmänhet sin försörjning via ekonomiskt 

                                                 
30  Socialstyrelsen använder kategorierna inrikes/utrikes födda i sin statistik kring 

socialtjänstens verksamhet (Socialstyrelsen, 2003, s.48). Utrikes födda hushåll: 
hushåll där registerledaren eller dennes sambo eller båda inte är födda i Sverige 
(Socialstyrelsen, 2004a, s. 15). 
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bistånd (Socialstyrelsen, 2003, s.48f). Dessa två faktorer bidrar till att 
biståndssystemet sedan 1990-talet mer och mer fungerar som ett 
”försörjningssystem för utrikes födda som inte kommit in på arbets-
marknaden” (Socialstyrelsen, 2004b, s.21). Biståndstagandet varierar 
inom gruppen utrikes födda beroende på olika demografiska faktorer 
som ålder, utbildning, kön o.s.v. liksom är fallet i hela gruppen 
biståndstagare. I gruppen utrikes födda kan många av variationerna 
kopplas till olika invandrargruppers vistelsetid - bidragstagandet minskar 
med ökad vistelsetid i Sverige. Den ekonomiska assimileringen tar dock 
relativt lång tid, det är först efter närmare tjugo års vistelsetid som 
invandrades biståndstagande blir jämförbart med inföddas (Social-
styrelsen, 2003, s.49). Vad gäller ursprungsland är det, med utgångspunkt 
i materialet som presenterades i föregående kapitel, inte oväntat så att 
personer från Asien, Afrika och Latinamerika har de högsta andelarna 
biståndstagande bland utrikes födda. Dessa regioner är områden varifrån 
många av flyktinginvandrarna kommit i slutet på 1900-talet och har 
därmed den kortaste vistelsetiden i Sverige (Franzén, 2003, s.59).  

Långvariga biståndstagare  
Ekonomiskt bistånd är för de allra flesta en tillfällig ekonomisk hjälp, den 
genomsnittliga biståndstiden var fem och en halv månader under år 2003 
(Socialstyrelsen, 2004a, s.18). Att kontinuerligt vara beroende av 
ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning, i statistiken benämnt 
som långvariga biståndsmottagare, är dock fallet för cirka en tredjedel av 
alla biståndsmottagare. Denna grupp har ekonomiskt bistånd under 
minst tio månader om året och ofta flera år i följd (Socialstyrelsen, 
2004b, s.20). Gruppen långvariga biståndsmottagare har ökat under 
1990-talet, personer i de yngre åldersgrupperna samt utrikes födda är 
grupper som drabbats extra hårt. Andelen unga (18-24 år) som fick 
ekonomiskt bistånd under minst tio månader fördubblades mellan 1990 
och 1196-98 (Salonen, 2000, s.196) och även om andelen sjunkit sedan 
dess är det långvariga biståndsmottagandet fortfarande vanligast i 
åldersgruppen 18-24 år (Socialstyrelsen, 2004a, s.68). Bland de långvariga 
biståndshushållen 2003 var över hälften utrikes födda och även när det 
gäller det långvariga biståndsmottagandet avtar det med ökad vistelsetid 
(se tabell 3:1). 
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Tabell 3:1. Långvariga biståndshushåll efter födelseland och 
vistelsetid 2003. 

 Antal långvariga 
biståndsshushåll 

Andel av samtliga långvariga 
biståndshushåll 

Svenskfödda 21 581 37 

Utrikes födda 36 537  

därav med vistelsetid31   
0-4 år 13 836 24 

5-9 år 10 410 18 

10-19 år 9401 16 

20- år 2790 5 
   

Totalt 58 118 100 

 
Källa: Socialstyrelsen, 2004a, s.69 
 
Dock verkar det som om utrikes födda har svårare att lämna ett 
långvarigt biståndsmottagande i jämförelse med inrikes födda (Bergmark 
& Bäckman, 2001, s.213)32 vilket också visar sig i statistiken där en 
femtedel av de långvariga biståndshushållen är utrikes födda som varit i 
Sverige i mer än tio år (se tabell 3:1). 

Personer med utländsk bakgrund 
Inrikes födda med utländsk bakgrund har i jämförelse med invandrade 
en lägre andel biståndsmottagare (Vogel m.fl., 2002, s.54)33. En under-
                                                 
31  I Socialstyrelsens redovisning av långvariga biståndstagare 2003 saknas uppgift om 

invandringsår för 354 personer. 
32  Undersökningen avser hushåll med ekonomiskt bistånd under 1990-talet. Begreppet 

invandrare definieras inte precis men av tabeller och datamaterial framgår att det rör 
sig om utrikes födda personer som nyligen invandrat till Sverige (vistelsetid <5år) 
för åren 1991, 1993, 1995, 1997, 1998 & 1999 (Bergmark & Bäckman, 2001, s.180 
& 190). 

33  Infödd svensk: person född i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Invandrare: 
person född i annat land. Andragenerationens invandrare: person född i Sverige 
med minst en förälder född i annat land än Sverige (Vogel m.fl., 2002, s.22). 
Undersökningen baseras på Statistiska Centralbyråns levnadsnivåundersökningar 
(ULF) under 1990-talet. 



 58 

sökning av barn till personer som invandrat före 1970 visar dock att 
andelen som var beroende av ekonomiskt bistånd var betydligt högre i 
jämförelse med barn till inrikes födda föräldrar. Detta gäller framför allt 
personer med föräldrar som invandrat från Sydeuropa samt utomeurope-
iska länder (Hammarstedt, 2003, s.118f)34. I fråga om arbetslöshet och 
sysselsättning finns indikationer på att ogynnsamma positioner på arbets-
marknaden tenderar att ”gå i arv” mellan generationerna bland utrikes 
födda (Lundh m.fl., 2002, s.81). Eftersom behovet av ekonomiskt 
bistånd är så nära sammankopplat med situationen på arbetsmarknaden 
är det rimligt att anta att samma tendenser går att finna vad gäller 
försörjning och biståndsmottagande bland barn till dem som invandrat 
till Sverige på senare tid. 

Barn- och ungdomsvård 
I slutet av 2002 fanns det cirka två miljoner barn och ungdomar i 
åldrarna 0-18 år i Sverige (Socialstyrelsen, 2004b, s.26), varav ungefär en 
fjärdedel har utländsk bakgrund35. Kommunernas sociala barn- och 
ungdomsvårdsarbete har som mål att se till att alla barn ska ”växa upp 
under goda och trygga förhållanden”. Sedan 2001 säger socialtjänstlagen 
att allt socialt arbete med barn skall utgå från ett s.k. barnperspektiv 
(Socialtjänstlagen 2001:453, 2 kap, 2 §), vilket innebär att alla beslut som 
fattas måste kunna relateras till barnets bästa i varje enskilt fall 
(Socialstyrelsen, 2003, s.72). Socialtjänstens barn- och ungdomsvård kan 
delas in i tre kategorier: anmälan, utredning och insats. De barn och 
familjer som är aktuella hos den sociala barnavården tillhör i stor 
utsträckning grupper som kan betraktas som utsatta i olika avseenden. 
”Fattiga familjer, familjer med ensamstående mödrar, invandrarfamiljer, 
familjer där föräldrarna är arbetslösa och beroende av bidrag, är kraftigt 
överrepresenterade särskilt när det gäller omhändertaganden” 
(Lundström & Wiklund, 2000, s.19). Barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund är enligt svensk forskning överrepresenterade i samtliga tre led 
av den sociala barnavården; i anmälningar, utredningar och insatser 

                                                 
34  Andra generationens invandrare: personer födda i Sverige 1977 och tidigare och 

som var barn till utrikes födda som var boende och sysselsatta i Sverige 1970 enligt 
Folk- och bostadsräkningen. Undersökningen gjordes 1997 (Hammarstedt, 2003, 
s.106f).  

35  Född utomlands eller en respektive två föräldrar som är födda utomlands 
(Socialstyrelsen, 2004b, s.26). 
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(Bergström & Sarnecki, 1996, s.175; Lundström & Vinnerljung, 2001, 
s.305f; Socialstyrelsen, 1998, s.88, 71; Socialstyrelsen, 2003, s.81; Sundell 
& Karlsson, 1999, s.47).  

Anmälan eller ansökan om vård 
Anmälningar eller ansökningar om barn som far illa eller behov av hjälp 
är det första steget i ett barnavårdsärende. Anmälningar är det vanligaste 
sättet, de kan göras av antingen professionella inom yrken som kommer i 
kontakt med barnet/ungdomen och har anmälningsskyldighet eller av 
privatpersoner som har misstankar om att barn eller ungdomar far illa. 
Det kan vara släktingar, grannar eller vårdnadshavarna själva som oftast 
är fallet (Sundell & Karlsson, 1999, s.49f). Orsakerna till anmälningar kan 
vara antingen föräldrarnas eller vårdnadshavarnas bristande omsorg, till 
följd av exempelvis missbruk, psykiska problem eller relationsproblem, 
eller barnets/ungdomens eget beteende. Det kan även röra sig om en 
kombination av både föräldrarnas och barnens situation (Socialstyrelsen, 
2003, s.74). Bland yngre barn (0-12 år) är det oftare föräldrarnas problem 
som föranleder anmälningar till socialtjänsten, medan det för tonåringar 
mer är en följd av deras eget beteende som exempelvis kriminalitet, 
missbruk eller skolproblem (Socialstyrelsen, 2004b, s.27). Ansökan om 
hjälp från socialtjänsten kommer från familjerna själva och gäller i de 
flesta fall relationsproblem i familjen eller behov av avlastning och rör sig 
ofta om ensamstående föräldrar till döttrar (Sundell & Karlsson, 1999, s. 
51ff). Hur många barn och ungdomar som årligen anmäls till 
socialtjänsten redovisas inte på nationell basis men lokala undersökningar 
påvisar liknande resultat. Omkring 1 % av barn och ungdomar under 20 
år har under ett kvartal aktualiserats hos socialtjänsten (Socialstyrelsen, 
2004, s.27). En undersökning av individ- och familjeomsorgens arbete 
med ungdomar i ett distrikt i Stockholms län visar att ungdomar med 
utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland dem som 
aktualiserades under den aktuella perioden (1994-1995). Detta gällde 
framför allt ungdomar som själva invandrat (Socialstyrelsen, 1998, s.88)36. 

Utredning 
Alla beslut om insatser som fattas inom den sociala barnavården skall 
föregås av en utredning. Alla anmälningar eller ansökningar leder dock 

                                                 
36  Ungdomar med utländsk bakgrund: utrikesfödda samt födda i Sverige med minst en 

utrikes född förälder (Socialstyrelsen, 1998, s.88).  
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inte till att en utredning inleds. Om det utifrån en förhandsbedömning 
står klart från början att anmälan inte kommer leda till att man bör eller 
kan vidta någon åtgärd avskrivs anmälan (Socialstyrelsen, 2004b, s.29). 
Enligt Sundell & Egelund (2001) avskrivs cirka en tredjedel av alla 
anmälningar/ansökningar efter förhandsbedömningen (s.77). Andelen 
inledda utredningar varierar dock beroende på vilken område det gäller 
och vilken socialsekreterare som gör bedömningen (Socialstyrelsen, 
2004b, s.29). I en forskningsöversikt kring barnavårdutredningar visar det 
sig att ungefär hälften av alla utredningar rör barn och ungdomar med 
utländsk bakgrund, d.v.s. dubbelt så ofta jämfört med andelen bland barn 
och ungdomar i hela befolkningen (Sundell & Karlsson, 1999, s.47) 37. 

Insatser  
De individuellt inriktade insatser som socialtjänsten kan besluta om delas 
ofta in i två kategorier; öppenvård och heldygnsvård (Socialstyrelsen, 
2003, s.76f). Antalet insatser som årligen görs för barn och unga har ökat 
under 1990-talet, både öppenvårdsinsatser liksom placeringar 
(Lundström & Vinnerljung, 2001, s.323; Socialstyrelsen, 2004b, s.32f). 
Exempel på öppenvårdsinsatser är stödsamtal (enskilt eller i olika grupper), 
kontaktperson eller kontaktfamilj. Dessa insatser beslutas med stöd av 
Socialtjänstlagen (2001:453). Under 2002 var det cirka 45 000 barn eller 
ungdomar (0-20 år) som under året någon gång fått öppenvårdsinsatser. 
Den vanligaste öppenvårdsinsatsen är kontaktperson/familj för yngre 
barn (0-12 år) och för tonåringar är det behovsprövat personligt stöd 
(Socialstyrelsen, 2004b, s.30). Andelen barn och unga med utländsk 
bakgrund som har öppenvårdsinsatser finns ej att tillgå på nationell nivå 
eftersom det i den officiella statistiken om socialtjänstens öppenvårdsin-
satser för barn och unga inte redovisas för individuella data mer än olika 
åldersgrupper. En undersökning av socialtjänstens arbete med ungdomar 
i mitten på 1990-talet visar dock att betydligt fler ungdomar med 
utländsk bakgrund beviljades insatsen kontaktperson- familj. Allra 
vanligast var det bland inrikes födda med utländsk bakgrund 
(Socialstyrelsen, 1998, s.83).  

Heldygnsvård definieras enligt Socialstyrelsen (2004b) som: ”placeringar 
utanför det egna hemmet som sker av barn och unga enligt SoL eller 
                                                 
37  Familjer med invandrarbakgrund/utländsk bakgrund: en eller två föräldrar födda 

utomlands (s.47). Undersökningen avser ett representativt urval av 
barnavårdsutredningar i tio svenska kommuner, november 1996-juni 1997 (Sundell 
& Karlsson, 1999, s. 38).  
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LVU38, inklusive omedelbara omhändertaganden enligt LVU” (s.30), 
alltså både frivilliga placeringar liksom tvångsplaceringar. Under 1990-
talet utgjorde tvångsplaceringar ungefär en fjärdedel av alla omhänder-
taganden, denna nivå har också varit relativt stabil under hela 
tidsperioden (Lundström & Vinnerljung, 2001, s.309)39. De vanligaste 
vårdformerna är placeringar i familjehem (fosterhem) eller placeringar på 
olika typer av institutioner (hem för vård och boende, HVB, eller hem 
med särskild tillsyn, s.k. § 12- hem) och av dem tre varianterna är 
frivilliga familjehemsplaceringar allra vanligast (a.a.). År 2002 var det 
cirka 20 000 barn och unga (0-17 år) som någon gång under året var 
placerad i heldygnsvård (Socialstyrelsen, 2004b, s.31). Fördelningen 
mellan flickor och pojkar är i det närmaste jämn när det gäller hur många 
som blir omhändertagna för vård av Socialtjänsten. Däremot skiljer det 
sig åt i orsakerna till omhändertagandet. Flickor blir i högre grad 
omhändertagna p.g.a. problem i hemmiljön medan pojkar oftare blir 
omhändertagna till följd av sitt eget beteende (Socialstyrelsen, 2004b, 
s.31; Vinnerljung m.fl., 2001, s.117).  

I mycket av forskningen kring barn – och ungdomsplaceringar 
poängteras att inrikes födda barn med svensk bakgrund är i majoritet 
bland dem som omhändertas, antalet barn och unga med utländsk 
bakgrund är få i absoluta tal (Socialstyrelsen, 1998, s.84). Den ökning av 
omhändertaganden som skett under 1990-talet har varit störst bland 
inrikes födda barn och ungdomar med svensk bakgrund (Lundström & 
Vinnerljung, 2001, s.324). Men i förhållande till sin andel i befolknings-
gruppen är barn och ungdomar med utländsk bakgrund kraftigt över-
representerade inom heldygnsvården oavsett om det rör sig om 
familjehemsvård eller vård på institution. Det är mer än dubbelt så 
vanligt att dessa barn blir omhändertagna eller placerade för vård utanför 
hemmet, i familjehem eller på institution (Socialstyrelsen, 1998, s.71; 
Socialstyrelsen, 2003, s.81; Bergström & Sarnecki, 1996, s.175)40. Samma 
                                                 
38  LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52). 
39  Invandrarbakgrund: En förälder född i Sverige, den andra utanför Sverige eller båda 

föräldrar födda utanför Sverige. Svensk bakgrund: inrikes född av två svenskfödda 
föräldrar (Lundström & Vinnerljung, 2001, s.303 & 324).  

40  Delar in ungdomar (7-20 år) som vårdades på särskilda ungdomshem 1990 i 
följande kategorier: 1. Svenskar – svenska medborgare med svenska föräldrar, 2. 
Svenska medborgare med utländsk bakgrund – svenska medborgare som tidigare 
haft utländskt medborgarskap eller/och hade minst en utrikes född förälder, 3. 
Utländska medborgare – ungdomar med utländskt medborgarskap (Bergström & 
Sarnecki, 1996, s.159).  
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överrepresentation redovisas för barn med utländsk bakgrund som 
placerades i familjehem under 1980-talet, det rörde sig framför allt om 
barn med finskt ursprung (Socialstyrelsen, 1995, s.46)41. Ungdomar med 
finländskt ursprung är också starkt överrepresenterade inom den sociala 
barnavården enligt en undersökning i mitten 1990-talet. Andra 
nationaliteter som påvisar en hög överrepresentation är ungdomar från 
Nordafrika, Turkiet och Iran samt afrikanska länder söder om Sahara 
(Socialstyrelsen, 1998, s.84). En undersökning av ungdomar på särskilda 
ungdomshem 1990 visar att ungdomar med afrikanskt ursprung har en 
betydligt högre risk än ungdomar med svensk bakgrund. Överrisken var i 
mitten på 1990-talet inte mindre än 17,5 gånger högre jämfört med sin 
andel i befolkningen i Stockholms län (Bergström & Sarnecki, 1996, 
s.175). I statistik och undersökningar kring social barnavård redovisas i 
vissa fall eventuell utländsk bakgrund förutom ålder och kön på de barn 
och ungdomar som är föremål för olika typer av insatser. Dock saknas 
redovisning på individnivå av andra relevanta variabler som socioekono-
misk status eller boendeform/område. Den överrepresentation av barn 
och ungdomar med utländsk bakgrund som redovisats genomgående 
skulle förmodligen vid en mer detaljerad redovisning inte framstå som 
lika svartvit i fråga om relationen mellan barn med svensk respektive 
utländsk bakgrund.  

Missbruksvård 
Vuxna personer med missbruksproblem har enligt Socialtjänstlagen rätt 
till hjälp från kommunerna och socialtjänsten, socialnämnden skall även 
arbeta med förebyggande arbete för att motverka missbruk av alkohol, 
narkotika eller psykofarmaka (Socialstyrelsen, 2004b, s.37). Att klassas 
som ”missbrukare” av alkohol eller narkotika eller andra psykoaktiva 
substanser kan innefatta en mängd olika scenarier. Det kan röra sig om 
allt från personer med måttliga problem (tillfälligt experimenterande med 
droger) till lite svårare problem som hög konsumtion av alkohol till 
mycket svåra problem som att vara en socialt utslagen alkohol- eller 
narkotikamissbrukare (Socialstyrelsen, 2003, s.148). Insatser för vård och 
behandling av missbrukare kan ske antingen i öppenvård (stödsamtal, 
gruppverksamheter o.s.v.) eller på institution/familjehem, det kan också 
vara bistånd i form av hjälp till boende. Vården kan vara frivillig eller 
                                                 
41  Invandrarbarn: barn där bägge föräldrarna är födda i annat land än Sverige. Avser 

barn som placerades i familjehem mellan 1983-1992 (Socialstyrelsen, 1995, s.9). 
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med stöd av LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, SFS 
1988:870), s.k. tvångsvård. Under 2003 genomfördes ungefär 50 000 
frivilliga insatser eller inskrivningar på institutioner för vård av 
missbrukare (Socialstyrelsen, 2004c, s.22). Vad gäller tvångsvården 
fattades under 2003 beslut enligt LVM för 770 personer, besluten gällde 
såväl vårdinsatser som omedelbara omhändertaganden. För samtliga 
insatser gäller att de är vanligast för män samt oberoende av kön för 
personer i åldrarna 25-49 (a.a., s.24). Dessa siffror säger dock inte något 
om vilket behov av vård och behandling för missbruksproblem som 
finns, utan bara om dem som har en kontakt med socialtjänsten. Enligt 
en studie av alkoholvanorna i Sverige i början på 2000-talet antas upp till 
fjorton procent av männen och åtta procent av kvinnorna i Sverige ha 
problematiska eller skadliga alkoholvanor (Helmersson-Bergmark, 2001, 
s.36). I 2003 års ansökningar om vård och bland dem som vårdades 
enligt LVM var fördelningen mellan olika missbruksmedel följande: 

Tabell 3:2. Huvudsakliga missbruksmedel i ansökningar om vård 
enligt LVM, 1 november 2003. Procent. 

 

 Andel ansökningar 

Alkohol 43 % 

Narkotika 31 % 

Både alkohol & narkotika 20 % 

Blandmissbruk i olika kombinationer av alkohol, narkotika, 
lösningsmedel eller annat 6 % 

 100 % 

 
Källa: Socialstyrelsen, 2004c, s.25 
 
En tredjedel av dem som hade någon insats under 2003 var kvinnor, det 
gäller även de som vårdades enligt LVM (gäller 1/11, 2003). 
Alkoholmissbruk är vanligast bland männen, för missbruk av narkotika 
är det lika vanligt bland män som bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2004c, 
s.80).  
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Missbruk och personer med utländsk bakgrund 
Som nämndes tidigare saknas individdata, utöver kön, ålder och 
boendekommun, i de nationella registren över missbrukare. Andelen 
personer med utländsk bakgrund som har missbruksproblem är därför 
svår att skatta. Den kategori av missbrukare som det finns nationella 
undersökningar kring är s.k. tunga narkotikamissbrukare. Tungt missbruk 
anses föreligga om personen någon gång under en tolvmånadersperiod 
injicerat narkotika eller använt narkotika dagligen, eller så gott som 
dagligen under en fyramånadersperiod (Olsson m.fl., 2001, s.9). 
Kartläggningar av det tunga narkotikamissbruket har genomförts 1979, 
1992 samt 1998. Enligt den senaste undersökningen fanns det 
uppskattningsvis ungefär 26 000 tunga narkotikamissbrukare i Sverige 
(Olsson m.fl., 2001, s.38). I MAX-projektets kartläggning av det tunga 
narkotikamissbrukets omfattning 1998 (a.a.) finns även en grupp som 
inrapporterats och redovisats som ”övrigt missbruk”. I denna kategori 
liksom i kategorin tunga missbrukare har cirka en femtedel av 
missbrukarna utländsk bakgrund totalt sett vilket är en överrepresenta-
tion i förhållande till befolkningen i stort (Lander m.fl., 2002, s.14)42. I 
en lokal kartläggning av missbrukare i Stockholms stad 2001 är 
fördelningen mellan infödda respektive invandrade i stort sett densamma 
(Finne, 2003, s.45)43. Det är överlag stora skillnader mellan män 
respektive kvinnor när det gäller förekomsten av missbruk (se tabell 3:3). 
Bland de svenskfödda missbrukarna är cirka en fjärdedel kvinnor, medan 
andelen bland utrikes födda är mellan tio och femton procent (Olsson 
m.fl., 2001, s.62). 

                                                 
42  Född utomlands eller med utländskt medborgarskap (Lander m.fl., 2002, s.14). 
43  Uppdelning av rapporterade missbrukare efter nationalitet i kategorierna; född i 

Sverige, Finland eller övriga länder (Finne, 2003, s.17). 
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Tabell 3:3. Rapporterade missbrukare 1998 efter kön och 
födelseland. Procent. 

 Tungt missbruk  Övrigt missbruk  Samtliga 

 Män Kvinnor  Män Kvinnor   
Född i 
Sverige 69,3 80,1  60,1 79,6  68,2 % 
Född 
utomlands 19,8 12,0  20,2 9,4  17,9 % 
varav  

– född i 
övriga 

Norden  
5,4 6,1  3,8 3,9 

 

4,7 % 

– född i 
övriga 

världen 
14,4 5,9  16,4 5,5 

 
13,2 % 

Uppgift om 
födelseland 
saknas 

10,9 7,9  19,2 10,9 
 

13,8 % 

Samtliga  100 
(n=4259) 

100 
(n=1279)  100 

(n=4333) 
100 

(n=1144) 
 100 

(n=11029) 
 

Källa: Olsson m.fl., 2001, s.62 & 65 
 
Dessa siffror bör tolkas försiktigt med tanke på den stora andel där 
uppgift saknas. Vad gäller födelseland har merparten av de utrikes födda 
missbrukarna ursprung i utomnordiska länder (a.a., s.65) och bland dem 
som är födda i övriga Norden så är de allra flesta av finländskt ursprung 
(Finne, 2003, s.45). Asien, Afrika och övriga Europa är de vanligaste 
ursprungsregionerna bland missbrukare med utomnordiskt ursprung 
(a.a., s.64). Den tydligaste skillnaden mellan den nationella kartlägg-
ningen och den av missbruket i Stockholm är fördelningen mellan 
personer med ursprung i nordiska respektive övriga länder. I 
Stockholmsstudien är förhållandet ungefär hälften/hälften medan det i 
den nationella kartläggningen är en fjärdedel som har nordiskt ursprung 
och resterande tre fjärdedelar har utomnordiskt sådant. Kartläggningen 
av missbrukare i Stockholm 2001 visar också att de utrikes födda 
missbrukarna i genomsnitt är yngre än de inrikes födda samt att en högre 
andel är hemlösa (Finne, 2003, s. 62 & 65).  

Vid en jämförelse av de två senaste nationella kartläggningarna av 
missbruket i Sverige (1992 & 1998) ökade antalet missbrukare med cirka 
fyrtio procent mellan de två undersökningarna. Vid en analys av 
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bortfallet i respektive undersökning tyder dock resultaten på att antalet 
utrikes födda missbrukare har ökat betydligt mer än bland inrikes födda. 
En ökning som är oproportionerligt stor i jämförelse med ökningen av 
andelen utrikes födda i befolkningen (Goldberg, 2005, s.330). Enligt 
kartläggningen av missbruket i Stockholm är trenden densamma, andelen 
missbrukare med utomnordisk bakgrund har ökat medan de med svensk 
respektive finskt ursprung har minskat (Finne, 2003, s.36). I rapporte-
ringen kring missbrukare med utländsk bakgrund saknas dels en 
detaljerad genomgång av faktorer som exempelvis skillnader i vistelsetid 
och migrationsorsak samt för levnadsvillkor i övrigt i jämförelse med 
svenskfödda, vilket förmodligen skulle ge en mer nyanserad bild av läget. 
Detta kan även gälla skillnader mellan missbrukare som är födda i 
Sverige med svensk respektive utländsk bakgrund. 

Äldreomsorg 
Andelen äldre i befolkningen har successivt ökat, år 2000 utgjorde 
andelen över 65 år cirka sjutton procent av hela befolkningen. 
Medellivslängden är numera 82 år för kvinnor och 77 år för män 
(Socialstyrelsen, 2003, s.194). I takt med denna ökning krävs också att 
den offentliga sektorns stöd och service till de äldre utvecklas i likartad 
takt. Detta ansvar ligger på kommunerna. Kommunernas äldreomsorg 
innefattar bl.a. hemtjänst, service i särskilda äldreboenden eller 
kommunal hemsjukvård. Andra tjänster kan vara exempelvis korttids-
boende på sjukhem, och dagverksamheter av olika slag (a.a., s.204). 
Under 2002 fick drygt sexton procent av de äldre i Sverige bistånd i form 
av hemtjänst eller särskilt boende, huvuddelen av dem var över åttio år 
(Socialstyrelsen, 2004d, s.12). 

Utrikes födda äldre 
Antalet utrikes födda i åldersgruppen 65 år och äldre var cirka 

160 000 personer, d.v.s. ungefär en tiondel av hela befolkningen i samma 
åldersgrupp (Svenska Kommunförbundet, 2004, s.13). Denna siffra 
varierar dock stort beroende på var i landet man räknar. Storstadsregio-
nerna har den högsta andelen utrikes födda äldre liksom vissa 
glesbygdskommuner i norra Sverige (Socialstyrelsen, 1999, s.37). De 
vanligaste ursprungsländerna är övriga nordiska länder samt övriga 
europeiska länder (se tabell 3:4). 
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Tabell 3:4. Utrikes födda i åldern 65- efter ursprungsregion, 2003. 
Procent. 

 Andel bland 
utrikes födda 

Norden 47,5 

Övriga Europa 39,1 

Övriga världen 14,4 
 100 % 

 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2004, s.48-59 
 
De vanligaste europeiska födelseländerna är förutom de övriga nordiska 
länderna bl.a. Tyskland, Estland, Jugoslavien och Polen. Bland 
utomeuropeiska länder är Turkiet, Iran, Irak, Chile och USA de 
vanligaste ursprungsländerna (Socialstyrelsen, 1999, s.17). Sammanlagt 
finns det cirka 150 nationaliteter representerade bland de utrikes födda 
äldre (a.a., s.33). Vistelsetid och migrationsorsak varierar självklart inom 
gruppen äldre invandrade, vissa har kommit som arbetskraft och bott i 
Sverige under lång tid, medan andra kommit som flyktingar eller 
anhöriga till tidigare invandrade på senare tid. Vissa lokala undersök-
ningar från mitten på 1990-talet visar att äldre invandrade i lägre grad får 
insatser från den kommunala äldreomsorgen, det gäller hemtjänst och 
särskilt boende. Ett tydligt mönster är här att äldre från övriga Norden 
samt europeiska länder har insatser i nivå med den svenskfödda 
befolkningen medan äldre från utomeuropeiska länder får insatser i 
betydligt lägre grad (SOU 1997:76, s.29f). En teori är att anhöriga i högre 
grad står för hjälp och stöd till de äldre från utomeuropeiska länder samt 
bristen på tjänster som är anpassade till en mångkulturell målgrupp 
(Socialstyrelsen, 2002, s.32). Enligt en undersökning genomförd av 
Svenska Kommunförbundet (2004) är detta dock ett område som ett 
flertal kommuner numera arbetar aktivt för att förbättra, exempelvis 
genom att rekrytera personal med språklig och kulturell kompetens 
(s.14).  

Handikappomsorg 
Funktionshinder kan innefatta en stor variation av fysiska eller psykiska 
tillstånd med olika grad av inverkan på den dagliga livsföringen. Det 
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finns inga säkra uppgifter om hur många personer i Sverige som har 
någon form av funktionshinder eftersom den varierar beroende på vilken 
definition av begreppet som används. 

”Omfattningen i dagens samhälle framgår av att ca 35 000 per-
soner är svårt synskadade, ca 10 000 döva, ca 30 000 rullstols-
beroende och ca 40 000 utvecklingsstörda i behov av särskild om-
sorg. Påtaglig synnedsättning har därutöver mer än 200 000 och 
behov av hörapparat 200 000-300 000.” 

(Nationalencyklopedin, 2004) 

Till detta kommer ett antal s.k. medicinska funktionshinder som astma 
och diabetes m.m. samt de olika typer av psykiska funktionshinder som 
finns. Kommunerna har (tillsammans med landsting och staten) ansvar 
för att personer med funktionshinder så långt det är möjligt ska kunna 
delta i samhället på liknande villkor som alla andra medborgare, det kan 
för kommunernas del exempelvis ske genom hemtjänst, boende i särskilt 
boende, personlig assistans, stöd till anhöriga (ekonomiskt eller i form av 
avlastning) eller olika typer av dagverksamhet (Socialstyrelsen, 2003, 
s.123ff). Den svenska handikappolitiken bygger på en miljörelaterad syn 
snarare än en individuell syn, alltså att problemen för funktionshindrade 
till stor del ligger i den omgivande miljön och inte enbart hos den 
enskilda individen (Sjöberg, 2000, s.146).  

För de som kommit till Sverige som arbetskraft på femtio- och 
sextiotalen fungerar kontakterna med handikappomsorgen för de allra 
flesta på liknande sätt som för inrikes födda (Sjöberg, 2000, s.135). De 
personer som kommit som flyktingar under den senare delen av 1900-
talet har många gånger en sammansatt livssituation i samband med flykt 
från ett land och mötet med ett nytt. För invandrade som dessutom har 
någon typ av funktionshinder kan man således tala om en form av 
dubbel utsatthet. För att få den hjälp man har rätt till krävs det för 
personer med funktionshinder och deras familjer att man har ett antal 
kontakter med olika myndigheter. Med bristande kunskaper om vilka 
rättigheter som finns, systemets uppbyggnad samt språksvårigheter m.m. 
kan dessa kontakter för invandrade te sig nog så komplicerade och risken 
för missförstånd är stor. En intervjuundersökning från mitten av 1990-
talet visar att det är framför allt denna aspekt som är framträdande för 
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invandrade med funktionshinder (Calbucura, 2000, s.65f)44. I kontakten 
med myndigheter upplever de intervjuade att man inte fått tillräcklig 
information samt ej blivit tagen på allvar eller trodd. I ett större 
sammanhang ledde detta till att samtliga intervjuade upplevde en stor 
distans till det svenska samhället samt att de rättigheter som finns inte 
var tillgängliga för invandrade (a.a.).  

Det finns ingen vetenskapligt hållbar statistik över hur stor gruppen 
invandrade med funktionshinder är i Sverige, en uppskattning för året 
1998 var att cirka 80- 90 000 personer med utländsk bakgrund hade 
någon typ av funktionshinder (SOU 1998:139, s.9)45. Det finns vissa såväl 
fysiska som psykiska funktionshinder som är specifika för personer som 
flytt från krigsdrabbade områden, exempelvis skador eller sjukdomar till 
följd av tortyr eller svält o.s.v. (Sjöberg, 2000, s.137). Invandrade i Sverige 
rapporterar oftare om dålig psykisk hälsa jämfört med infödda. Bl.a. är 
det enligt en del undersökningar vanligt förekommande med 
posttraumatiskt stressyndrom bland invandrade, men även psykisk ohälsa 
till följd av ofördelaktiga sociala och ekonomiska villkor (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.70). Se även kapitel 4 - Hälsa. 

Flyktingmottagandet i kommunerna 
Stat och kommun har delat ansvar för dem som av olika skäl söker asyl i 
Sverige. Under tiden som asylansökan behandlas ligger ansvaret på 
Migrationsverket som skall erbjuda bostad (den asylsökande kan även 
välja att ordna boende på egen hand), organisera verksamheter samt 
ordna med försörjning under asyltiden (Socialstyrelsen, 2003, s.224). När 
en person får uppehållstillstånd flyttas ansvaret över till den kommun där 
personen bosätter sig och folkbokförs. Under 2003 beviljades ungefär 
45 000 personer uppehållstillstånd i Sverige, den största delen bestod av 
anhöriga till tidigare invandrade. Cirka en tiondel fick uppehållstillstånd 
p.g.a. flyktingskäl, andra skyddsbehov eller humanitära skäl (Migrations-
verket, 2004). Bland de personer som kommit som flyktingar i slutet på 
1990-talet har ungefär en tredjedel bosatt sig i något av storstads-
områdena, detta är troligen en följd av att man väljer att ordna sitt eget 

                                                 
44  Populationen i denna undersökning utgjordes av flyktingar med funktionshinder i 

Statens Invandrarverks register, distrikt Mälardalen på distriktskontor i Flen, 1990-
95 (Calbucura, 2000, s. 6f). 

45  Avser personer som är födda utomlands samt födda i Sverige med minst en förälder 
född utomlands (SOU 1998:139, s.9). 
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boende och det är ofta hos släktingar eller redan bofasta landsmän 
(Integrationsverket, 2003, s.156).  

Kommunen har ett samordnande ansvar för att nyanlända flyktingar 
får en god introduktion under sin första tid i landet, målet är att 
personen skall få inträde på arbetsmarknaden, bli självförsörjande och 
delaktig i samhället, främst genom kunskaper i det svenska språket samt 
om det svenska samhället (Socialstyrelsen, 2003, s.225). Det ska ske i 
samverkan med andra berörda myndigheter exempelvis Arbetsförmed-
lingen och andra utbildningsanordnare. Den ekonomiska försörjningen 
sker genom en s.k. introduktionsersättning som ofta följer nivåerna för 
ekonomiskt bistånd enligt SoL. Introduktionen ska bedrivas på heltid 
och språkundervisning, svenska för invandrare, ska varvas med praktik 
och andra kontakter med arbetsliv och samhället i övrigt 
(Integrationsverket, 2003, s.157). Uppföljningar av flyktingar som 
kommit i slutet av 1990-talet och början på 2000-talet visar dock dessa 
uppsatta mål inte uppfylls för de allra flesta. Det ska för alla nyanlända 
upprättas en individuell introduktionsplan, för såväl vuxna som barn och 
ungdomar. Det sker i de allra flesta fall för de vuxna men i lägre grad 
bland barn och unga. Graden av individualitet i dessa planer kan dock 
diskuteras. I Integrationsverket (2004) uppföljning av nyanländas 
introduktion i 30 svenska kommuner visar att något mer än hälften får 
en individuell introduktionsperiod, exempelvis i form av att få tidigare 
yrkeserfarenheter eller utbildning värderad samt få tillgång till den 
kompletterande utbildning som behövs. Andelen som får någon typ av 
praktik har ökat jämfört med tidigare undersökningar, men även här är 
det sällan som den matchas med individens tidigare erfarenheter. Den 
främsta orsaken till den bristande individualiseringen är, enligt 
kommunernas flyktinghandläggare, framför allt otillräckliga språkkunska-
per (s.9ff). Allt fler personer påbörjar utbildningen i svenska språket 
inom tre månader efter dem har anlänt men i undersökningen anser 
handläggarna att knappt en tredjedel har tillräckliga språkkunskaper efter 
avslutad introduktion. En viktig skillnad som påpekas angående 
introduktionen är den mellan män och kvinnor samt skillnader beroende 
på utbildning. Uppföljningen visar att män ofta får en bättre och mer 
innehållsrik introduktion än kvinnor och bland kvinnor är det framför 
allt lågutbildade kvinnor som får en bristande introduktionsperiod.  

Sammanfattningsvis ser Integrationsverket (2004) i sin uppföljning ett 
antal mindre förbättringar i kommunernas introduktion för nyanlända, 
men ”resultaten är dock överlag dåliga och i flera fall är situationen 
försämrad”. (s.92). Trots det är de personer som genomgår introduktio-
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nen i stort sett nöjda med utbildningen. Enligt en enkät där personer 
efter avslutad introduktion fått besvara frågor om utbildningen visar det 
sig att det man är mest nöjd med är det bemötande man fått från 
personal på kommuner, arbetsförmedlingar och barnomsorg o.s.v. Dock 
anser man att det tar alldeles för lång tid innan man för börja arbeta i 
Sverige (Integrationsverket, 2004b, s.46). Enligt statistiken för de 
flyktingar som anlände under 1997 hade cirka 40 % av männen och 20 % 
av kvinnorna sysselsättning vid en uppföljning tre år senare 
(Integrationsverket, 2003, s.165. 

Sammanfattning 
Socialtjänstens verksamhet i kommunerna innefattar ekonomiskt bistånd, 
social barnavård, vård och stöd till missbrukare, omsorg om äldre och 
funktionshindrade samt mottagande av nyanlända flyktingar och 
invandrade. I statistik och forskning kring socialtjänstens olika 
verksamheter och dess målgrupper framträder en bild av invandrades 
levnadsvillkor i jämförelse med inföddas. I absoluta tal är antalet 
personer eller hushåll som i någon form kommer i kontakt med social-
tjänstens individ- och familjeomsorg inte särskilt högt. För ekonomiskt 
bistånd, som är den del som berör flest människor, gäller att cirka fem 
procent av befolkningen någon gång under ett år får ekonomiskt bistånd. 
Utifrån den befintliga forskningen verkar det vara så att invandrade är 
överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd liksom bland 
klienter i den sociala barnavården och missbrukarvården. För nyanlända 
flyktingar är ekonomiskt bistånd den enda försörjningsmöjligheten under 
den första tiden i Sverige. Men även bland personer som bott i Sverige 
under längre tid, och även inrikes födda med utländsk bakgrund (om än i 
lägre grad), är andelen som får ekonomiskt bistånd högre än bland de 
med svensk bakgrund. Detta blir extra tydligt i kartläggningen kring 
långvariga biståndstagare där två tredjedelar av de hushåll som fått 
bistånd under mer än tio månader är utrikes födda. Orsakerna till att det 
ser ut på detta sätt är förmodligen många och komplexa, men framför 
allt går de att koppla till invandrades situation på arbetsmarknaden samt 
den stora vågen av flyktinginvandring i slutet av 199-talet. Dels att 
invandrade i högre utsträckning har lågbetalda arbeten och dels att så 
pass många inte har arbete och därmed inte får möjlighet att kvalificeras 
för de ordinarie socialförsäkringarna. Bidragstagandet bland utrikes 
födda avtar med ökad vistelsetid även om det går relativt långsamt, först 
efter cirka tjugo år i landet är nivåerna jämförbara med inrikes födda. 
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Åtminstone har utvecklingen sett ut på det sättet hittills, hur det kommer 
att se ut framledes för de stora grupper som kommit i slutet av 1900-talet 
som flyktingar eller anhöriga till tidigare invandrade återstår att se. 

I den sociala barnavården är barn och ungdomar med utländsk 
bakgrund, de som invandrat själva eller är födda i Sverige av minst en 
utrikes född förälder, enligt svensk forskning överrepresenterade i 
samtliga tre led; i anmälningar, utredningar och insatser. Det är alltså mer 
troligt att barn med utländsk bakgrund blir föremål för utredningar om 
eventuella insatser från socialtjänsten. I statistiken kring vilka barn som 
får olika insatser, öppenvårdsinsatser liksom heldygnsvård (i familjehem 
eller på särskilda institutioner) och omhändertaganden, är barn och 
ungdomar med utländsk bakgrund mer eller mindre överrepresenterade. 
I de undersökningar som gjorts är det framför allt barn och ungdomar 
med finskt ursprung som blir föremål för socialtjänstens verksamhet, 
men det gäller även barn med ursprung i vissa afrikanska länder samt 
Turkiet och Iran. Även när det gäller missbruksproblematik tyder de 
kartläggningar av missbrukare som gjorts på att invandrade är över-
representerade i detta klientel. Var femte missbrukare är utrikes född. 
Missbruk av alkohol och narkotika är vanligare bland män än bland 
kvinnor i allmänhet och bland utrikes födda i synnerhet. Trots de 
svårigheter som finns i att kartlägga missbruket i Sverige, med bl.a. höga 
mörkertal, tyder dock de undersökningar som gjorts på att personer med 
utomnordiskt ursprung utgör en allt större grupp bland missbrukare. 
Denna grupp av missbrukare är i större utsträckning yngre än de med 
svensk eller finsk bakgrund.  

För att hitta eventuella förklaringar till denna överrepresentation för 
utrikes födda i socialtjänstens individ- och familjeomsorg ger födelseland 
som ensam faktor inte hela bilden. Socioekonomiska skillnader, samt 
skillnader i vistelsetid och migrationsorsak skapar troligen ett mer 
finmaskigt mönster i jämförelser mellan infödda och invandrade familjer 
eller enskilda individer. Kontakten med svenska myndigheter är något 
som invandrade utsätts för redan vid ankomsten till det nya landet och 
senare också genom kommunernas introduktionsverksamhet. Språk-
undervisning, information om samhället, institutioner och den svenska 
arbetsmarknaden samt yrkespraktik är huvuddelarna i introduktionen för 
nyanlända. Den skall utformas individuellt efter varje persons förut-
sättningar och tidigare erfarenheter, för såväl barn och ungdomar som 
vuxna. Det kan exempelvis ske genom att få praktikplatser som matchas 
tidigare utbildnings- och yrkeserfarenhet. Mycket tyder dock på att denna 
verksamhet inte uppfyller dessa mål. Dels att introduktionen för många 
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drar ut på tiden och att språkkunskaperna fortfarande efter avslutad 
introduktion inte är tillräckliga för att exempelvis utan hjälp söka arbete 
eller dylikt. Men även att den i många fall inte är tillräckligt 
individualiserad, framför allt gäller detta för kvinnor med låg utbild-
ningsnivå. Uppföljningar visar också att målen är svåruppfyllda för de 
flesta kommuner. Att målet med att nyanlända så snart som möjligt skall 
vara självförsörjande misslyckas i hög grad. Färre än hälften av de 
flyktingar som anlände 1997 var sysselsatta tre år senare vilket också 
avspeglas i de höga andelar som får sin försörjning genom ekonomiskt 
bistånd och andra försäkringssystem. Självklart är inte detta endast 
beroende på en bristande introduktion - läget på arbetsmarknaden, 
konjunktur och förekomsten av diskriminering och segregering på 
arbetsmarknaden är alla faktorer som försvårar nyanländas möjligheter 
till självförsörjning. Detta i kombination med upplevelser man har med 
sig från flykten eller flytten till Sverige i sig med allt som det innebär av 
psykiska och fysiska påfrestningar gör att många invandrade riskerar att 
hamna i utsatta och marginaliserade positioner i samhället. En effekt av 
samhällets bristande integration av dessa grupper kan vara att man i 
statistiken kring större eller mindre samhällsproblem ofta finner att olika 
grupper av invandrade är överrepresenterade.  
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Kapitel 4 - Hälsa 

Inledning 
I den allmänna hälsoutvecklingen finns det både positiva och negativa 
trender. Till de positiva hör exempelvis att allt färre personer bedömer 
sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt och livslängden har ökat. De 
negativa trenderna är att långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt liksom 
andelen överviktiga. Den psykiska ohälsan har ökat bland både män och 
kvinnor under nittiotalet, framförallt bland yngre och särskilt yngre 
kvinnor. Det kan vara en effekt av krisekonomi och dess följder för 
sysselsättning, ökad arbetslöshet och minskade offentliga insatser m.m. 
Likaså symtomet trötthet för jämnan har ökat bland yrkesaktiva, vilket 
kan tyda på ökad arbetsbelastning och minskad anställningstrygghet 
(Vogel m.fl., 2002, s.133).  

Hälsa kan utgöra en viktig faktor när man vill studera ett välfärdssam-
hälle. Det finns dock svårigheter i att mäta befolkningens hälsa 
respektive ohälsa. Att jämföra grupper av människor med varandra är 
alltid förenat med risk för generaliseringar och felkällor. När det gäller 
hälsa är det många aspekter som påverkar och detta gör att det är svårt 
att säga något säkert om resultatet. I det följande bör man ha i åtanke de 
skillnader som kan finnas inom och mellan respektive undersöknings-
grupp i fråga om ålder, bakgrund, kulturell uppfattning om hälsa och 
sjuklighet m.m. Olika undersökningar använder dessutom olika 
klassificeringar varför det är svårt att säga något om jämförelser dem 
emellan.  

Detta kapitel innebär ingen heltäckande redovisning då litteraturen 
kring invandrades hälsa i Sverige är begränsad. Det finns luckor i 
kunskapen, ibland stora sådana, varför vissa avsnitt i kapitlet blir en mer 
allmän beskrivning av det som är känt. En del resultat bygger också på 
lokala undersökningar med ett litet urval men får i brist på annat fungera 
som referensmaterial. En lucka inom hälsoområdet är exempelvis 
skillnader mellan svenskfödda beroende på om man har svensk eller 
utländsk bakgrund. Till att börja med i detta kapitel presenteras hur och 
vad som kan påverka hälsan för att sedan redovisa indikatorer inom 
fysisk respektive psykisk hälsa samt levnadsvanor hos invandrade 
respektive infödda.  
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Vad påverkar hälsan och hur man upplever sin 
hälsa? 
Aspekter som inverkar på hur man upplever sin hälsa är i stora drag: 
familjeförhållanden, kön, ålder, boende, sysselsättning och utbildning 
(Vogel m.fl., 2002, s.153). Alltså blir dålig ekonomi, arbetslöshet, 
degradering till låg social position och boende i riskutsatta miljöer 
faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. För invandrade finns ett 
antal specifika faktorer som påverkar hälsan och hur man upplever sin 
situation exempelvis upplevelser av diskriminering, segregation, 
främlingsfientlighet i det nya landet (SOU 1999:137, s.543). För de som 
själva invandrat kan upplevelser från födelselandet liksom av migrationen 
i sig påverka hälsotillståndet, exempelvis om man har varit utsatt tortyr 
eller svält o.s.v. 

”Hälsoskillnader kan tolkas som den samlade effekten av livet före 
invandringen (dvs. de miljöinflytanden som invandrare, särskilt 
flyktingar, bär med sig till Sverige) och den välfärdsproduktion de 
möter i Sverige (dvs. åtgärder som syftar till integration i det 
svenska välfärdssamhället).” 

(Vogel m.fl., 2002, s.153) 

Allmänt hälsotillstånd 
Vid en egen bedömning anser cirka åttio procent av den svenska 
befolkningen att man har ett gott eller mycket gott hälsotillstånd 
(Socialstyrelsen, 2000, s.56). Kvinnor uppger i allmänhet mer omfattande 
hälsoproblem än män. En förklaring till detta kan vara en högre 
medvetenhet om hälsa samt större kunskap om sjukdomar och hälsa 
bland kvinnor än bland män (Vogel m.fl., 2002, s.134f). Invandrade män 
och kvinnor från OECD-länder46 har i många fall levnadsvanor (livsstil & 
psykosociala faktorer) som liknar de inrikes föddas (Statens Folkhälso-

                                                 
46  Australien, Belgien, Canada, Frankrike, Grekland, Island, Irland, Italien, Japan, 

Korea, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, 
Slovakien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, 
USA, Österrike (www.oecd.org). I denna undersökning räknas även USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Japan och Västeuropa in i denna kategori (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.8).  
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institut, 2002, s.126)47. Detta gör att man kan se en tydlig skiljelinje 
mellan Norden och centrala EU-länder å ena sidan och flyktingar från 
andra delar av världen å den andra. Den sistnämnda gruppen uppvisar 
ofta ett avsevärt sämre hälsotillstånd än vad övriga grupper gör (Vogel 
m.fl., 2002, s.153). Hälsan hos personer som invandrat från Norden 
skiljer sig som sagt mycket litet från infödda i Sverige med undantag för 
Finland, en hög självupplevd sjuklighet bland finska män i Sverige är ett 
återkommande mönster (Hjelm, 2003, s.63). Personer från andra delar av 
världen upplever oftare än infödda att man har problem med hälsan. 
Mellan trettio och fyrtio procent av personer födda i Sydeuropa48, 
Mellanöstern, Syd/Mellanamerika och Afrika upplever att man har 
problem med hälsan. Även här ligger kvinnor på en högre nivå än män 
med undantag för personer födda i Afrika (Vogel m.fl., 2002, s.141). För 
infödda är skillnaderna beroende på svensk eller utländsk bakgrund små 
när det gäller upplevda hälsoproblem (a.a.).  

Fysisk hälsa 

Hjärt-kärlsjukdomar 
Hjärt-kärlsjukdomar omfattar sjukdomar i hjärtat och blodkärlen och hit 
hör sjukdomar som hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Den främsta 
orsaken till dessa sjukdomar är arterioskleros (åderförkalkning) som ger 
försämrad blodcirkulation och därmed ökar risken för hjärt- eller kärl-
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2001, s.71). Denna grupp av sjukdomar utgör 
det största folkhälsoproblemet i Sverige, drygt hälften av alla dödsfall 
beror på hjärt- eller kärlsjukdom. Risken att insjukna i eller dö av 
kranskärlssjukdomar har minskat under de senaste tjugo åren, framförallt 
beroende på en förbättrad livsstil vad gäller matvanor, motion och 
rökning o.s.v. (Socialstyrelsen, 2001, s.70; Statens Folkhälsoinstitut, 2002, 
s. 35). Jämfört med infödda löper många grupper av invandrade i Sverige 
betydligt högre risker för att drabbas och/eller dö av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Speciellt hög risk har personer från Finland, Turkiet, Syd- 

                                                 
47  Invandrare definieras i denna rapport som födda utomlands och bosatta i Sverige 

och undersökningarna bygger på data från medicinska forskningsregister samt 
statistik ur levnadsnivåundersökningarna (ULF) från år 1996 (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.8f). 

48  Enligt Vogel m.fl. (2002) är Sydeuropa = Grekland, Italien, Spanien, Portugal och 
f.d. Jugoslavien (s.18). 
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och Östeuropa. Invandrade kvinnor visar i allmänhet en tendens till 
högre risknivåer än män (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.34 & 36). 
Jämfört med andra grupper av invandrade, exempelvis finländare, har 
dock personer födda i Sydeuropa en lägre frekvens av hjärt- kärlsjuk-
domar, detta trots att det i denna grupp finns en större andel överviktiga 
samt rökare. Förklaringen till detta kan delvis finnas i kostvanor, upple-
velse av stress samt inställning till livet i stort (Hjelm, 2003, s.63).  

Cancer 
Cancer är den näst största dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar 
för både män och kvinnor, ungefär var tredje svensk kommer någon 
gång under sitt liv att få cancer. Vart tredje cancerfall kan förklaras av 
tobak, matvanor eller solvanor (Socialstyrelsen, 2001, s.95). Olika former 
av cancer förekommer i mer eller mindre utsträckning i olika delar av 
världen. Cancer i bröst, prostata och tjocktarm är de vanligaste 
cancerformerna i Sverige och andra industrialiserade länder. Bröstcancer-
risken ökar med ökande social position både i Sverige och i andra länder 
och i princip samtliga grupper av invandrade i Sverige löper lägre risk för 
bröstcancer jämfört med inrikes födda kvinnor. Men risknivåerna 
förändras och närmar sig i vissa fall de för inrikes födda kvinnor (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.57)49. Cancer i livmoderhalsen eller magen är de 
vanligaste cancerformerna i utvecklingsländer, varför vissa grupper av 
utrikes födda kvinnor uppvisar fördubblade risker för dessa typer av 
cancer jämfört med kvinnor födda i Sverige (a.a. s.48ff). När det gäller 
cancer, likväl som andra sjukdomar, kan sägas att det för invandrade blir 
en kombination av det mönster som finns i hemlandet och det som finns 
i Sverige. Förändringen i risker kan bero på en snabbare anpassning till 
levnadsvanor eller beteenden som påverkar risken för cancer av olika 
typer. Men det kan också förklaras av skillnader i rapportering av 
cancerfall i respektive land eller åldersskillnader mellan olika grupper av 
invandrade varför man skall tolka de jämförande siffrorna försiktigt (a.a., 
s.57ff). 

                                                 
49  Avser relativ risk för cancer hos utrikes och inrikes födda personer med födelseår 

1882-1970 och bosatta i Sverige 1990, 1991-98 (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, 
s.47). 
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Sjukdom i rörelseorganen 
Smärta och värk är vanlig förekommande bland hela Sveriges befolkning 
men betydligt vanligare bland kvinnor och bland invandrade 
(Socialstyrelsen, 2000, s.70)50. ”Sjukdom i rörelseorganen är den 
vanligaste orsaken till smärta, nedsättning av arbetsförmågan, långvarig 
sjukdom och förtidspensionering i Sverige.” (Socialstyrelsen, 2001, 
s.106). Denna typ av sjukdomar är ålders- och arbetsrelaterade och sextio 
procent av inrikes födda uppger att man besväras av värk (Vogel m.fl., 
2002, s.138)51. Inrikes födda med utländsk bakgrund uppger i något 
högre grad (66 %) att man har smärta och värk än vad de med svensk 
bakgrund gör (a.a., s.142). Den vanligaste värkåkomman bland män är 
ryggvärk medan värk i nacke och axlar är vanligast bland kvinnor 
(Socialstyrelsen, 2000, s.70). Närmare hälften av kvinnor födda i Iran 
eller Turkiet uppger att man lider av svår smärt och värk, det är dubbelt 
så många som bland inrikes födda kvinnor (a.a.).  

Rörelseorganens sjukdomar är den vanligaste enskilda sjukdoms-
gruppen bland invandrade i Sverige, i synnerhet bland kvinnor som 
invandrat av arbetsmarknadsskäl (finländare, f.d. jugoslaver, turkar) 
(SOU 1999: 137, s.539)52. Men det är även vanligare i många grupper av 
invandrade jämfört med infödda med liknande socioekonomisk status 
(Socialstyrelsen, 2001, s.108)53. Problem med smärta och värk är mer 
vanligt i samtliga undersökta grupper av invandrade jämfört med infödda 
med undantag för personer från Afrika (Vogel m.fl., 2002, s.143f). 

                                                 
50  Invandrare i denna undersökning avser personer som invandrat till Sverige från 

Polen, Iran, Turkiet eller Chile mellan åren 1980-1989, undersökningen 
genomfördes 1996-97 (Socialstyrelsen, 2000, s.124f). 

51  Infödd svensk: person född i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Invandrare: 
person född i annat land. Andragenerationens invandrare: person född i Sverige 
med minst en förälder född i annat land än Sverige (Vogel m.fl., 2002, s.22). 
Undersökningen baseras på Statistiska Centralbyråns levnadsnivåundersökningar 
(ULF) under 1990-talet 

52  Invandrare: Personer födda i annat land och bosatta i Sverige oavsett 
medborgarskap eller invandringsskäl (SOU 1999:137, 536). 

53  Socialstyrelsen använder kategorierna utrikes/inrikes födda i den offentliga 
statistiken. Undersökningen avser sjukdomar i rörelseorganen hos inrikes födda 
jämfört med personer födda i Chile, Iran, Polen och Turkiet, 27-60 år, 1996 
(Socialstyrelsen, 2001, s.108). 
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Levnadsvanor 

Övervikt  
Andelen överviktiga (även kraftigt överviktiga) ökar i många länder 
främst i industriländer, Sverige är inget undantag (Statens Folkhälso-
institut, 2002, s.92). Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor 
anses överviktiga (BMI≥25)54 i Sverige (Socialstyrelsen, 2004, s.44) och 
män och kvinnor från OECD- länder har i många fall levnadsvanor och 
mönster som liknar inföddas. De flesta invandrade kvinnor är dock i 
högre utsträckning överviktiga än infödda kvinnor, i synnerhet kvinnor 
födda i Sydeuropa, Chile och Turkiet (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, 
s.94). Övervikt är också något vanligare bland inrikes födda kvinnor med 
utländsk bakgrund än bland kvinnor med svensk bakgrund, men bland 
män finns ingen sådan skillnad (Socialstyrelsen, 2004, s.45)55.  

Regelbunden motion 
Vad gäller motionsvanor är åldern det mest utslagsgivande variabeln. 
Ungdomar (16-24 år) motionerar i särklass mest, män och kvinnor i 
åldern 65-74 är också en grupp med hög motionsfrekvens (Statistiska 
Centralbyrån, 2004a, s.103). Personer i medelåldern motionerar minst. 
Andelen som motionerar regelbundet stiger med stigande utbildning, 
yrkesstatus och inkomst. Orsaker till att man inte motionerar kan vara till 
följd av arbetsvillkor exempelvis tunga lyft och arbetstider m.m. Men det 
faktum att man inte utövar någon idrottslig aktivitet regelbundet betyder 
inte per automatik ett totalt stillasittande. Vardaglig fysisk aktivitet kan ju 
ändå förekomma, exempelvis på arbetet eller till och från detsamma. 
Denna typ av aktivitet kan dock inte jämföras med motion men påverkar 
troligen lust, möjligheter och vilja till motion på fritiden (a.a.). 

Tabell 4:1. Motionsvanor på fritiden för inrikes respektive utrikes 
födda män och kvinnor 16-74 år. År 2002. Procent i respektive del 
av befolkningen. 

 

                                                 
54  BMI (Body Mass Index) = vikt i kg/(längd i meter)². BMI > 25 anses som övervikt, 

BMI > 30 anses som kraftig övervikt (Socialstyrelsen, 2000, s.49) 
55  Utländsk bakgrund: inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (Socialstyrelsen. 

2004, s.45). 
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 Motion minst 2 ggr/vecka  Ingen motion på fritiden 
 Män Kvinnor  Män Kvinnor 

Födda i Sverige      
Två svenskfödda föräldrar 42 47  11 9 

En utrikesfödd förälder 42 39  13 9 
Två utrikes födda föräldrar 53 43  8 13 

      
Utrikes födda 42 40  18 18 

      
      

 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2004b 
 
Som tabell 4:1 visar finns det skillnader dels i regelbunden motion och 
dels för hur många som inte motionerar alls. Skillnaderna är stora bland 
kvinnor där infödda kvinnor med svensk bakgrund motionerar i hög 
grad medan utrikes födda kvinnor dels har en låg andel som motionerar 
regelbundet och dels den högsta andelen som inte får någon motion alls. 
Även bland invandrade män är det nästan en femtedel som inte 
motionerar alls. Bland personer födda i Sverige verkar män med två 
utrikes födda föräldrar var de mest flitiga motionärerna. Vad gäller 
ursprungsland bland de invandrade visar en undersökning att män födda 
i Finland, Iran, Chile, Turkiet eller Polen motionerar avsevärt mindre än 
inrikes födda män och endast var femte kvinna född i Turkiet motionerar 
regelbundet (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.95). Till skillnad från de 
flesta andra grupper är det bland personer födda i Turkiet, Iran och Chile 
vanligare att kvinnor inte motionerar jämfört med män (a.a., 2002, s.100). 
Vistelsetid för invandrade finns inte att tillgå i denna statistik.  

Rökning  
Ungefär en fjärdedel av inrikes födda kvinnor och en femtedel av 
männen röker dagligen, alltså fler kvinnor än män, och andelen rökare 
tenderar att sjunka i många industrialiserade länder. Men bland flickor i 
högstadiet samt bland ensamstående mödrar i Sverige ökar antalet 
dagligrökare. (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.92). Vid en jämförelse 
mellan personer födda i Sverige och personer som invandrat från Iran, 
Turkiet och Chile finns den största andelen dagligrökare bland män 
födda i Turkiet medan kvinnor födda i Iran uppvisar den lägsta andelen 
(Socialstyrelsen, 2000, s.49).  
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I Sverige är trenden bland personer födda i Turkiet, Chile Polen och 
Iran att yngre röker i större utsträckning än äldre och att män röker mer 
än kvinnor. Detta mönster liknar det som fanns i Sverige för 30-40 år 
sedan och är troligen något som följt med de utrikes födda från 
respektive hemland. För män och kvinnor födda i Sverige eller Turkiet 
gäller att den största andelen dagligrökare finns bland lågutbildade och 
minskar med stigande utbildningsnivå, medan motsatsen gäller för 
personer födda i Iran (Socialstyrelsen, 2000, s.48).  

Psykisk hälsa 

Nedsatt psykiskt välbefinnande 
Symtom på nedsatt psykisk välbefinnande allmänt sett kan vara ångest, 
oro eller ängslan, sömnproblem/trötthet och återkommande 
huvudvärk/migrän. Av hela den vuxna befolkningen uppger nästan en 
fjärdedel av kvinnor och femton procent av män i Sverige besvär med 
oro, ängslan, ångest eller sömnbesvär. Invandrade har dessa besvär i 
större utsträckning än infödda (Socialstyrelsen, 2001, s.82). En tredjedel 
av alla patienter inom primärvården visar symtom på nedsatt psykiskt 
välbefinnande och man anger ofta kriser eller problem i relationer 
hemma eller på arbetet (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.68). Bland 
infödda liksom invandrade från Norden och centrala EU-länder uppger 
ungefär fyra procent svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Men det är 
ändå en låg nivå jämfört med flera olika grupper av invandrade, bl.a. 
personer från Afrika eller f.d. Jugoslavien där cirka en femtedel uppger 
dessa besvär. (Vogel m.fl., 2002, s.146). 

Det psykiska välbefinnandet påverkas av ett antal faktorer exempelvis 
livssituation och tidigare erfarenheter. Invandrade med flyktingbakgrund, 
exempelvis från Mellanöstern och f.d. Jugoslavien, ligger på en markant 
högre nivå än infödda när det gäller psykisk ohälsa. Detta kan ofta 
kopplas till erfarenheter i hemlandet innan flykten till Sverige liksom av 
migrationen i sig (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.69f). Det kan 
exempelvis vara ett uttryck för PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), 
ett tillstånd som drabbar personer som varit med om allvarliga trauman 
exempelvis tortyr eller krigsupplevelser. Symtom kan vara ångest i och 
med återupprepning av traumat, isolering av känslor eller 
undvikandebeteende. I en undersökning av kvinnor som kommit till 
Sverige från före detta Jugoslavien visade cirka trettio procent symtom 
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på PTSD. I den svenska kontrollgruppen förekom det inte alls även om 
vissa kvinnor uppvisade psykiska besvär (a.a.). 

Psykisk sjukdom 
Psykiska sjukdomar, eller allvarliga psykiska störningar, är tillstånd som 
kan kräva sluten psykiatrisk vård. De största grupperna av sjukdomar är 
psykoser, schizofreni, allvarliga depressions- eller ångesttillstånd 
(Socialstyrelsen, 2001, s.83). ”Omkring 15 procent av befolkningen 
uppskattas vid ett givet tillfälle ha någon psykisk sjukdom eller störning. 
Omfattningen anses vara i stort oförändrad sedan 1950-talet” 
(Socialstyrelsen, 2001, s.82). Män och kvinnor med finländskt ursprung 
löper den högsta risken för att insjukna i psykisk sjukdom och vårdas på 
psykiatrisk klinik jämfört med infödda, de redovisar allmänt en mycket 
dålig, psykisk hälsa. För kvinnor gäller att i princip alla grupper av 
invandrade löper högre risk än infödda att vårdas på psykiatrisk klinik 
medan det för män är större skillnader beroende på nationalitet (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.73).  

När det gäller insjuknande i schizofreni eller andra psykoser ligger de 
allra flesta grupper av utrikes födda på en högre risknivå än inrikes 
födda. Män och kvinnor födda i Afrika, Polen eller Finland ligger på en 
markant högre nivå. Personer från OECD-länder löper i allmänhet 
liknande eller lägre risk än inrikes födda. Många utrikes födda kvinnor, 
inklusive de födda i OECD-länderna, uppvisar en signifikant högre risk 
för förstämningssyndrom (depression och bipolär sjukdom) än vad 
inrikes födda kvinnor gör. (a.a., s.74f).  

Missbruk 
Missbruk av alkohol är vanligt i Sverige, ungefär 10-15 % uppskattas 
någon gång under livet att vara beroende av alkohol och det är tre gånger 
så vanligt bland män än bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2001, s.84). Hög 
konsumtion av alkohol motsvarar enligt Socialstyrelsen (2001) tre och en 
halv flaskor vin eller mer per vecka för män, två och en halv för kvinnor 
(s.221). Män och kvinnor födda utanför Europa har en signifikant lägre 
andel högkonsumenter av alkohol än inrikes födda. De flesta andra 
grupper av invandrade ligger också på en lägre konsumtionsnivå än 
infödda (Socialstyrelsen, 2001, s.225). Att vårdas på psykiatrisk klinik för 
alkoholberoende är mest förekommande bland inrikes födda och 
personer födda i Finland. Bland övriga grupper av invandrade är det 
relativt ovanligt (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.75).  
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En grupp som ökar i Sverige är de yngre alkohol- eller narkotika-
beroende (Socialstyrelsen, 2001, s.242). Överrepresentation av 
narkotikamissbrukare är tydlig bland yngre personer med utländsk 
bakgrund. Studier visar dock att förklaringen oftare går att hitta i sociala 
faktorer (exempelvis arbetslöshet, fattigdom m.m.) snarare än kulturella 
(Hjelm, 2003, s.64). 

Självmord/självmordsförsök 
Självmorden har minskat med fyrtio procent i Sverige sedan början på 
1980-talet. En del av förklaringen till detta är förmodligen en bättre 
behandling av personer med depression, en mer försiktig förskrivning av 
psykofarmaka samt mer förebyggande åtgärder (Socialstyrelsen, 2001, 
s.84). Självmord är trots det den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-44 
år och vanligare bland män än bland kvinnor. Alkoholberoende och 
psykisk sjukdom, framförallt depression, är betydande riskfaktorer för 
självmord och självmordsförsök. De allra flesta självmord föregås av ett 
eller fler självmordsförsök (a.a., s.87).  

Många grupper av invandrade i Sverige har högre frekvens av 
självmord/självmordförsök än infödda. Mönstret följer ofta det som 
finns i ursprungslandet. Finland, exempelvis har bland de högsta 
självmordstalen internationellt sett och invandrade med finländskt 
ursprung ligger också högt i jämförelse med infödda (Socialstyrelsen, 
2001, s.84ff). Trots det ligger personer födda i Finland på en högre 
risknivå i Sverige än i Finland (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.72). 
Personer födda i muslimska länder t.ex. Iran och Irak ligger på en lägre 
risknivå för självmord än infödda gör (Socialstyrelsen, 2001, s.84ff), 
liksom personer från Sydeuropa och Latinamerika (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2002, s.84f).  

Självmordsförsök är i allmänhet vanligare bland kvinnor än bland 
män, undantaget kvinnor från Turkiet, Finland och Irak. De högsta 
nivåerna jämfört med inrikes födda uppvisar kvinnor och män födda i 
Iran, Polen och Finland (Statens Folkhälsoinstitut, 2002, s.76f). 

Psykofarmakaanvändning 
1-2 procent bland infödda i Sverige uppger att man använder 
sömnmedel, nervlugnande eller antidepressiva medel, invandrade i 
Sverige ligger ofta på högre nivåer (Socialstyrelsen, 2000, s.69). Kvinnor 
använder psykofarmaka i högre utsträckning än män, och allmänt ökar 
förbrukningen med ökad ålder. Det finns en överrepresentation bland 
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arbetslösa, lågutbildade, förtidspensionerade och högkonsumenter av 
alkohol (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2003, 
s.27).  

Sammanfattning 
Människors hälsa bestäms såväl av olika faktorer på individ- och 
gruppnivå som av samhällsfaktorer i hemlandet och i Sverige. I Sverige 
kan hälsoprofilen igenomsnitt sägas vara ett gott allmänt hälsotillstånd 
men med en tilltagande psykisk ohälsa och övervikt. Hjärt- och 
kärlsjukdomar är den största sjukdomsgruppen, alkoholkonsumtionen 
ökar liksom livslängden. Men vid en jämförelse mellan infödda och 
invandrade visar det sig att det finns betydande skillnader dem emellan 
både när det gäller fysisk och psykisk hälsa, åtminstone enligt de studier 
som använts här. Det finns också skillnader mellan olika nationaliteter. 
Sammantaget kan sägas att flyktingar från utomeuropeiska länder 
uppvisar den allra sämsta hälsan och invandrade från OECD-länder för 
det mesta följer inföddas mönster. Några återkommande undantag är 
personer som kommit av arbetskraftsskäl från Finland och Sydeuropa 
som i många fall uppvisar en sämre hälsa än infödda liksom personer 
från övriga OECD-länder. En avgörande faktor för hälsan bland utrikes 
födda är själva migrationen. Detta visar sig särskilt när det gäller den 
psykiska hälsan, flyktingar som nyligen anlänt till Sverige uppvisar inte 
oväntat en mycket dålig psykisk hälsa jämfört med infödda.  

Många av hälsoindikatorerna som redovisats i kapitlet går att 
sammankoppla med vilken livsstil eller levnadsvillkor man har. En del 
förklaringar till detta går att hitta i kulturella vanor, exempelvis kostvanor 
men för det mesta går det att koppla till sociala skillnader. Skillnaderna i 
hälsa kan vara ett uttryck för olika levnadsvillkor eller social och 
ekonomisk status. De flesta grupper av invandrade motionerar i 
allmänhet mindre, röker mer och har mer enformiga arbeten i jämförelse 
med infödda. Dessa förutsättningar ökar riskerna för många sjukdomar. 
Om man sedan till det lägger fattigdom, arbetslöshet, utsatta 
boendemiljöer och diskriminering blir skillnaderna i hälsa mellan infödda 
och invandrade inte förvånande. Viktigt att notera i detta fall är att det 
också finns betydande skillnader inom respektive grupp, men det är en 
separat fråga i sig. Det står, utifrån den befintliga forskningen, klart att 
många grupper av invandrade har sämre hälsa i jämförelse med infödda 
och skillnaderna i vissa fall tenderar att öka. Ytterligare och fördjupad 
forskning behövs dock, dels av tänkbara orsaker och dels utifrån en mer 
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detaljerad indelning av såväl den infödda som den invandrade 
befolkningen. En fråga vars roll bör diskuteras vidare är huruvida det 
finns skillnader mellan hur invandrade respektive infödda blir bemötta 
inom vården och om så hur det i sådana fall påverkar hur man upplever 
sin hälsa. Detta pågår redan i viss mån men kan fördjupas ytterligare.  
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Kapitel 5 - Boende 

Inledning 
Boendemönstret följer i de allra flesta fall livscykeln. Många barn i 
Sverige växer upp i småhus, flyttar hemifrån till hyreslägenhet, bildar 
familj och köper eget småhus för att sedan återigen flytta till lägenhet 
(hyres - eller bostadsrätt) när barnen flyttat hemifrån och man uppnår 
pensionsålder (Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.6). Sammantaget flyttar 
män såväl som kvinnor i genomsnitt tio gånger i sitt liv (Statistiska 
Centralbyrån, 2003b, s.7). Detta är boendemönstret i genomsnitt för 
Sveriges befolkning men ser man lite närmare på statistiken finns det 
skillnader i olika grad beroende på födelseland, vilken del av Sverige man 
bor i och ekonomisk status o.s.v. I det följande presenteras en jämförelse 
mellan infödda och invandrades boendeförhållanden med en uppdelning 
i följande områden; typ av bostad, upplåtelseform (eget ägt småhus, 
bostadsrätt eller hyresrätt), storstad eller småstad och slutligen 
boendestandard (bl.a. om man är trångbodd eller inte). 

Typ av bostad och upplåtelseform 
Ett hushålls grad av valfrihet på bostadsmarknaden påverkas av 
strukturella, materiella, sociala och ekonomiska faktorer som exempelvis 
tillgång och efterfrågan på bostäder, arbete, ekonomisk status, lagar m.m. 
En persons boendekarriär kan definieras som att röra sig från ett boende 
med lägre krav på kapitalinsatser till ett med större krav (Fransson & 
Borgegård, 2001, s.21). En stigande boendekarriär enligt denna definition 
kan beskrivas som hyresrätt, bostadsrätt och slutligen ett eget ägt 
småhus, kort sagt: stigande ekonomisk insats liksom en stigande grad av 
ägande. Invandrades boendekarriär påverkas i olika grad på ursprungs-
land och även vilken region i detsamma, vilken kommun man bor i och 
dess bostadsbestånd (Abrahamsson m.fl., 2002, s. 462). Inrikes födda 
med utländsk bakgrund gör ofta en snabbare boendekarriär än utrikes 
födda, det är även skillnader beroende på om en eller två föräldrar är 



 90 

utrikes födda. Detta till fördel för dem med endast en utrikes född 
förälder (Fransson & Borgegård, 2001, s.21)56.  

Tabell 5:1. Typ av bostad (oavsett upplåtelseform) och ursprungs-
region. Män & kvinnor i åldern 18-89, 2001. Procent. 

 Boende i småhus Boende i flerbostadshus 

Född i Sverige 56,2 41,3 

 Född i övriga Norden 51,7 46,7 

Född i övriga EU-länder 42,3 56,9 

Född i övriga världen 19,8 76,2 

   
 

Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.13 
 
Tabell 5:1 visar att födelseland i hög grad påverkar boendet. För inrikes 
födda är det något så när jämnt fördelat mellan boende i småhus eller i 
s.k. flerbostadshus, medan det för personer födda utanför Europa skiljer 
sig markant åt. Mönstret kan formuleras som att ju längre bort från 
Sverige man är född, desto mer troligt är det att man bor i flerbostadshus 
och inte i småhus. Men det är inte födelseland i sig som förklarar 
skillnader i boende. 

”Invandrarnas lägre genomsnittliga disponibla inkomst och för-
mögenhet, i kombination med frånvaron av offentliga instrument 
för fördelning av hyresbostäder och deras koncentration till orter 
med stark socioekonomisk segregation leder, inte oväntat, till att 
deras boendesituation i regel är sämre än genomsnittet i landet i 
termer av standard och utrymme.”  

 (Sahlin, 2002, s.22)57 

Att vistelsetiden utjämnar välfärdsskillnader mellan infödda och 
invandrade kan enligt Abrahamsson m.fl. (2002) kallas ”den svenska 
                                                 
56  Utländsk bakgrund: personer med en eller två föräldrar födda i Finland, Polen, 

Jugoslavien eller Turkiet och mantalsskrivna i Stockholms län i december 1995 
(Fransson & Borgegård, 2001, s.21).  

57  Invandrarna: utrikes födda. Artikeln grundas på statistik från Statistiska 
Centralbyrån (Sahlin, 2002, 22). 



 91 

optimistiska modellen”. I bostadssammanhang skulle detta innebära att 
invandrade över tid får ett boendemönster som liknar inföddas. Det kan 
förvisso stödjas i tidigare empirisk forskning men det visar sig även att 
för invandrade familjer innebär toppen av boendekarriären ett boende i 
bostadsrätt. Detta till skillnad från inrikes födda som i större utsträckning 
flyttar till äganderätt i villa eller småhus (s.450)58. När det gäller 
hyresrätter är det också så att invandrade oftare bor i lägenheter ägda av 
kommunala bostadsföretag, representationen för invandrade bland 
privata värdar är betydligt lägre (Molina, 2001, s.66f)59 Invandrades brist 
på personliga kontakter kan vara en av förklaringarna. En annan 
förklaring till detta kan vara att det bland bostadsrättsföreningar och 
hyresvärdar finns en diskriminerande attityd gentemot invandrade 
(Sahlin, 2002, s.19).  

Villa eller småhus  
I Sverige bor cirka hälften av befolkningen i småhus. Det allra vanligaste 
är att någon i hushållet äger bostaden, endast en tiondel av småhus-
boendet sker i form av bostads- eller hyresrätt. Vid en uppdelning efter 
födelseland visar det sig att personer födda i utomeuropeiska60 länder är 
andelen som bor i småhus endast 13 % (Statistiska Centralbyrån, 2003a, 
s.5f).  

”Småhusboendet diskriminerar extremt starkt mellan infödda 
svenskar och utomeuropeiska invandrare, liksom mellan infödda 
svenskar och de som på 90-talet kom från f.d. Jugoslavien, medan 
distansen mellan infödda svenskar och invandrare från Norden 
och de centrala EU-länderna är väsentlig mindre.” 

(Vogel m.fl., 2002c, s.63) 

Vid en jämförelse mellan personer födda i Finland, Jugoslavien, Turkiet 
och Polen i Stockholms län mellan 1995-99 visar det sig att boende i 
småhus är vanligare för personer födda i Finland och infödda med 
utländsk bakgrund (Fransson & Borgegård, 2001, s.21). Invandrades 
boende i småhus påverkas till viss del av hur länge man varit i Sverige 
                                                 
58  Utrikes födda från Finland, Jugoslavien, Chile, Afrika, Iran & Turkiet enligt 

Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik 1995 (Abrahamsson m.fl., 2002, s.446 
& 451). 

59  Avser utrikes/inrikes födda 1990 (Molina, 2001, s.66).  
60  Länder utanför Norden och de första 15 EU-länderna (Statistiska Centralbyrån, 

2003, s.6). 
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samt om den ena partnern i familjen är född i Sverige (Vogel m.fl., 
2002c, s.64)61. Det kan dock inte vara hela förklaringen, en undersökning 
visar att vissa grupper av invandrade där majoriteten varit i Sverige mer 
än tio år inte uppvisar en högre andel småhusboende (Sahlin, 2002, s.23). 
Detta tyder på att förutom större ekonomiska resurser är även sociala 
resurser, kunskap och etablering i det svenska samhället genom 
exempelvis personliga kontaktnät, en klar fördel när det gäller 
avancemang på bostadsmarknaden.  

Lägenhet i flerbostadshus 
Av hela Sveriges befolkning bor cirka fyrtio procent i flerbostadshus, 
varav boende i bostadsrätt utgör cirka femton procent oavsett 
ursprungsland. Vad gäller hyresrätter finns däremot betydande skillnader 
beroende på om man är född i Sverige eller inte. Personer som är födda i 
utomeuropeiska länder bor i jämförelse med infödda mer än dubbelt så 
ofta i hyreslägenheter (Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.13). En 
jämförelse mellan personer födda i Finland, Jugoslavien, Turkiet och 
Polen boende i Stockholms län mellan 1995-99 visar att koncentrationen 
till hyresrätter gäller samtliga grupper i jämförelse med inrikes födda 
(Fransson & Borgegård, 2001, s.21). Segregationsmönstret är tydligast 
vad gäller personer födda i Jugoslavien och Turkiet (alltså att dessa 
grupper bor mest koncentrerat i vissa kommuner och stadsdelar, framför 
allt de söder om söder i Stockholm). Över hälften av dem som är födda i 
Turkiet, Polen och Jugoslavien bodde 1995 i hyresrätt i Stockholms 
tätort. Dessa grupper bor efter hela undersökningsperioden till största 
del kvar i hyresrätt, även om man har bytt bostad byter man alltså inte 
upplåtelseform (a.a.). Personer födda i Afrika och västra Asien är kraftigt 
överrepresenterade i de områden som befolkas av låginkomsttagare och 
som till stor del består av flerbostadshus med hyresrätter, exempelvis 
miljonprogramsområden som Tensta, Hammarkullen och Rosengård 
(Andersson, 2000, s.235)62. 

                                                 
61  Infödd svensk: person född i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Invandrare: 

person född i annat land. Andragenerationens invandrare: person född i Sverige 
med minst en förälder född i annat land än Sverige (Vogel m.fl., 2002, s.22). 
Undersökningen baseras på Statistiska Centralbyråns levnadsnivåundersökningar 
(ULF) under 1990-talet. 

62  Invandrare: utrikes födda i befolkningen 1990-1995 (Andersson, 2000, s.227).  
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Storstadsområden kontra mindre städer och orter 
Boende i flerbostadshus är dubbelt så vanligt i Stor-Stockholm än vad 
det är i kommuner med färre än 75 000 invånare (Statistiska Central-
byrån, 2003a, s.6). Detta är i och för sig ganska självklart om man ser till 
skillnader i bostadsbestånd mellan Sveriges storstadskommuner 
respektive mindre orter. Invandrade med finskt eller jugoslaviskt 
ursprung bor mest utspritt över hela landet. Detta delvis till följd av att 
många flyttade till Sverige av arbetsmarknadsskäl och rekryterades av 
industrier som framför allt låg i södra och mellersta Sverige. Personer 
från Chile, Turkiet, Afrika och Iran bor mer koncentrerat till storstads-
områdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Invandrade med turkiskt 
ursprung bor allra mest koncentrerat trots att de har en relativt lång 
bakgrund (och även de i många fall kommit av arbetsmarknadsskäl) i 
Sverige (Abrahamsson m.fl., 2002, s.450).  

Flyktingar blir vid ankomst till Sverige anvisade boende i olika 
kommuner. Detta är en medveten strategi med syfte att få en någorlunda 
jämn spridning av invandrade över hela landet.  

”Men många som inte lyckas få arbete på den nya orten lämnar sin 
s.k. kommunplacering för att flytta till anhöriga i städer och regio-
ner där det finns studiemöjligheter, fler arbetstillfällen och lands-
män.”  

 (Sahlin, 2002, s.19) 

Storstadsområdena har en större dragningskraft än mindre orter bland 
invandrade (Popoola, 2002, s.47). Detta gäller även för resten av 
befolkningen, storstadsområdena har en hög nivå av inflyttning, 
framförallt av personer mellan 19-35 år (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 
s.20). I de fall där nyanlända flyktingar flyttar från storstadsområden och 
flyttar till mindre kommuner utanför storstadsregionerna visar viss 
forskning att dessa personer i olika avseenden, arbete eller annan 
försörjning, klarar sig ”bättre” än de som stannar kvar i storstäderna. 
Detta mönster är extra tydligt när det gäller de grupper som lämnat 
Göteborg eller Malmö (Integrationsverket, 2004, s.76).  

Segregation 
När sociala, ekonomiska eller ekonomiska skillnader sammanfaller med 
geografiska brukar man tala om segregation. Med boendesegregation 
menas således att personer med liknande sociala, etniska och ekonomiska 
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förhållanden bor i olika områden av ett land, stad eller i en stadsdel. När 
det gäller begreppet segregation är det viktigt att poängtera att 
segregation inte är möjligt enbart genom att beskriva en part som ofta 
görs i fråga om boendesegregation och s.k. problemförorter.  

”Segregation uppstår genom relationer mellan olika områden. Bara 
när motsatta sociala förhållanden råder i geografiskt åtskilda om-
råden kan vi tala om segregation. Enskilda områden är inte segre-
gerade i sig själva. Segregation uppstår genom motpoler, vilka var 
för sig är socialt sett tämligen homogena.”  

 (Stigendal, 1999, s.28) 

Enligt detta synsätt krävs alltså agerande från minst två parter. Det är 
inte det faktum att en hög andel personer med utländsk bakgrund 
bosätter sig i ett särskilt område som gör staden segregerad. Det är i lika 
stor utsträckning det faktum att inrikes födda med svensk bakgrund 
väljer att flytta därifrån, och det är först då man kan börja tala om 
segregationsprocesser.  

I storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg finns det 
bosättningsmönster efter ursprung. Personer från Mellanöstern och 
Afrika bor mest segregerat (koncentrerat till vissa områden) i dessa 
områden, personer från övriga Norden och Tyskland minst. Det kan 
sammanfattas enligt ett ofta förekommande mönster; ”Ju större närhet 
mellan majoritetsbefolkningen och den invandrade befolkningen desto 
mindre risk eller förutsättningar för etniskt urskiljbara bosätt-
ningsmönster” (Popoola, 2002, s.50). Bosättningsmönster konstitueras 
även efter ekonomisk status i storstadsområdena och här kan sägas att 
höginkomsttagare bor mycket mer geografiskt koncentrerat än 
låginkomsttagare. ”... höginkomsttagarna - som har större valfrihet i 
boendet – väljer att bo mer samlat bland inkomstlikar, och således mer 
segregerat än låginkomsttagare” (Andersson, 2000, s.235). Här finns även 
en skillnad mellan män och kvinnor, de största skillnaderna i fråga om att 
bo segregerat från den övriga befolkningen är mellan kvinnliga hög- 
respektive låginkomsttagare (a.a.). Hög inkomst definieras i detta fall som 
inkomster i den högsta och näst högsta inkomstklassen. För 1995 (som 
denna studie avser) innebar detta en årsinkomst över 226 400 SEK (a.a., 
s.231) 

Segregation är dock inte ett fenomen enbart förunnat storstadsområ-
den. På senare tid har segregerat boende även uppmärksammats i 
mellanstora och mindre svenska städer. En undersökning av situationen i 
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Uppsala, Västerås, Norrköping, Jönköping och Umeå visar att det 
segregerade boendet har ökat i alla städer utom Uppsala (Integrations-
verket, 2004, s.41). De inflyttade, nyanlända flyktingarna har hänvisats till 
dels områden med en redan hög nivå av utrikes födda och dels nybyggda 
bostadsområden (för det mesta i kommunal regi). Detta skapar en 
koncentration av invandrade i vissa områden av städerna och därmed ett 
ökat segregerat boende även i mindre städer. Trots detta är nivån 
betydligt lägre i jämförelse med storstadsområdena (a.a.). 

Trångboddhet och tillgång till fritidshus 
Trångboddhet kan mätas enligt en norm som lanserats av 1974 års 
statliga boendeutredning. Denna kräver att det ska finnas ett rum 
(sovrum) per person förutom kök och vardagsrum. Varje barn i ett 
hushåll ska ett eget rum, samboende vuxna kan dock dela ett rum (Vogel 
m.fl., 2002, s.61; Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.34). Det finns stora 
skillnader i trångboddhet mellan infödda och invandrade. Där cirka tio 
procent av infödda räknas som trångbodda visar en hopräkning av 
samtliga grupper av invandrade upp närmare nivåer kring trettio procent. 
De grupper som är mest trångbodda bland invandrade är personer från 
f.d. Jugoslavien, Mellanöstern och Turkiet där hälften av alla bor trångt. 
När det gäller trångboddhet är vistelsetiden i Sverige avgörande. ”Ju 
längre vistelsetid i Sverige och därmed ju längre fram i etableringsproces-
sen man befinner sig, desto lägre trångboddhet.” (Vogel, m.fl., 2002, 
s.62). En annan faktor som förbättrar ens position på bostadsmarknaden 
när det gäller trångboddhet är om man har en svensk partner. 
Trångboddhet är vanligare i storstadsområdena än andra delar av Sverige 
(Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.8). 

Att ha tillgång till fritidshus en stark nordisk tradition och det har 
ungefär hälften av de inrikes födda och personer födda i övriga Norden 
(Vogel m.fl., 2002, s.67). Personer som från andra delar av världen har 
tillgång till fritidshus i lägre utsträckning, för utomeuropeiska länder är 
andelen mellan 5-20 % (a.a.). Det gäller framför allt de som varit här 
kortast tid. Andelen med utomnordisk bakgrund som har fritidshus ökar 
dock, ibland betydligt, med ökad vistelsetid. Inrikes födda med utländsk 
bakgrund liksom utrikes födda med en svenskfödd partner ligger på i 
princip samma nivå som inrikes födda med svensk bakgrund (a.a., s.81). 
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Sammanfattning 
Vilken möjlighet man har att välja sitt boende påverkas bl.a. av 
strukturella, ekonomiska och sociala resurser. I Sverige varierar 
boendemönstret påtagligt beroende på födelseland. Det kan samman-
fattas som att ju längre bort från Sverige man är född desto mer skiljer 
sig boendemönstret åt i jämförelse med personer födda i Sverige. Det 
mesta av statistiken visar att vistelsetiden tenderar att utjämna vissa 
skillnader i boendemönster mellan infödda respektive invandrade, ju 
längre tid man bott i Sverige desto mer får man ett boendemönster som 
liknar inrikes föddas. Här bör dock noteras att den tillgängliga statistiken 
endast urskiljer de mönster som finns fram till slutet på 1990-talet. Vad 
gäller de stora grupper av flyktingar som kommit till Sverige under 
nittiotalet är det svårare att ännu hitta mönster i fråga om boende eller 
framtida boendekarriärer. De kom till Sverige när ekonomi och 
arbetsmarknad m.m. var i kris och är de grupper som fortfarande har en 
mycket utsatt position i fråga om sysselsättning och försörjning trots att 
över tio år gått sedan dess. Boendekarriärer är i mångt och mycket 
kopplat till ekonomi som i sin tur är beroende på status på arbetsmarkna-
den o.s.v. Vad detta får för effekter på boendekarriärer och om dessa 
grupper etableras och integreras i det svenska samhället liksom de 
grupperna av som kommit av arbetsmarknadsskäl verkar ha gjort (i 
boendehänseende åtminstone), återstår att se. Klart är i alla fall att dessa 
grupper skiljer sig åt sinsemellan och fordrar möjligtvis skilda förhåll-
ningssätt i fråga om de samhälleliga instansernas insatser. 
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Kapitel 6 - Utbildning 

Inledning 
Utbildning kan ses som en central faktor för social och ekonomisk 
utjämning i en välfärdsstat som Sverige. Grundskolan utgör en viktig del 
i integrationshänseende eftersom det i Sverige är skolplikt och alla barn 
och ungdomar spenderar en stor del av sin tid just i skolan. Skolan är 
enligt skolpolitikens vision en värdefull mötesplats för elever från olika 
samhällsgrupper och dessa möten är viktiga för elevernas 
kunskapsinhämtande, färdigheter och attityder (Gruber, 2003, s.6). De 
skillnader som finns i övriga samhället återspeglas i skolmiljön som 
exempelvis boendesegregation och andra sociala och ekonomiska 
skillnader m.m. I det följande presenteras hur utbildningssystemets olika 
beståndsdelar; grundskolan, gymnasiet, högskola/universitet samt 
vuxenutbildningen, ser ut i fråga om förutsättningar för infödda 
respektive invandrade. 

Utbildningsnivå  
Utbildningsnivån i Sverige har ökat markant de senaste åren, framförallt 
till följd av aktiva satsningar inom gymnasiet, högskolan och 
vuxenutbildningen. I genomsnitt har var tredje person i Sverige i åldern 
25-64 år någon form av eftergymnasial utbildning. Bland de högutbil-
dade är andelen kvinnor högre, med undantag för forskarutbildningen 
som är den högsta utbildningsnivån (Statistiska Centralbyrån, 2003a, 
s.4f). 
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Tabell 6:1. Befolkningen 25-64 år efter utbildningsnivå, kön och 
ursprungsregion., 2003. Procent. 

 Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppgift om 
utbildningsnivå saknas 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Födda i 
Sverige 16 20 49 50 35 29 0 0 
Födda i 
övriga 
Norden 

26 31 45 45 27 19 2 5 

Födda i 
övriga 
Europa63 

20 16 40 46 35 31 5 7 

Födda i 
övriga 
världen 

27 23 34 38 30 32 9 7 

         
 
Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.26-33) 
 
Gruppen utrikes födda har i genomsnitt en något lägre utbildningsnivå i 
jämförelse med hela befolkningen. Detta på grund av ett större antal 
lågutbildade, i synnerhet kvinnor födda i övriga Norden och 
utomeuropeiska länder (se tabell 6:1). Bland personer från Finland och 
Irak som är två av de största invandringsländerna i Sverige är andelen 
lågutbildade jämförelsevis hög. I fråga om andelen högutbildade är det 
dock ingen större skillnad mellan invandrade och infödda. Exempelvis 
har invandrade från Litauen, Ryssland och Ukraina har en mycket hög 
andel högutbildade, det gäller även personer födda i Belgien, USA och 
Kina (Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.8). De som invandrat till Sverige 
efter 1995 har ofta en högre utbildningsnivå än såväl övriga invandrade 
som infödda. Det kan i viss mån förklaras med att det i denna grupp av 
invandrade finns högutbildade personer som invandrat av 
arbetsmarknadsskäl liksom personer med hög utbildning som tvingats fly 
p.g.a. krig eller politiskt förtryck. Bland de sent invandrade saknas också 
uppgift om utbildning för en närmare en femtedel och till följd av detta 
kan enligt Statistiska Centralbyrån (2003a) andelen högutbildade bland 
invandrade antas vara högre än vad den tillgängliga statistiken visar (s.7).  

                                                 
63  Övriga Europa inklusive USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland. 
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Grundskolan 
Läsåret 2002/03 gick cirka en miljon elever i grundskolan (årskurs 1-9) 
varav den allra största delen i kommunala skolor (94 %). De övriga sex 
procenten elever går i fristående skolor med olika inriktningar. Det är till 
största delen friskolor med allmän inriktning eller speciella pedagogiska 
inriktningar exempelvis Montessori eller Waldorfpedagogik (Svenska 
Kommunförbundet, 2003, s. 9 & 15). Sedan 1995 tillämpas i grundskolan 
ett s.k. målstyrt system som innebär att eleverna och skolorna har mål 
som satts upp av läroplaner och kursplaner i respektive ämne. 
Grundskolans uppgift är således att se till att såväl elever som skolor 
uppnår dessa mål. En av ambitionerna är att alla ungdomar skall gå 
vidare till gymnasiet eller åtminstone ha behörighet för att göra så. 
Allmän behörighet till gymnasiet innebär lägst betyget Godkänd i 
ämnena engelska, matematik och svenska (det innefattar även svenska 
som andraspråk) (Integrationsverket, 2002, s.164).  

Behörighet till gymnasiet  
De allra flesta elever går ut grundskolan med behörighet till gymna-

siet, men det finns skillnader mellan elever med svensk respektive 
utländsk bakgrund. Att elever med utländsk bakgrund i lägre grad än de 
med svensk bakgrund uppnår målen i grundskolan har konstaterats i de 
senaste årens betygsstatistik. 

 

”Elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de 
elever som inte var behöriga att söka till gymnasieskolans natio-
nella och specialutformade program. De utgjorde 30 procent av de 
icke behöriga medan deras andel av alla elever var 14 procent.” 

(Svenska Kommunförbundet, 2003, s.61)64 

Men också att det finns betydande skillnader inom den heterogena 
gruppen elever med utländsk bakgrund, det är bl.a. skillnader mellan 
flickor och pojkar samt skillnader beroende på vistelsetid och 
föräldrarnas födelseland (se diagram 6:1).  

                                                 
64  Använder sig av siffror från Skolverket och följer därmed deras definition av elever 

med utländsk bakgrund: Elever födda utomlands eller med båda föräldrarna födda 
utomlands (Skolverket, 2003b, s.13).  
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Diagram 6:1. Elever med behörighet till gymnasiet respektive 
slutfört gymnasiet inom fem år. Läsåret 2001/02. Procent. 
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Källa: Integrationsverket, 2004, s.188 & 244 
 
Vid en närmare granskning av gruppen elever med utländsk bakgrund 
finns det en del tänkvärda resultat. Vad gäller vistelsetid är det inte 
oväntat så att de som varit i Sverige en kortare tid uppvisar sämre 
resultat, detta framför allt till följd av språksvårigheter och vid vilken 
ålder man påbörjat skolgången. Men mer än två tredjedelar av elever med 
utländsk bakgrund i årskurs nio (2001/02) har gått hela grundskolan i 
Sverige. Trots detta ligger de på en lägre nivå än elever med svensk 
bakgrund när det gäller behörighet till gymnasiet. Andelen behöriga visar 
inte heller någon nämnvärd skillnad mellan de som är födda i Sverige 
och de som varit i Sverige i minst nio år (se diagram 6:1). Det verkar 
alltså inte ha någon större betydelse för resultatet i grundskolan om man 
kommit till Sverige under de tidigaste uppväxtåren eller om man är född i 
Sverige (Integrationsverket, 2004, s.183f). Har man däremot invandrat 
efter skolstart är det större risk att man också får svårigheter att uppnå 
behörighet till gymnasiet liksom att slutföra detsamma.  
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Betygsresultat 
Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i 
elevens slutbetyg. Betygsvärdet för Godkänd är 10, Väl godkänd 15 och 
Mycket väl godkänd 20 (Svenska Kommunförbundet, 2003, s.60). Det 
genomsnittliga meritvärdet för vårterminen 2002 var 204,2 (av maximala 
320). 

Diagram 6:2. Genomsnittligt meritvärde för elever i grundskolan 
läsåret 01/02. 
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Källa: Integrationsverket, 2004, s.243 
 
Sedan det nya betygssystemet användes första gången vårterminen 1998 
har medelvärdet successivt ökat. Elever i fristående skolor uppvisar ett 
högre medelbetyg än elever i kommunala skolor, flickor i jämförelse med 
pojkar liksom elever med svensk kontra utländsk bakgrund (Svenska 
Kommunförbundet, 2003, s. 61). Men här finns också en stor spridning 
inom respektive grupp, exempelvis har flickor som invandrat före 
skolstart ett högre medelvärde än pojkar födda i Sverige av svenska 
föräldrar (se diagram 6:2).  

Att medelbetyget är lägre för elever med utländsk bakgrund än för de 
med svensk i grundskolan betyder inte att skolorna i svenskglesa 
områden är sämre eller att man i lägre grad går vidare till teoretiska 
gymnasiestudier.  

”Elevers betygsgenomsnitt påverkas nu inte längre negativt av att 
gå i en invandrartät skola, och risken för att erhålla låga eller ofull-
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ständiga betyg i denna slags skola har minskat, även om den allt-
jämt är högre än andra skolor. Fortfarande är chansen att gå över 
till teoretiska gymnasiestudier större i invandrartäta områden än 
vad den är i övriga. 

(Dryler, 2001, s.348) 

Nu är det inte enbart skolornas elevsammansättning som påverkar hur 
väl man klarar sig i skolan. Om detta sätts i samband med andra 
levnadsvillkor i s.k. utsatta områden, exempelvis hälsa eller arbetslöshet, 
kan förmodligen resultaten se annorlunda ut. 

Gymnasiet 
Nästa nivå på utbildningsstegen är gymnasiet och numera innebär en 
gymnasieutbildning tre års studier på program med olika inriktning. De 
allra flesta elever som lämnar grundskolan fortsätter till gymnasiet 
följande höst (variation i kommunerna mellan 89 - 100 %). Läsåret 
2002/03 gick cirka 300 000 elever i gymnasiet, allra vanligast var de 
samhällsvetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga programmen 
(Svenska Kommunförbundet, 2003, s.17). Andelen elever som valt att gå 
i fristående gymnasieskolor har successivt ökat de senaste åren. Det har 
också varit en ökning av antalet elever på de s.k. individuella program-
men där man kommer in även om man saknar behörighet till de 
nationella programmen (a.a.). ”En elev som inte uppfyller behörighets-
kraven hänvisas till att komplettera grundskolebetygen på gymnasie-
skolans individuella program för att sedan kunna börja på ett nationellt 
eller specialutformat program.” (a.a., s.64).  

Vilken inriktning? 
I valet till gymnasiet finns det en s.k. social snedrekrytering, att valet 

av utbildning går att kopplas till vilken social bakgrund man har, 
exempelvis föräldrars utbildningsnivå och arbete. Detta är framförallt 
tydligt på det naturvetenskapliga programmet där elever från familjer 
med hög utbildningsnivå och socioekonomisk status är i majoritet. Det är 
ett av gymnasieprogrammen som ger bäst förutsättningar för fortsatta 
högskolestudier (Svenska Kommunförbundet, 2003, s.67). I statistik över 
elever som slutfört gymnasiet (2002/03) var andelen med utländsk 
bakgrund cirka en tiondel på de flesta inriktningar. På vissa inriktningar 
av gymnasieutbildningarna, framför allt vad gäller individuella program, 
omvårdnadsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet 
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är dock elever med utländsk bakgrund överrepresenterade (Skolverket, 
2004, s.30ff)65. 

Tabell 6:2. Elever med utländsk bakgrund i avgångsklasser i 
gymnasiet 2002/03 

 
 

Andel elever med 
utländsk bakgrund (%) 

Gymnasiet totalt 12,6  

 – Individuella program 29,3  

 – Handel & administration 21,2  

 – Omvårdnadsprogrammet 19,2 

 – Naturvetenskapliga programmet 13,4  

 – Samhällsvetenskapliga programmet 13,4  

 – Teknikprogrammet 8,8  

 – Estetiska program 7,3 

 – Byggprogrammet 6,2  

 – Naturbruksprogrammet 3,2  
  
 
Källa: Skolverket, 2004, s.30ff 
 
När det gäller natur- och samhällsvetenskapliga program är elever med 
utländsk bakgrund inte underrepresenterade, som var fallet med den 
sociala snedrekryteringen (se tabell 6:2). De inriktningar som har den 
lägsta representationen i jämförelse med gymnasiet totalt sett är program 
med inriktning mot naturbruk samt byggprogrammet och de estetiska 
programmen. Av dem som slutför gymnasiet har alltså de individuella 
programmen mer än dubbelt så stor andel elever med utländsk bakgrund 
än gymnasiet i stort. Individuella programmen är också det gymnasie-
program som har den lägsta andelen elever som fullföljer utbildningen 
med godkända slutbetyg (Skolverket, 2003a, s.25). I denna statistik 
saknas en uppdelning efter ursprungsland samt vistelsetid i Sverige. Det 
kunde i sammanhanget vara intressant att se hur val av gymnasieinrikt-

                                                 
65  Elever födda utomlands eller med båda föräldrarna födda utomlands (Skolverket, 

2004, s.18).  
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ning ser ut, kanske framför allt på individuella programmen där andelen 
elever med utländsk bakgrund är så pass hög. 

Betyg och behörighet till högskola 
Även när det gäller att fullfölja gymnasiet finns det skillnader beroende 
på ursprung (se diagram 6:1). Elever med svensk bakgrund ligger cirka 
tjugofem procentenheter högre än den totala gruppen av elever med 
utländsk bakgrund när det gäller andelen som fullföljt gymnasie-
utbildningen läsåret 2001/02. Här liksom i grundskolan är andelen högre 
för flickor än för pojkar i båda grupperna. En intressant aspekt som visar 
sig i gruppen med svensk bakgrund är att resultatet skiljer sig mellan 
elever med en respektive två utlandsfödda föräldrar. Nästan tio procent-
enheter färre elever med två utrikes föräldrar fullföljer gymnasiet inom 
fem år (Integrationsverket, 2004, s.184f). 

Vad gäller betygen hos elever som fullföljt gymnasiet de senaste åren 
finns det ett något annorlunda mönster än tidigare. Förvisso är det så att 
fler elever med utländsk bakgrund avbryter gymnasiestudierna i förtid. 
Men de som fullföljt gymnasiet senast läsåret 2001/02 uppnår i princip 
liknande betygsresultat som elever med svensk bakgrund. Detta gäller 
oavsett vistelsetid eller om föräldrarna är födda i Sverige eller inte 
(Integrationsverket, 2004, s.186).  

”Det går alltså inte att säga att den minoritet av eleverna med kort 
vistelsetid som fullföljer gymnasiet (ca 45 respektive 30 procent) 
gör det med nöd och näppe. Dessa uppnår tvärtom i samman-
hanget riktigt goda resultat.” 

(a.a.) 

Av de elever som slutförde gymnasiet vårterminen 2002 hade i 
genomsnitt åttiofem procent grundläggande behörighet till vidare 
högskolestudier66 (Svenska Kommunförbundet, 2003, s.65). Vid en 
uppdelning i elever med svensk respektive utländsk bakgrund är 
skillnaden ungefär nio procentenheter (90,3/81,5 %) (Skolverket, 2004, 
s.34). Av alla som gick ut gymnasiet våren 1999 gick cirka fyrtio procent 
vidare till högskolestudier inom tre år, natur- och samhällsvetenskapliga 

                                                 
66  ”För en sådan behörighet skall en elev i sitt slutbetyg från nationellt eller 

specialutformat program ha betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 
procent av de gymnasiepoäng som krävs för fullständigt program.” (Svenska 
Kommunförbundet, 2003, s.65) 
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programmen har den högsta andelen. Andra inriktningar som har en 
relativt hög övergångsfrekvens är estetiska program, medie- samt 
omvårdnadsprogrammet (Högskoleverket, 2003, s.18f).  

Statistiken visar att det finns systematiska skillnader i betyg beroende 
på kön, födelseland och socioekonomisk klass samt om föräldrarna har 
arbete eller inte. I många fall minskar skillnaderna när man tar hänsyn till 
socioekonomisk status. Variationen i resultat följer familjens sociala 
status för elever med såväl svensk som utländsk bakgrund, elever med 
högutbildade föräldrar får högre betyg. (Lundh m.fl., 2002, s.92).  

Orsakerna till detta kan vara många och bilden är mycket komplex. 
Otillräckliga språkkunskaper, varierande vistelsetid, dåliga relationer till 
lärarna och att elever i svenskglesa områden flyttar relativt ofta är några 
av de tänkbara förklaringarna (Integrationsverket, 2002, s.174). Men det 
finns också forskning som pekar på skolan och lärarnas attityd och 
förhållningssätt gentemot elever med annan bakgrund än den 
”helsvenska”. Exempelvis det som av Runfors (2004) benämns som 
”sociala bedömningsstrukturer” i vanliga samspelssituationer i skolan. 
Kategorin ”invandrarbarn” skapas i förhållande till det ”helsvenska” och 
bedöms utifrån det som annorlunda. Integrationsidealet i sin tur innebär 
då paradoxalt nog att utradera det som skiljer invandrarbarnen från de 
”svenska” för att uppnå normen (s.49). Ett annat mer konkret exempel 
nämner Gruber (2003) i en rumslig mening. När de elever som har 
svenska som andraspråk skall ha sin undervisning är det oftast de som 
får byta lokal, de som läser vanlig svenska får sitta kvar. Även detta kan 
tolkas som att normen får vara kvar och invandrareleverna blir 
”avvikande” i dubbel bemärkelse (s.13). I den till synes alldagliga 
vardagen skapas, eller åtminstone reproduceras, på detta sätt ett 
utanförskap (fysiskt eller psykologiskt) som i sin tur kan få följder för 
den fortsatta skolgången.  

Vuxenutbildning 
För vuxna personer som inte har grundskole - eller gymnasiekompetens 
finns möjligheten att läsa in dessa i en s.k. vuxenutbildning. Den 
kommunala vuxenutbildningen infördes för att ge vuxna personer 
möjligheter att komplettera sin skolgång och eventuellt fortsätta till 
högre utbildningar (Skolverket, 2003b, s.80ff). Till den kommunala 
vuxenutbildningen (Komvux) hör: grundläggande respektive gymnasial 
vuxenutbildning samt påbyggnadsutbildningar. Läsåret 2001/2002 deltog 
cirka 290 000 personer i någon form av vuxenutbildning, varav den allra 
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största andelen i gymnasiala studier (85 %). De vanligaste ämnena är 
svenska som andraspråk och engelska på grundutbildningen, i de 
gymnasiala utbildningarna gäller datorkunskap och en s.k. orienterings-
kurs (Skolverket, 2004, s. 106). Orienteringskursen syftar till att vägleda i 
beslut om studie- och yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter, 
utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen samt kunna ge tillfälle till 
bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser (Skolverket, 
2003b, s.84).  

Komvux och utrikes födda personer  
Läsåret 2001/02 utgjorde antalet utrikes födda elever 26 procent av 
samtliga elever inom kommunal vuxenutbildning men representationen 
mellan de olika grenarna skiljer sig markant. På de gymnasiala liksom 
påbyggnadsutbildningarna är andelen utrikes födda omkring en femtedel 
medan det på de grundläggande utbildningarna är sextiofem procent av 
deltagarna som är utrikes födda (Skolverket, 2003b, s.85). I jämförelse 
med representationen i befolkningen i övrigt är alltså andelen invandrade 
avsevärt högre på de kommunala vuxenutbildningarna. 

Vad gäller utbildningsbakgrund är det en stor spännvidd bland 
studerande vid de kommunala vuxenutbildningarna. I jämförelse med 
genomsnittet är utrikes födda överrepresenterade dels i gruppen med 
mycket kort tidigare utbildning och framför allt i gruppen som har 
högskoleutbildning som lägsta utbildningsnivå (Integrationsverket, 2004, 
s.158). Det gäller i synnerhet vid grundutbildningen. Det kan tyckas 
något anmärkningsvärt att personer med högskoleutbildning går på 
Komvux grundutbildning. Detta är möjligtvis beroende på behov av 
ökade kunskaper i svenska språket eller komplettering av utbildning, brist 
på arbete m.m. 

Högskola och universitet  
Högre utbildning i Sverige bedrivs vid universitet och högskolor. 

Läsåret 2001/02 var cirka 375 000 studenter och doktorander aktiva i 
någon form av högskoleutbildning (Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.6). 
Den sociala snedrekryteringen som omnämns angående gymnasiala 
studier fortsätter även i högskolevärlden. Om man ser till föräldrarnas 
utbildning och yrke kom cirka en fjärdedel av nybörjarna till högskolan 
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från arbetarhem67, andelen har ökat de senaste åren. Men i jämförelse 
med gruppens representation i hela befolkningen ligger den siffran 
ungefär tio procentenheter lägre (Statistiska Centralbyrån, 2002, s.1). 

Grundutbildning 
Bland grundutbildningarna (kandidat- eller magisterexamen) är de 
inriktningar som har flest sökande samhällsvetenskap, juridik samt 
handel och administration. Av 329 000 studenter i grundutbildningen 
under läsåret 01/02 var cirka en fjärdedel nybörjare och hälften av dem 
hade i sin tur studerat i komvux innan högskolestudierna. Antalet 
nybörjare har ökat successivt liksom medelåldern bland studenterna och 
kvinnor studerar vid högskolan i högre utsträckning än män (60/40 %) 
(Högskoleverket, 2003, s.14f).  

Andelen med utländsk bakgrund bland studenter vid högskolans 
grundutbildningar var under läsåret 2001/02 cirka femton procent och 
det är ungefär samma andel som hela befolkningen i motsvarande ålder 
(Högskoleverket, 2003, s.21)68. De senaste tio åren har antalet studenter 
med utländsk bakgrund ökat steg för steg. Vad gäller ålder så är 
studenter med utländsk bakgrund i snitt något äldre i jämförelse med 
hela gruppen som studerar vid grundutbildning (a.a.). Det är stora 
skillnader inom gruppen av studenter med utländsk bakgrund när det 
gäller ursprungsland, åtminstone bland nybörjarna. Bland det totala 
antalet studenter kommer de flesta studenter med utländsk bakgrund 
från övriga Norden och övriga västeuropeiska länder samt Asien. De 
enskilt största ursprungsländerna är Finland, Jugoslavien och Iran. 
Studenter med afrikanskt ursprung är kraftigt underrepresenterade bland 
högskolenybörjare (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 11f)69.  

Det ökade antalet platser och en ökad rörlighet för studier inom EU 
kan till viss del förklara att nivån för utlandsfödda studenter stigit 
(Högskoleverket, 2003, s.19). Andelen studenter med utländsk bakgrund 
vid högskolornas grundutbildningar är representativ för befolkningen i 
stort men den sociala snedrekryteringen är desto tydligare och den består 
fortfarande. Att studera på högskola eller universitet går följaktligen 
                                                 
67 Personer som arbetar i varu - eller tjänsteproduktion, facklärda eller ej (Statistiska 

Centralbyrån, 2002, s.94).  
68  Studerande med utländsk bakgrund: Född utomlands eller med född i Sverige med 

två föräldrar födda utomlands (Högskoleverket, 2003, s.22).  
69  Utländsk bakgrund: utrikes född eller född i Sverige med tvår utrikes födda 

föräldrar (Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.11).  
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lättare att koppla till föräldrarnas yrke, inkomst och utbildning än enbart 
till om man är född i Sverige eller inte. 

Cirka fyrtio procent av studenterna, med såväl svensk som utländsk 
bakgrund, väljer utbildning mot yrkesexamen där de flesta återfinns i 
utbildningar inom teknik och undervisning. Inriktning på studierna 
skiljer sig inte nämnvärt åt i jämförelse mellan studenter med svensk 
respektive utländsk bakgrund. Däremot finns det vissa skillnader i andel 
studenter med utländsk bakgrund inom olika utbildningsområden 
(Statistiska Centralbyrån, 2003, s.14). 

”Invandrarungdomar börjar oftare på tekniska utbildningar och på 
vårdutbildningar än på humanistiska och samhällsvetenskapliga 
utbildningar …//Till utbildningar med de högsta andelarna stu-
denter med utländsk bakgrund hör tandläkarutbildningen och ut-
bildningen till biomedicinsk analytiker, men även på läkarutbild-
ningen och ingenjörsutbildningen är nybörjare med utländsk bak-
grund överrepresenterade. ” 

(Högskoleverket, 2003, s.22f) 

Forskarutbildning 
Efter avslutad grundutbildning kan man så gå vidare till forskarstudier. 
Läsåret 2000/01 var cirka tjugotusen doktorander aktiva runt om i 
Sverige. De största ämnena för doktorandstudier, de som producerar 
flest examina, är teknikvetenskap, medicin och naturvetenskap 
(Högskoleverket, 2003, s.36ff). Könsfördelning bland doktorander 
varierar mellan olika ämnen men trenden allmänt är att antalet kvinnor 
på forskarutbildningar ökar och i vissa fall, exempelvis inom medicin, är 
kvinnor i majoritet. Andelen kvinnor som disputerar har ökat inom de 
flesta områden de senaste åren, undantaget teknikvetenskap där nivån är 
och har varit relativt låg (ca 20 % kvinnor). På forskarutbildningen är den 
sociala snedrekryteringen tydligare än på andra utbildningsnivåer, ungefär 
en tiondel av doktorandnybörjarna hade läsåret 2000/01 ursprung i 
arbetarklass (a.a.). 

Personer med utländsk bakgrund utgör en större andel på 
forskarutbildningar än på högskolans grundutbildning, en fjärdedel av 
alla forskarstuderande under läsåret 00/01 hade någon form av utländsk 
bakgrund. En förklaring till detta är att det på dessa utbildningar finns en 
större internationell rekrytering än på andra utbildningar, gästdoktoran-
der som kommer till Sverige endast av den anledningen (cirka 15 % av 
den totala gruppen) (Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.17ff). Gruppen 
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med utländsk bakgrund består till största delen av utrikes födda 
personer, ungefär en tiondel är födda i Sverige av utlandsfödda föräldrar. 
De vanligaste ursprungsländerna för manliga såväl som kvinnliga 
doktorander är Kina, Iran, Finland, Tyskland, Ryssland och Polen (a.a.).  

Sammanfattning  
Sveriges befolkning blir mer och mer högutbildad. Några av förklaring-
arna verkar dels vara att många av dem som invandrat de senaste åren 
har en hög utbildningsnivå och dels de satsningar som för att öka 
tillgängligheten och möjligheten till utbildning inom gymnasium, 
vuxenutbildning och högskola. En annan orsak kan vara den mer 
konkurrensutsatta arbetsmarknaden som i större utsträckning ställer krav 
på högre utbildning. I grundskolan visar det sig att oavsett om de är 
födda i Sverige, har bott i Sverige mer än nio år osv. ligger elever med 
utländsk bakgrund på lägre betygsnivåer än inrikes födda med svensk 
bakgrund. Trots att de flesta av grundskolans elever med utländsk 
bakgrund har gått alla nio år i svenska skolor ligger de på lägre nivåer när 
det gäller betyg och behörighet till gymnasiet. Det är inte några milsvida 
skillnader, men skillnaderna är systematiska och genomgående. 
Vistelsetiden i Sverige påverkar skolprestationerna i den meningen att de 
som varit i Sverige kortast tid har svårare att klara av de uppsatta målen, 
förmodligen i samband med språksvårigheter och de konsekvenser som 
det skapar. Viss forskning antyder också att ett problem i den numera 
mångkulturella, svenska skolan kan vara lärares och skolväsendets 
attityder och förhållningssätt till elever med utländsk bakgrund. Att det i 
skolan skapas en norm kring de ”helsvenska” barnen och det är den som 
styr skolarbetet. Dessa ofta omedvetna processer kan vara en följd av 
minskade resurser av såväl lärare som ekonomiska medel. Men likväl kan 
det medverka till att reproducera bilden av "vi och dom" även på ett 
tidigt stadium. 

I valet till gymnasiet finns en social snedrekrytering som ofta påverkas 
av föräldrarnas utbildningsbakgrund och socioekonomisk status. Denna 
trend följer med upp till högskolenivå och blir där än tydligare. Skillnader 
mellan elever med svensk och utländsk bakgrund finns även på 
gymnasienivå, färre elever med utländsk bakgrund fullföljer gymnasiet 
inom fem år. Dock är det så att de elever med utländsk bakgrund som 
fullföljer gymnasiet oftast gör det med bra resultat. Vad gäller inriktning 
på utbildning följer representationen av elever med utländsk bakgrund 
elevsammansättningen i stort. Det är främst på de individuella 
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programmen som elever med utländsk bakgrund är tydligt överrepresen-
terade. Det kan kopplas till att antalet elever på individuella programmen 
har ökat de senaste åren samt att det är på dessa program som flest 
elever går ut med ofullständiga betyg. En försiktig slutsats av detta kan 
vara att elever med utländsk bakgrund i högre grad riskerar att ramla ur 
utbildningssystemet på något sätt. I denna fråga kan det vara befogat 
med en mer detaljerad undersökning dels av de elever som går på 
individuella programmen i fråga om vistelsetid och ursprung. Men även 
att undersöka de elever som hoppar av gymnasiet i förtid för att se om 
det går att hitta några mönster i dessa grupper. 

På de kommunala vuxenutbildningarna är utrikes födda överrepresen-
terade i jämförelse med befolkningen i stort, framförallt på de 
grundläggande utbildningarna. Många läser på komvux för att 
komplettera tidigare utbildning, få behörighet till högre utbildning samt 
att förbättra språkkunskaper. 

Andelen studenter med utländsk bakgrund på högskolornas grundut-
bildningar följer befolkningssammansättningen i stort, d.v.s. cirka femton 
procent. De vanligaste ursprungsländerna för studenter på grundut-
bildningen är övriga Norden, Jugoslavien och Iran. Studenter med 
afrikanskt ursprung är underrepresenterade. På forskarutbildningen är 
andelen studerande med utländsk bakgrund högre vilket kan förklaras av 
ett stort antal gästdoktorander. Sammantaget kan sägas att ju högre upp i 
utbildningshierarkin desto tydligare blir den sociala snedrekryteringen. 
En utbildningskarriär påverkas, enligt statistiken i alla fall, snarare av 
utbildningsbakgrund i familjen än enbart av födelseland eller grad av 
”svenskhet”. En intressant fråga kommer upp när det konstateras att 
många av de senare årens flyktingar och invandrade har en hög 
utbildningsnivå. Det innebär rimligtvis att de har en positiv inställning till 
högre utbildning och vill vidarebefordra den till sina barn. Hur kommer 
det att visa sig i den framtida svenska skolstatistiken? Kommer det att 
förändra den bild som nu framträder av skillnader mellan elever med 
svensk respektive utländsk bakgrund i grundskola och gymnasium? 
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Kapitel 7 - Ekonomi och försörjning 

Inledning 
Under 1990-talet skedde ett antal mer eller mindre drastiska förändringar 
i Sveriges ekonomi och välfärdssystem. Den ekonomiska krisen i början 
på decenniet ledde till en förändrad arbetsmarknad, drastiskt förhöjd 
arbetslöshet och i vissa fall stora nedskärningar i det sociala försäkrings-
systemet. Ensamstående föräldrar med barn, ungdomar och vissa 
grupper av invandrade är de som drabbades hårdast av denna 
omställning när det gäller ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen, 2001a, 
s.96). Under denna tid var flyktinginvandringen till Sverige mycket stor, 
framför allt av personer som flytt från det forna Jugoslavien. I slutet av 
seklet var tendensen dock en sjunkande arbetslöshet och ökande 
disponibla inkomster för de flesta befolkningsgrupper. Men även 
skillnaderna i inkomster har ökat mellan olika grupper, de med de högsta 
inkomsterna har haft de högsta inkomstökningarna och vice versa. De 
rika har blivit rikare och de fattigare har blivit fattigare. Hur ser då 
skillnaderna ut mellan infödda och invandrade i detta avseende? I det 
följande presenteras eventuella skillnader mellan och inom de båda 
befolkningsgrupperna vad gäller inkomst av arbete, försörjning genom 
ekonomiskt bistånd eller socialförsäkringssystemet samt disponibel 
inkomst.  

Inkomst av arbete och löner 
Under femtio- och sextiotalet var arbetskraftsinvandringen till Sverige 
hög. Personer från bl.a. Grekland, Jugoslavien och Turkiet rekryterades 
till Sverige för arbete främst inom industrin. Löne- och anställnings-
villkor gjorde att många invandrade på den tiden hade högre inkomster 
än infödda (Lundh m.fl., 2002, s.28)70. Samhällsutvecklingen i stort, 
förändring av invandringen till Sverige (från arbetskraftsinvandring till 
större andel flyktinginvandring) samt utvecklingen av ekonomi och 

                                                 
70  Invandrare: utrikes födda personer som är permanent boende i Sverige. Infödda: 

personer födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige. Personer med 
utländsk bakgrund eller andragenerationens invandrare: personer födda i Sverige 
som är barn till en eller två invandrare (Lundh m.fl., 2002, s.12f). 
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arbetsmarknad i Sverige har förändrat det förhållandet. Numera visar det 
sig att de flesta grupper av invandrade har lägre inkomster än infödda 
(Hammarstedt, 2001, s. 20)71.  

Det finns också betydande och genomgående skillnader i inkomster 
och löner mellan kvinnor och män. Det är vanligare med heltidsanställ-
ningar bland män, år 2001 var det 71 % av männen och 47 % av 
kvinnorna som arbetade på heltid (Statistiska Centralbyrån, 2003, s.9) 
och det bidrar till att kvinnor ofta har lägre inkomster än män. Men även 
vid en jämförelse mellan de som arbetar heltid framkommer att kvinnors 
inkomster är lägre än männens, i genomsnitt är kvinnors inkomst cirka 
80 % av männens (a.a.).  

Gruppen utrikes födda som helhet har generellt sett lägre årsinkoms-
ter och skillnaderna blir större om hela grupperna tas med i beräkning-
arna, sysselsatta såväl som arbetslösa. Eftersom arbetslösheten är högre 
bland utrikes födda ger det lägre årsinkomster i genomsnitt. Men även 
när endast de som arbetar jämförs finns skillnader i inkomster och 
lönenivåer (se diagram 7:1). Utrikes födda är överrepresenterade i 
industri, service- och tjänstesektorn där det finns en stor lönespridning. 
Det är också vanligare med tillfälliga anställningar och deltidsarbete 
bland invandrade än vad det är för infödda. Dessa typer av anställningar 
leder ofta till lägre årsinkomster (Lundh m.fl., 2002, s.29). Vistelsetid i 
Sverige är gynnsamt för inkomstnivån till följd av exempelvis bättre 
språkkunskaper och utbildning liksom personliga kontakter. Här kan det 
möjligtvis finnas skillnader beroende på migrationsorsak. Att ökad 
vistelsetid ger högre inkomster gäller i stor utsträckning för dem som 
invandrat av arbetsmarknadsskäl. De kom till en mer gynnsam 
arbetsmarknad och fick möjligheter att etablera sig relativt snabbt. Vad 
gäller de invandrade som kom som flyktingar 1990-talet och läget på 
arbetsmarknaden då kan utvecklingen möjligen bli något annorlunda. Att 
vara högutbildad är dock mer lönsamt för infödda än vad det är för 
invandrade när det gäller inkomstnivå (Vogel m.fl., 2002, s.53)72. Detta 
kan vara en följd av invandrade akademikers svårigheter att få 
kvalificerade arbeten. Invandrade med hög utbildning arbetar oftare än 

                                                 
71  Utrikes och inrikes födda med arbetsinkomst, 1990 (Hammarstedt, 2001, s.7). 
72  Infödd svensk: person född i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Invandrare: 

person född i annat land. Andragenerationens invandrare: person född i Sverige 
med minst en förälder född i annat land än Sverige (Vogel m.fl., 2002, s.22). 
Undersökningen baseras på Statistiska Centralbyråns levnadsnivåundersökningar 
(ULF) under 1990-talet. 



 116

infödda i okvalificerade yrken, är arbetslösa eller studerar (Lundh m.fl., 
2002, s.34). 

Diagram 7:1. Årsinkomst av arbete för personer 20-64 år efter 
ursprungsregion. Årsmedeltal 1993-2000. Tusentals kronor. 
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Källa: Vogel m.fl., 2002, s.53 
 
Medelårsinkomsten för inrikes födda med var under den aktuella 
perioden 186 00 kronor. Liknande nivåer har personer som invandrat 
från övriga Norden liksom från centraleuropeiska länder (a.a., s.44). 
Personer från sydeuropeiska och vissa östeuropeiska länder samt övriga 
delar av världen har i genomsnitt lägre inkomster. Som diagram 7:1 visar 
ökar inkomsterna med ökad vistelsetid för respektive grupp, men 
ökningen är olika stor beroende på vilken del av världen man kommer 
ifrån. Inkomsterna ökar mest för personer i kategorin ”övriga världen”. 
Nivåerna ligger trots detta betydligt lägre i jämförelse med infödda. 
Personer som invandrat från Afrika ligger på betydligt lägre nivåer även 
med en relativt lång vistelsetid i Sverige (a.a., s.44).  

Utrikes födda män har en lägre genomsnittslön än inrikes födda, 
motsvarande skillnad finns även för kvinnor men är inte lika stor (Le 
Grand & Szulkin, 1999, s.104)73. Om invandrade fick samma avkastning 
på utbildning och arbetslivserfarenhet skulle de enligt vissa beräkningar 

                                                 
73  Undersökningen grundas på Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar 

(AKU) 1992-1995 och avser personer som hade anställning och arbetade minst 10 
timmar/vecka, inrikes och utrikes födda personer (Le Grand & Szulkin, 1999, 
s.95f).  
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få en högre lönenivå än infödda. Även när hänsyn tagits till utbildning 
och arbetslivserfarenhet kvarstår alltså skillnader i löner mellan 
grupperna. Att vistelsetid i Sverige utjämnar skillnaderna mellan invand-
rade och infödda gäller även här. I högre grad för kvinnor än för män 
när det gäller lönenivåer.  

”Denna skillnad mellan manliga och kvinnliga invandrare tyder på 
att den dubbla nackdelen i lönehänseende av att vara både invand-
rare och kvinna med tiden reduceras till enbart nackdelen med att 
vara kvinna.” 

(a.a.) 

Löneutveckling påverkas även av ursprungsland. Personer som invandrat 
till Sverige från övriga Norden, Västeuropa eller andra industriländer har 
liknande lönenivåer som infödda. Kommer man däremot från 
utomeuropeiska länder i allmänhet och Afrika eller Asien i synnerhet är 
såväl lönenivåer som årsinkomster betydligt lägre för både män och 
kvinnor (Lundh m.fl., 2002, s.34). 

Disponibel inkomst 
Den disponibla inkomsten är summan av inkomster av arbete och 
transfereringar från olika socialförsäkringssystem minus skatt och 
eventuella andra kostnader som underhållsbidrag eller återbetalning av 
studielån (Socialstyrelsen, 2001a, s.106). Som en följd av sysselsättnings-
grad, lägre inkomster av arbete liksom transfereringssystemets 
utformning och dess nivåer finns även skillnader i disponibel inkomst 
mellan infödda respektive invandrade.  
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Diagram 7:2. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet i hushåll 
efter ursprungsregion. Årsmedeltal 1993-2000. Tusentals kronor. 
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Källa: Vogel m.fl., 2002, s.55 
 
Mönstren vad gäller vistelsetid och ursprungsland är liknande dem för 
arbetsinkomster d.v.s. ju längre bort från Sverige och ju kortare 
vistelsetid desto lägre disponibla inkomster (Vogel, 2002, s.55). 
Skillnaderna mellan infödda och invandrade är dock mindre än de för 
arbetsinkomster, vilket kan tyda på att det svenska omfördelningssyste-
met åtminstone till viss del lyckas utjämna skillnaderna mellan olika 
grupper i samhället (Hammarstedt, 2001, s.9). Men trots detta kvarstår 
skillnaderna i disponibel inkomstnivå mellan infödda respektive 
invandrade även när hänsyns tagits till utbildning, kön och socioekono-
misk status (a.a.). De grupper som har de lägsta disponibla inkomsterna 
är personer som invandrat från Nordafrika, Mellanöstern och Sydeuropa 
(Socialstyrelsen, 2001a, s.18). Vistelsetiden påverkar nivån på den 
disponibla inkomsten (se diagram 7:2). För personer födda i övriga 
Europa stiger den disponibla inkomsten markant beroende på 
vistelsetiden. Detta kan bero på att invandringen under 1990-talet var 
mycket stor, framför allt från f.d. Jugoslavien, och hur den ekonomiska 
och arbetsmarknadsmässiga situationen såg ut då. Därav de mycket låga 
inkomsterna bland personer med en kortare vistelsetid. I gruppen med 
längre vistelsetid finns förmodligen ett stort antal personer som 
invandrat som arbetskraft före 1970 och därmed också troligen mer 
etablerade på den svenska arbetsmarknaden. De med kortare vistelsetid 
har överlag lägre disponibla inkomster än de som varit i Sverige längre. 
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Men det finns även skillnader i den disponibla inkomstens samman-
sättning mellan infödda respektive invandrade (se diagram 7:3). Inkomst 
av arbete utgör den största delen för alla grupper. Ekonomiskt bistånd 
och andra ersättningar från socialförsäkringssystemet utgör en stor andel 
av den disponibla inkomsten för invandrade som varit i Sverige en 
relativt kort tid. Detta till följd av att det i början av vistelsen i Sverige är 
svårt att få någon annan typ av försörjning. Andelen som utgörs av 
ekonomiskt bistånd minskar över tid men verkar inte kompenseras av en 
liknande ökning av arbetsinkomst. Ålderspension är den inkomstkälla 
som ökar mest med ökad vistelsetid. Det som genomgående utgör en 
större andel av den disponibla inkomsten för utrikes födda i jämförelse 
med inrikes födda är övriga socialförsäkringar och generella bidrag som 
exempelvis är barnbidrag, studiebidrag, arbetsmarknadsstöd eller 
sjukpenning (Statistiska Centralbyrån, 2003, s.72). Vad gäller inkomst av 
kapital är det bland inrikes födda som den andelen är störst, i genomsnitt 
cirka tolv procent av den disponibla inkomsten.  

Diagram 7:3. Struktur för disponibel inkomst för hushåll efter 
vistelsetid 2001. Hushåll 18 år och uppåt. Procent. 
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  Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003, s.42 
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Ekonomiskt bistånd 
För att uppväga låga inkomster eller avhjälpa ekonomiska problem finns 
ekonomiskt bistånd (den tidigare benämningen var socialbidrag). Det är 
nära sammankopplat till om man har arbete, försörjningsbörda m.m. 
Som visades i diagram 7:3 utgör ekonomiskt bistånd en större del av den 
disponibla inkomsten för invandrade i jämförelse med infödda. Här finns 
stora skillnader beroende på vistelsetid samt ursprungsland. Som 
nämndes tidigare är nyanlända flyktingar ofta beroende av ekonomiskt 
bistånd för sin försörjning. För personer från bl.a. Sydeuropa, 
Mellanöstern och Afrika som varit i Sverige mindre än nio år har cirka 
sextiofem procent av hushållen någon gång under året fått ekonomiskt 
bistånd. Detta i jämförelse med tre procent av den inrikes födda 
befolkningen (Vogel m.fl., 2002, s.54). Andelen som får ekonomiskt 
bistånd sjunker till siffror liknande dem för infödda som en följd av 
längre vistelsetid men i olika grad beroende på ursprungsland. Personer 
från Mellanöstern och Afrika är andelen med ekonomiskt bistånd en 
femtedel även med vistelsetider över tio år i Sverige (a.a.). Medelåldern 
bland de utrikes födda är högre än för de med svensk bakgrund 
(Socialstyrelsen, 2001b, s.11). För en utförligare beskrivning av 
ekonomiskt bistånd se kapitel 3, Socialtjänst.  

Socialförsäkringar 
Socialförsäkringarna har som syfte att ge ekonomisk trygghet till 
barnfamiljer eller vid inkomstbortfall till följd av sjukdom, handikapp 
och ålderdom (RFV, 2004a, s.6). I det följande presenteras en del av 
forskningen som fokuserar på förhållanden när det gäller sjukförsäk-
ringar (sjukskrivningar, förtidspensionering och rehabilitering) samt 
ålderspension.  

Sjukförsäkringen 
Sjukförsäkringen syftar till att ge de försäkrade ekonomisk trygghet vid 
såväl tillfällig sjukdom som långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Vid 
tillfällig sjukdom eller annan oförmåga att arbeta får man sjuklön eller 
sjukpenning som är inkomstgrundande. Om oförmågan att arbeta blir 
långvarig skall man först få möjlighet till rehabilitering men om 
problemen kvarstår, d.v.s. att alla möjligheter att återgå till arbete är 
prövade, kan det bli aktuellt med att få hel eller delvis sjukersätt-
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ning/aktivitetsersättning74 (Riksförsäkringsverket, 2004c, s.24). Detta är 
den nya benämningen på förtidspension men fortsättningsvis används 
förtidspension då detta används i all refererad litteratur.  

Långa sjukskrivningar och dess kostnader, såväl sociala som ekono-
miska, är en fråga som mer och mer aktualiserats i början på 2000-talet. 
1997-2003 ökade antalet sjukskrivningar som varat längre än sextio dagar 
för samtliga typer av sjukdomar och antalet förtidspensionerade översteg 
år 2003 en halv miljon människor (Hogstedt m.fl., 2004, s.11). 
Sjukdomar i rörelseorganen är en vanlig orsak till sjukskrivning liksom 
olika typer av psykisk ohälsa, ofta är detta kopplat till arbetsvillkor som 
exempelvis monotona rörelser, enahanda arbetsuppgifter samt en hög 
nivå av arbetsrelaterad stress (Riksförsäkringsverket, 1996, s.36). Det är 
den psykiska ohälsan som under denna tidsperiod ökat kraftigast som 
orsak till sjukskrivning (Riksförsäkringsverket, 2004a, s.8). Sjukskrivning 
och förtidspension är vanligare bland kvinnor än bland män liksom i de 
äldre åldersgrupperna. Psykiska ohälsotillstånd hos kvinnor i de yngre 
åldersgrupperna är det grupp som ökat mest under senare år 
(Riksförsäkringsverket; 2004b, s.14f). Utbildningsnivå och yrkes-
tillhörighet är viktiga faktorer för risken att vara sjukskriven eller 
förtidspensionerad, för såväl infödda som invandrade. Högre utbildning 
samt de arbeten som hög utbildning kvalificerar för minskar riskerna för 
arbetsrelaterade sjukdomar. De sektorer där framför allt långtids-
sjukskrivningar är vanliga är inom vård och omsorg och anställda inom 
offentlig sektor i allmänhet är kraftigt överrepresenterade 
(Riksförsäkringsverket, 2004a, s.6). Att vara född utomlands är enligt ett 
antal undersökningar en riskfaktor för att vara antingen långtidssjuk-
skriven eller förtidspensionerad (Riksförsäkringsverket, 2004b, s.27; 
Bengtsson & Scott, 2002, s.1575; Riksförsäkringsverket, 1996, s.9). För 
såväl utrikes som inrikes födda är andelen förtidspensionerade högre ju 
högre upp i åldrarna man kommer, men det är stora skillnader beroende 
på kön och födelseland (se tabell 7:1). 

                                                 
74  För personer i åldern 19-29 är den tidigare förtidspensionen sedan år 2003 en 

aktivitetsersättning som alltid är tidsbegränsad och innebär vissa rättigheter till 
aktiviteter. Personer i åldern 30-64 beviljas sjukersättning, tidsbegränsat eller inte, i 
olika grad (Riksförsäkringsverket, 2004c, s.24). 

75  Utrikes födda från Tyskland, Turkiet, Grekland, Jugoslavien, Polen, Iran, USA & 
Chile, 1996 (Bengtsson & Scott, 2002, s.8). 
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Tabell 7:1 Andelar förtidspensionerade efter födelseland och ålder, 
1999. Procent. 

 

 Inrikes födda 
män 

Inrikes 
födda kvinnor 

Utrikes 
födda män 

Utrikes 
födda kvinnor 

16-39 år 1,5 1,6 1,8 1,7 
40-49 år 4,7 6,4 7,4 11,8 

50-59 år 9,6 13,5 19,5 25,9 

60-64 år 24,8 29,7 39 42,8 
     

  
Källa: Gustafsson & Österberg, 2004, s.65 
 
Vid en ytterligare detaljering av gruppen utrikes födda efter ursprungs-
land och vistelsetid visar det sig att vissa länder har mycket höga andelar 
förtidspensionerade, det gäller framför allt Grekland, Finland och 
Jugoslavien. Dessa grupper har varit i Sverige under lång tid och varit väl 
förankrade på arbetsmarknaden (a.a., s.84) och representerar i de flesta 
fall de som kom till Sverige som arbetskraft. De höga andelarna bland 
förtidspensionerade och långtidssjukskrivna i dessa grupper är 
förmodligen en effekt av lång tid i lågkvalificerat, fysiskt arbete och med 
enformiga arbetsuppgifter (Bengtsson & Scott, 2002, s.15). Personer med 
kortare vistelsetid än tio år och som kommit från utomeuropeiska länder 
har låga andelar bland de förtidspensionerade. Det beror förmodligen till 
stor del på att de är yngre samt att handläggningstider för förtidspension 
är långa (Lundh m.fl., 2002, s.53). I allmänhet är invandrade, som 
kommit av flyktingskäl eller av arbetsmarknadsskäl i mitten på 1900-talet, 
överrepresenterade i lågkvalificerade yrken med litet inflytande på 
arbetsuppgifterna samt att de genomgående rapporterar om en sämre 
egenupplevd hälsa. Personer med utländsk bakgrund har dessutom, 
enligt en undersökning av förhållandena 1993, mindre tillgång till 
rehabilitering vid sjukskrivning i jämförelse med inrikes födda 
(Riksförsäkringsverket, 1996, s.54f)76. Dessa faktorer bör rimligtvis även 
avspegla sig i sjukskrivningstal och förtidspensioneringar bland utrikes 
födda.  
                                                 
76  Utländsk bakgrund innebär i detta fall utländska medborgare bosatta i Sverige som 

var långtidssjukskrivna med rehabilitering, 1993 (Riksförsäkringsverket, 1996, s.54f). 
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”Detta samtidigt som det har lyfts fram att sjukskrivning utan re-
habilitering, eller sjukskrivning i väntan på rätt rehabilitering, i 
många fall leder till en livsstil kännetecknad av sjukdomsbeteende, 
långvariga och återkommande sjukskrivningsperioder, som i sin 
förlängning kan leda till förtidspensionering.” 

(Akhavan m.fl., 2004) 

Fattigdom  
Att ha lägre inkomster och lönenivåer innebär inte med automatik att 
man kan betraktas som fattig. För att mäta ”fattigdom” används olika 
typer av mått. Nomen för ekonomiskt bistånd är en sådan fast gräns, den 
summa som staten anser att ett hushåll bör ha att disponera för sin 
försörjning varje månad. Är inkomsten så pass låg att den understiger 
normen kan det betraktas som fattigdom. Ungefär sju procent av den 
inrikes födda befolkningen hade under 1990-talet en disponibel inkomst 
som understeg normen för ekonomiskt bistånd och för kategorin 
samtliga grupper av invandrade är siffran dubbelt så hög (Vogel m.fl., 
2002, s.48). Bland personer födda i Turkiet, Afrika och f.d. Jugoslavien 
har en fjärdedel låga inkomster enligt detta mått.  

Att vara berättigad till ekonomiskt bistånd för sin försörjning innebär 
att ens inkomster ligger under existensminimum som fastställts enligt en 
nationell norm. Socialstyrelsen (2001a) har även undersökt hur många 
hushåll som ligger i gränslandet för denna norm, d.v.s. inkomster under 
125 % av normen. Detta innebär att man har låga inkomster men inte får 
tillgång till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. 1998 var det cirka en 
fjärdedel av hushållen som befann sig på denna inkomstnivå (s.120). Här 
saknas dock uppgifter om skillnader mellan infödda och invandrade 
vilket kunde vara intressant att undersöka vidare. En faktor som tyder på 
att många invandrade har sämre ekonomiska villkor jämfört med infödda 
är tillgången till kontantmarginal d.v.s. möjligheten att skaffa fram pengar 
till oförutsedda utgifter. Det kan ske antingen genom besparingar eller 
genom släkt eller vänner o.s.v. Bland inrikes födda är det cirka en tiondel 
som saknar möjlighet att inom en vecka uppbringa 13 000 kronor (Vogel, 
2002, s.42). Samtliga grupper av invandrade ligger på högre nivåer och 
för personer från f.d. Jugoslavien, Iran eller Afrika är andelen betydligt 
högre, mellan 50 – 70 %. Nyanlända flyktingar har inte oväntat de högsta 
andelarna. Men även bland personer som varit i Sverige mer än tio år 
finns många som saknar kontantmarginal (a.a.) vilket kan tyda på en 
pressad ekonomisk situation trots en relativt etablerad tillvaro i övrigt. 



 124

 Ett annat mått som används för att definiera låginkomsttagare, eller 
inkomstsvaga hushåll är att den disponibla inkomsten är hälften eller 
mindre av medianinkomsten bland samliga hushåll. Medianvärdet för 
disponibel årsinkomst i samtliga hushåll var 110 800 SEK under 2001 
(Statistiska Centralbyrån, 2003, s.23). Fattigdom enligt detta mått innebär 
alltså en årsinkomst under 55 000 SEK. I genomsnitt har fyra procent av 
den inrikes födda befolkningen låg disponibel inkomst enligt detta mått, 
för utrikes födda är det cirka elva procent. Det finns också stora varia-
tioner beroende på födelseland och vistelsetid. Vid en uppdelning efter 
ursprungsregion stiger andelen ju längre avstånd det är från ursprungs-
landet till Sverige och för vistelsetid gäller att ökad vistelsetid ger en lägre 
andel med låg disponibel inkomst (a.a., s.33). 

Sammanfattning 
Vissa grupper av invandrade i Sverige har, tillsammans med ungdomar 
och ensamstående mödrar, angetts som en av de stora förlorarna i 
välfärds-Sverige efter det krisdrabbade 1990-talet. Det visar sig i 
undersökningar om inkomster av arbete, löner och disponibla inkomster 
att invandrade ligger på lägre nivåer än infödda. Lägre årsinkomster kan 
delvis vara en följd av att invandrade i större utsträckning har 
deltidsarbete eller tidsbegränsade anställningar. Det finns också en 
inbördes ordning i gruppen av invandrade beroende på ursprungsland 
och vistelsetid. För ursprungsland gäller i de flesta fall att desto längre 
geografiskt avstånd från Sverige- desto lägre inkomster. Personer från 
övriga Norden, Västeuropa och andra västländer ligger på inkomstnivåer 
liknande de som infödda har. Invandrade från Afrika och Mellanöstern, 
exempelvis Turkiet och Iran, har de lägsta inkomsterna och lönerna. 
Samma mönster finns när det gäller vistelsetid, ju längre tid i Sverige 
desto högre inkomster. Utbildning däremot ger ett något annorlunda 
mönster. Högre utbildning ger inte per automatik högre inkomster eller 
löner för vissa invandrargrupper. Att hög utbildning lönar sig rent 
ekonomiskt verkar således inte gälla för hela Sveriges befolkning. Detta 
kan vara en följd av den svenska arbetsmarknadens svårighet (eller 
motvilja?) att ta till vara den kompetens som invandrade med akademisk 
examen besitter. Det visar sig också i statistiken att många grupper av 
invandrade har en hög andel av högutbildade som får sin försörjning via 
ekonomiskt bistånd. 

Att vara beroende av ekonomiskt bistånd eller ha en disponibel 
inkomst som understiger hälften av medianinkomsten kan betecknas 
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som fattigdom i statistiska sammanhang. Oavsett vilken metod som 
används blir resultatet att utrikes födda i högre grad är ”fattiga” än vad 
inrikes födda är. Nyanlända flyktingar har ofta låga inkomstnivåer och är 
beroende av ekonomiskt bistånd vilket på många sätt en naturlig följd av 
att vara nykomling i ett samhälle. Efterhand minskar andelen med 
ekonomiskt bistånd för de flesta grupper, med undantag för personer 
från Mellanöstern och Afrika. Detta beror inte självklart att försörj-
ningen går från ekonomiskt biståndstagande till arbete som visar sig i 
fördelningen av inkomstkällor i den disponibla inkomsten. Invandrade, 
oavsett vistelsetid, får i större utsträckning delar av sin försörjning från 
socialförsäkringssystemet. När det gäller förtidspensionering och 
långtidssjukskrivna är det i hög grad personer som kommit som 
arbetskraft från Grekland, Finland och Jugoslavien. De höga 
sjukskrivnings- och förtidspensioneringtalen i dessa grupper är en effekt 
av lång tid i lågkvalificerade yrken med enformiga arbetsuppgifter och 
litet eget inflytande över arbetssituationen. Infödda har i jämförelse med 
invandrade en större andel av inkomsten från kapital. Att ha tillgång till 
en kontantmarginal, exempelvis för oförutsedda utgifter, är också 
betydligt vanligare bland infödda. Allt detta sammantaget tyder på att 
invandrade dels har lägre inkomster överhuvudtaget, av såväl arbete som 
kapital m.m. men också att de i större utsträckning lever i en ekonomiskt 
utsatt situation och inte klarar sin försörjning. Självklart är detta inte 
allmängiltigt för hela gruppen men även när hänsyn tagits variabler som 
utbildning, kön och socioekonomisk status kvarstår skillnaderna mellan 
de som är födda i Sverige och inte. En rimlig inriktning på fortsatt 
forskning om olika ekonomiska förutsättningar bör vara att fokusera på 
systemet som sådant. Arbetsgivare och myndigheters attityder och 
bemötande av personer med utländsk bakgrund kan möjligtvis också ha 
en del i dessa skillnader. 
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Kapitel 8 - Deltagande i samhället i 
övrigt 

Inledning 
Ett antal andra institutioner, organisationer och rättigheter finns i och 
karakteriserar det svenska samhället. I den representativa demokratin är 
rösträtten det yttersta verktyget för varje medborgare. Ett högt 
valdeltagande borgar för att folkets röst styr landet. Sverige har också en 
lång tradition av föreningsarbete, framför allt inom facket och 
idrottsrörelsen. Även politiskt föreningsarbete har engagerat den svenska 
befolkningen genom tiderna. På senare år har dock trenden varit ett 
sjunkande valdeltagande liksom politiskt engagemang. I det följande 
presenteras beskrivningar av det politiska deltagandet, politiska 
förtroendeuppdrag och föreningslivet allmänt sett och med djupare 
fokus på fack- och idrottsrörelsen. Kring idrottande redovisas även 
motionsvanor och olika former av motionerande samt ungdomars 
motionsvanor. Hur ser förhållanden ut på dessa områden, finns det 
skillnader mellan infödda och invandrade i Sverige?  

Politiskt deltagande 

Valdeltagande 
Rösträtt till allmänna val i Sverige har personer som är svenska 
medborgare, fyllt18 år senast på valdagen och är folkbokförda i Sverige. 
För personer från EU-länder (samt Norge och Island) skall man ha varit 
folkbokförd i minst trettio dagar före valdagen, för personer från andra 
länder är kravet minst 3 år i följd. Sedan 1976 har även utländska 
medborgare bosatta i Sverige rösträtt till kommun- och landstingsvalen 
(Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.5). Trenden vid de senaste valen och 
folkomröstningarna i Sverige har varit ett sjunkande valdeltagande. I 
riksdagsvalet 2002 var valdeltagandet 80 %, landstingsfullmäktige – 77,5 
% och kommunfullmäktige – 77,9 % (Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.6 
x 3). Valdeltagandet skiljer sig åt inom olika befolkningsgrupper. 
Variabler som påverkar valdeltagande är bl.a. ålder, inkomst, utbildning, 
kön och födelseland. Kvinnor röstar i allmänhet i större utsträckning än 
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män, höginkomsttagare mer än låginkomsttagare, äldre mer än yngre 
o.s.v. Bland förstagångsväljarna har andelen som röstar sjunkit rejält 
sedan valet 1994, framför allt bland männen. I det senaste valet röstade 
sjuttio procent av förstagångsväljarna (a.a.).  

Det finns också skillnader i valdeltagande mellan infödda respektive 
invandrade. I senaste valet till riksdagen var siffran för infödda svenskar 
83 % och motsvarande för invandrade som blivit svenska medborgare 
var 67 % (Statistiska Centralbyrån, 2003d, s.8)77. För inföddas del är det 
lika stor andel som i föregående val medan andelen för invandrade har 
sjunkit med tre procentenheter. En reservation här för statistiken vad 
gäller valdeltagandet för invandrade. Procenttalen presenteras med en 
felmarginal på ibland så mycket som 8 procentenheter vilket gör 
jämförelser med infödda osäker - felmarginalen för infödda överstiger 
sällan 2 procentenheter (a.a., s.59).  

Beroende på hur länge man varit svensk medborgare så varierar 
valdeltagandet inom gruppen när det gäller val till riksdagen. Utrikes 
födda personer som varit svenska medborgare i mer än trettio år ligger 
på samma nivå som inrikes födda, i den förstnämnda gruppen är även 
män mer röstbenägna än kvinnor som annars är vanligare. I gruppen 
som fått medborgarskap under det senaste 1990-talet röstar män och 
kvinnor i lika hög grad, ungefär sextio procent. Vid en uppdelning efter 
ursprungsregion är valdeltagandet lägst bland personer från Asien, Afrika 
och europeiska länder utanför EU (dåvarande EU15). Personer från 
Sydamerika, övriga Norden och EU-länder ligger på nivåer något under 
riksgenomsnittet (Statistiska Centralbyrån, 2003d, s.17). 

Ålder är en avgörande faktor för om man går och röstar eller inte, för 
såväl invandrade som infödda. Skillnaderna mellan infödda och 
invandrade (i detta fall i egenskap av förvärvat svenskt medborgarskap) 
är större i de lägre åldersgrupperna och minskar med stigande ålder (se 
diagram 8:1). Ett lågt valdeltagande bland de yngre är alltså extra lågt 
bland de yngre som blivit svenska medborgare, cirka 55 procent i åldern 
18-29. Som diagram 8:1 visar skiljer mönstren för valdeltagande och 
ålder sig åt för invandrade respektive infödda. Bland de infödda är 
åldergruppen 45-64 den mest röstbenägna medan det bland invandrade 
är den äldsta åldersgruppen som har det högsta valdeltagandet. Det kan 

                                                 
77  Inrikes och utrikes födda svenska medborgare (Statistiska Centralbyrån, 2003d, 

s.8f).  
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vara en följd av att personer i den åldern varit i Sverige under lång tid 
och därmed etablerat sig i samhället mer än de som varit här kortare tid. 

Diagram 8:1. Valdeltagande efter ålder och svenskt medborgarskap 
i riksdagsvalet 2002. Procent. 
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Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003d, s.59 
 
Sedan 1976 har även utländska medborgare som är bosatta (minst tre år i 
följd för medborgare från länder utanför EU) och folkbokförda i Sverige 
rösträtt i valen till landstings- respektive kommunfullmäktige. Cirka 
trettiofem procent av de röstberättigade valde att gå och rösta i valet 
2002, andelen som röstar har även här sjunkit de senaste åren (Statistiska 
Centralbyrån, 2003e, s.4). Liksom för svenska medborgare påverkar 
inkomst, ålder och kön valdeltagandet. Bland förstagångsväljarna var det 
en fjärdedel som röstade i kommunvalet 2002. Personer från Tyskland 
och Chile har ett, i detta sammanhang, högt valdeltagande (närmare 50 
%), medan personer från Jugoslavien och Polen uppvisar det lägsta (16 
resp. 25 %) (a.a.). 

Till valet 1998 infördes möjligheten till personval, d.v.s. att man på 
röstsedeln fick chans att kryssa för valfri kandidat på listan. Detta medför 
att det inte självklart är partiernas egen valda ordning som till slut får en 
plats i antingen riksdag, landsting- eller kommunfullmäktige. I det 
senaste valet var det ungefär en fjärdedel av väljarna som personröstade i 
riksdagsvalet och valet till landstingsfullmäktige och cirka trettio procent 
i kommunalvalet (Statistiska Centralbyrån, 2003a, s.4 x 3). Vid en 
undersökning/analys av valet 2002 visar det sig att vissa kommuner har 
en mycket hög andel personröster, bl.a. norra Botkyrka i Stockholm som 
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är ett s.k. invandrartätt område, där närmare fyrtio procent utnyttjade 
rätten till personröstning. I Stockholms kommuner resulterade 
personvalet i att åtta kandidater med utländsk bakgrund kryssades in i 
kommunfullmäktige (Karlsson, 2002, s. A08) 78.  

Politiska förtroendeuppdrag 
På alla plan, såväl riks - som lokalnivå i politiken, är personer som är 
utrikes födda eller har utländskt medborgarskap underrepresenterade i 
förhållande till befolkningssammansättningen i stort. Det gäller framför 
allt personer från länder från utomnordiska länder (Bäck & Öhrwall, 
2003, s.16 & 21)79. I det senaste valet ökade dock andelen utrikes födda i 
jämförelse med föregående val, andelen är nu 5 % (Statistiska 
Centralbyrån, 2003c, s.1). Denna trend finns även i valen till 
kommunfullmäktige. Det ökade antalet ledamöter med utländsk 
bakgrund påverkar dock inte representationen av dessa personer 
eftersom antalet personer med utländsk bakgrund i befolkningen också 
har ökat. Underrepresentationen av personer med utländsk bakgrund i 
kommunalpolitiska organisationer kvarstår alltså (SOU 2001:48, s.91)80. 
Bland de nominerade kandidaterna i allmänna valen 2002 utgjorde 
invandrade en högre andel än bland dem som till slut blev valda, för 
infödda är förhållandet tvärtom. Det mönstret är extra tydligt i riksdagen 
- i landstings- och kommunvalen är skillnaden inte lika stor mellan 
andelen nominerade och valda kandidater (Statistiska Centralbyrån, 
2003c, s.9). 

Personer som är bosatta i Sverige men inte är svenska medborgare är 
också valbara i landstings- och kommunvalen. Av både nominerade och 
valda kandidater utgör de cirka en procent av det totala antalet 
kandidater och ledamöter. Bland utrikes födda politiker är andelen 
kvinnor närmare hälften, de allra flesta har varit i Sverige i mer än tjugo 
år. Vad gäller ursprungsland är det framför allt personer från Norden, 
övriga Europa och Asien som är representerade. Finland, Iran, Turkiet 
och Tyskland är de enskilda länder som har högst representation 
(Statistiska Centralbyrån, 2003c, s. 41,44 & 47)81. 
                                                 
78  Invandrarbakgrund som används i denna artikel definieras inte närmare (förf.anm.).  
79  Utrikes och inrikes födda (Bäck & Öhrwall, 2003, s.16).  
80  Personer med utländsk bakgrund avser utrikes födda samt personer som är födda i 

Sverige med minst en utrikes född förälder (SOU 2001:48, .s.239).  
81  Utrikes födda i valen till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige, 2002 

(Statistiska Centralbyrån, 2003c, s.41, 44 & 47).  
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Föreningsliv  
Politiska föreningar, intresseföreningar, solidaritetsföreningar, religiösa 
föreningar och livsstilsföreningar m.m. engagerar på olika sätt i det 
närmaste hela Sveriges befolkning. Ungefär nittio procent av den vuxna 
befolkningen är medlem i någon form av förening, allra vanligast är fack-
föreningar och idrottsföreningar. Av de nittio procenten är cirka 
fyrtiofem procent aktiva inom respektive förening. Som diagram 8:2 visar 
finns det vissa skillnader i medlemskap i föreningar beroende på 
ursprung. Även när det gäller andelen som är aktiva i respektive 
föreningar skiljer det sig år. Närmare hälften av infödda svenska 
medborgare uppger sig vara aktiva i någon förening, för invandrade 
svenska samt utländska medborgare är andelen mellan 25-30 procent 
(Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.70)82. Detta behöver dock inte betyda 
att föreningsverksamheten är mindre viktig för de s.k. passiva 
medlemmarna. 

Diagram 8:2. Andel av befolkningen som är medlemmar i minst en 
förening år 2000. Procent. 
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Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.70 
 
Medlemskapet och aktiviteter i föreningar har olika funktioner och syften 
för såväl enskilda individer som samhället i stort. Likväl som de fungerar 
                                                 
82  Infödda svenskar: svenska medborgare med svenska föräldrar samt utrikes födda 

som adopterats av svenska föräldrar. Invandrade svenskar representerar här 
naturaliserade invandrare: utomlands födda svenska medborgare med minst en 
förälder som har eller har haft utländskt medborgarskap. Utländska medborgare 
definieras inte närmare (Persson, 2003, s.216). 
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som mötesplats för individer kan föreningarna ses som en politisk och 
demokratisk resurs för hela samhället (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 
s.9). Trots det (eller på grund av det?) har medlemskap och aktivitet i 
föreningar minskat kontinuerligt den senaste tiden, en liknande trend 
som ses vad gäller politiskt engagemang och valdeltagande. De 
föreningar och organisationer som framför allt har drabbats är de som 
kan kopplas till Sveriges folkrörelsekärna d.v.s. facket, politiska partier, 
konsumentföreningar, boendeföreningar samt föräldraföreningar. 
Minskningen är genomgående med undantag för lokala aktivitetsgrupper, 
pensionärsorganisationer och föreningar inom Svenska kyrkan. Andelen 
av föreningsmedlemmarna som endast är s.k. passiva medlemmar har 
dessutom ökat det senaste decenniet (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 
s.25-28). En del av förklaringen till detta kan vara att samhällets fokus 
har förskjutits från folkrörelsetradition till ett mer familj- eller 
individcentrerat perspektiv. Även den tekniska utvecklingen med Internet 
och annat som gör det svenska samhället, och världen för den delen, mer 
lättillgänglig på många sätt. Många föreningar har numera också anställd 
personal som sköter mycket av arbetet, frivilliga insatser är därför inte 
lika nödvändiga för föreningens existens och verksamhet (Statistiska 
Centralbyrån, 2003b, s.11). 

Föreningslivet i Sverige är uppdelat på olika sätt mellan olika befolk-
ningsgrupper, efter ålder, kön, klass och födelseland. I genomsnitt har 
föreningsmedlemmar hög socioekonomisk status, hög utbildning och 
inkomst, föreningsverksamhet engagerar också större utsträckning 
personer i storstadsområden. (Persson, 2003, s.81ff). I jämförelse med 
andelen medelålders, manliga högre tjänstemän i befolkningen i stort är 
denna grupp överrepresenterad i nästan all föreningsverksamhet, facket 
och invandrarorganisationer undantaget (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 
s.47). De grupper som i lägst utsträckning är medlemmar i någon 
förening är yngre män och kvinnor, studerande samt utländska 
medborgare. 
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Tabell 8:1. Andel föreningsmedlemmar i olika föreningar av 
personer 16-84 år. År 2000. Procent av respektive del av befolk-
ningen. 

  Infödda 
svenskar 

Naturaliserade invand-
rare 

Utländska 
medborgare 

Fackföreningar  
(avser alla anställda) 
 

 
80 84 67 

Pensionärsföreningar 
(avser personer 65-84 år) 

 43 27 i.u. 

Idrottsföreningar  32 17 15  
Boendeföreningar  24 23 16 
Humanitära hjälporga-
nisationer 
 

 
9 8 3 

Föräldraföreningar (avser 
föräldrar till barn 0-18 år) 

 16 8 8 

Invandrarföreningar  
(avser personer med 
invandrarbakgrund) 

 
- 7 7 

Friluftsföreningar   9 4 3 
Politiska partier  7-8 4 1-2 
Handikapp – och 
patientföreningar 
 

 
5 3 2,5 

Miljöorganisationer  9 4 3 
Svenska kyrkan  5 1,8 2 
Frireligiösa org.  3 1,5 1,7 
Övriga religiösa org.  0,5 5 3 
     

 
Källa: Persson, 2003, s.88-9583 

 
Som tabell 8:1 visar är invandrade svenska liksom utländska medborgare 
i lägre grad medlemmar i dessa typer av föreningar i många fall. 
Eftersom mycket av det medborgerliga inflytandet förmedlas genom 
föreningar, organisationer och andra sociala nätverk kan detta betyda att 

                                                 
83  Infödda svenskar: svenska medborgare med svenska föräldrar samt utrikes födda 

som adopterats av svenska föräldrar. Invandrade svenskar representerar här 
naturaliserade invandrare: utomlands födda svenska medborgare med minst en 
förälder som har eller har haft utländskt medborgarskap. Utländska medborgare 
definieras inte närmare (Persson, 2003, s.216). 
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dessa gruppers intressen inte får tillräckligt utrymmer i exempelvis skolan 
eller politiken. Självklart är det inte endast vilket ursprung man har som 
påverkar medlemstalet i organisationer och föreningar. Även utbildning, 
yrkesstatus och ålder inverkar. I statistiken kring föreningsmedlemskap 
används grupperna infödda svenska medborgare, naturaliserade invand-
rare samt utländska medborgare. Infödda svenskar sägs vara svenska 
medborgare med svenska föräldrar (Persson, 2003, s.216). Om denna 
definition även innefattar svenska medborgare födda i Sverige med minst 
en utlandsfödd förälder är dock oklart. Fackrörelsen och idrottsförening-
arna är som synes i tabell 8:1 de största föreningsorganisationer och 
därför presenteras dessa två verksamheter lite mer utförligt i separata 
avsnitt. 

Facket  
Den fackliga organisationsrörelsen är den största och mest omfattande 
föreningsverksamheten i Sverige. Av hela Sveriges befolkning i åldrarna 
16-84 år är cirka sextio procent medlem i någon fackförening. Av dessa 
är elva procent aktiva inom föreningen, oftast i form av förtroende-
uppdrag. Både antalet medlemmar och andelen aktiva har sjunkit under 
det senaste decenniet (Persson, 2003, s.63ff). Av antalet medlemmar 
utgör kvinnor en större andel men när det gäller förtroendeuppdragen är 
fördelningen mellan könen den omvända. Äldre är i större utsträckning 
med i facket än yngre. Det är troligen på grund av att ungdomar har en 
mindre etablerad plats på arbetsmarknaden. Liksom i den politiska 
representationen är alltså de förtroendevalda i sin sammansättning inte 
representativ för medlemssammansättningen i stort. Kvinnor, yngre 
personer och invandrade svenska medborgare är alla underrepresente-
rade bland fackligt förtroendevalda och i styrelserna (a.a.). 

När statistiken endast omfattar de personer som arbetar minst 16 
timmar/vecka är medlemsandelen för invandrade svenska medborgare 
84 % mot 80 % av infödda svenska medborgare. För personer bosatta i 
Sverige med utländskt medborgarskap är anslutningsgraden 67 %. 
Invandrade svenska medborgare är alltså i högre grad medlemmar i 
facket. När det gäller att vara fackligt aktiv i egenskap av att ha 
förtroendeuppdrag är det dock vanligare bland infödda svenska 
medborgare än för invandrade (Persson, 2003, s.67).  

I denna beräkning finns inte de med deltids- eller korttidsanställningar 
med, anslutningsgraden i denna grupp är ofta lägre än bland de med 
tillsvidareanställningar och mer regelbunden arbetstid (Persson, 2003, 
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s.63ff). Statistiken visar att invandrade kvinnor liksom kvinnor födda i 
Sverige av utlandsfödda föräldrar är kraftigt överrepresenterade vad 
gäller att ha tidsbegränsade anställningar (Nelander m.fl., 2004, s.21). Det 
tyder alltså på att bland invandrade med fasta anställningar är fackligt 
medlemskap vanligare än bland infödda och invandrade med mer 
otrygga anställningsförhållanden. Det är framför allt personer med 
vistelsetid längre än tio år som är medlemmar i facket. Det kan vara en 
effekt av sysselsättningsgraden i de olika grupperna, liksom anställnings-
formerna. Ju kortare tid man varit i Sverige desto svårare är det att för 
det första komma in på arbetsmarknaden och för det andra få en 
anställning på längre tid (a.a., s.33). 

FAI 
Ett organiserat nätverk för fackligt aktiva invandrare - FAI, bildades 
1997. Nätverket engagerar medlemmar med utländsk bakgrund från LO, 
TCO och SACO-förbunden och fokuserar på frågor som berör 
invandrades situation i samhället ”med fokus på fackföreningsrörelsen” 
(Mulinari, 2002, s.42). Man arbetar även för att bekämpa rasism, 
främlingsfientlighet och diskriminering. Medlemmar i FAI vittnar om en 
strukturell och organisatorisk diskriminering av invandrade inom 
fackföreningsrörelsen. Enligt Mulinari (2002) har nätverket genom dess 
verksamhet lyckats aktualisera invandrades position på arbetsmarknaden 
och fackföreningsrörelsen. Detta genom att aktivt arbeta med att 
definiera om det s.k. invandrarproblemet och dess fokus på invandrarna 
själva och i stället peka på de rasistiska och marginaliserande tendenser 
som finns i den institutionella miljön som facket utgör (s.58f).  

Idrottsrörelsen  
Idrottsrörelsen är vid sidan av fackföreningarna Sveriges största 
folkrörelse. Åren 2000/2001 var cirka trettio procent av befolkningen 
(16-84 år) medlem i någon idrottsförening, supporterklubb eller 
funktionärsförening och av dem cirka hälften aktiva i desamma (Persson, 
2003, s.80) Det kan vara i form av utövande medlemmar likväl som 
åskådare eller funktionärer. Ofta handlar det också om föräldrar till barn 
som utövar olika idrotter, pappor i synnerhet, eftersom idrotts-
föreningarnas verksamhet är starkt åldersinriktad mot barn- och 
ungdomar (Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.361 & 365). 
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Idrottsföreningar 
Medlemmar i idrottsföreningar har i genomsnitt hög socioekonomisk 
status och relativt hög utbildning, liksom i de flesta andra föreningsverk-
samheter. Arbetarklass, lågutbildade, låginkomsttagare och utrikes födda 
är underrepresenterade i idrottsföreningar i förhållande till befolkningen 
i stort.  

Diagram 8:3. Andel medlemmar i olika befolkningsgrupper samt 
medlemssammansättning. Procent. 
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Källa: Statistiska Centralbyrån, 2003b, s.36584 
 
Som diagram 8:3 visar är män i större utsträckning medlemmar i 
idrottsföreningar än kvinnor, inrikes födda mer än utrikes 
födda/utländska medborgare. Vad gäller medlemssammansättningen 
finns det dock vissa skillnader. För samtliga kvinnliga medlemmar och 
inrikes födda män är det cirka hälften av medlemmarna som är aktiva. 
När det gäller män som invandrat till Sverige är förvisso en lägre andel i 
dessa befolkningsgrupper medlemmar i föreningarna i jämförelse med 

                                                 
84  Infödda svenskar:: svenska medborgare med svenska föräldrar samt utrikes födda 

som adopterats av svenska föräldrar. Naturaliserade invandrare: utomlands födda 
svenska medborgare med minst en förälder som har eller har haft utländskt 
medborgarskap. Utländska medborgare: personer bosatta i Sverige med utländskt 
medborgarskap (Persson, 2003, s.216). 
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svenskfödda män. Men det är å andra sidan en större andel av 
medlemmarna som är aktiva i någon form.  

Trenden i antalet medlemmar de senaste åren skiljer sig åt tämligen 
markant mellan invandrade respektive infödda. I samtliga dessa grupper 
har medlemsantalet minskat med undantag för manliga utländska 
medborgare som bor i Sverige. Det rör sig dock endast om en eller par 
procentenheter. Bland invandrade kvinnor, såväl svenska som utländska 
medborgare, har medlemsantalet minskat mer drastiskt med närmare tio 
procentenheter det senaste decenniet (Statistiska Centralbyrån, 2003b, 
s.365). 

Motionsvanor 
Hur och var man motionerar skiljer sig också åt mellan olika 
befolkningsgrupper. Män tränar i större utsträckning utomhus än 
kvinnor som i sin tur helst motionerar inomhus, exempelvis i simhall. 
Här kunde det dock vara önskvärt med en mer detaljerad statistik om 
olika typer av inomhusidrotter. Exempelvis styrketräning eller aerobics 
på olika träningsanläggningar kunde vara intressant att studera. Annars 
finns relativt stora skillnader mellan invandrade respektive infödda. För 
de flesta sporter gäller att utövarna i störst utsträckning är inrikes födda 
män, framför allt skridskoåkning, golf  och löpning. Simning är ur 
jämställdhetssynpunkt, vad gäller både kön och om man är född i Sverige 
eller inte, den vanligaste idrottsutövningen. Fotboll eller andra sporter på 
idrottsplatser är också mer vanligt bland män, men här är andelen i 
princip lika stor för både infödda och invandrade män (Statistiska 
Centralbyrån, 2004, s.98-104)85. Det bör dock noteras att dessa siffror 
avser den vuxna delen av befolkningen. Hur det ser ut bland barn och 
ungdomar kommer att presenteras senare. I statistiken finns inte heller 
någon närmare uppdelning av gruppen utrikes födda exempelvis efter 
vistelsetid eller ursprungsland eller av gruppen inrikes födda med 
utländsk bakgrund, vilket kunde vara önskvärt för att se om det finns 
några mönster enligt de variablerna. Dock finns mönster som talar för 
skillnader mellan socioekonomiska grupper, utbildningsgrad liknande 
dem för föreningslivet i stort och olika åldersgrupper o.s.v. men p.g.a. 
utrymmesskäl presenteras inte detta mer utförligt här. 

                                                 
85  Utrikes födda eller födda i Sverige av svenskfödda föräldrar i befolkningen 1998-99, 

16-84 år (Statistiska Centralbyrån, 2004, s. 98-104).  
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Ungdomars idrottsvanor 
Ungdomar är den befolkningsgrupp som motionerar och idrottar mest. 
Ungefär hälften av ungdomar i åldrarna 13-20 år är aktiva i träning eller 
tävlar i någon idrottsförening, pojkar i högre utsträckning än flickor. 
Idrottandet minskar också med stigande ålder (Riksidrottsförbundet, 
2002, s.3). De vanligaste sporterna som utövas är i nämnd ordning 
fotboll, innebandy, basket, tennis och ridsport. Vid en jämförelse av de 
populäraste sporterna för fem år sedan har tennis och basket ersatt 
ishockey och golf. Intressant att notera är ishockey och golf  nästan inte 
engagerar några ungdomar med utländsk bakgrund alls medan såväl 
tennis som basket är vanligare bland ungdomar med utländsk bakgrund 
än bland ungdomar med svensk bakgrund (a.a., s.5)86. Det kan möjligtvis 
vara ett tecken på att rekryteringen till idrottsföreningar har svängt och 
nu i större utsträckning lockar till sig ungdomar med utländsk bakgrund. 

I en jämförelse av idrottsvanor mellan ungdomar med svensk 
bakgrund respektive utländsk bakgrund är skillnaderna störst bland 
flickor/unga kvinnor. Pojkar/unga män idrottar i ungefär lika stor 
utsträckning oavsett bakgrund. Flickor idrottar i allmänhet mindre än 
pojkar och mönstret blir extra tydligt om man delar upp gruppen efter 
ursprung (se diagram 8:4). Ju längre bort från Sverige man är född eller 
har sitt ursprung i desto lägre grad är tränar eller tävlar man i någon 
idrottsförening medan det motsatta i princip gäller för pojkar.  

                                                 
86  Svensk bakgrund= Personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar. Utländsk 

bakgrund: Personer födda utomlands eller födda i Sverige med minst en förälder 
födda utomlands. Avser personer 13-20 år, 2002 (Riksidrottsförbundet, 2002, s.2) 
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Diagram 8:4. Andel ungdomar som tränar eller tävlar i idrotts-
förening efter kön och ursprungsland 2002. Procent. 
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För samtliga ungdomar är fotboll och innebandy de vanligaste sporterna 
medan basket är vanligare bland invandrarungdomar och ridsport för 
ungdomar med helsvensk bakgrund. Kampsporter som boxning, 
brottning och dylikt utövas av en relativt liten andel bland ungdomar (1-4 
%), men de har också en hög andel medlemmar med utländsk bakgrund 
(Riksidrottsförbundet, 2002, s.7). Andelen som motionerar utanför 
idrottsföreningar är i princip lika för ungdomar med svensk respektive 
utländsk bakgrund. Vilka sporter/aktiviteter som utövas skiljer sig dock 
åt mellan könen. När flickor/unga kvinnor promenerar spelar 
pojkar/unga män fotboll på fritiden (a.a., s.8) 

Sammanfattning 
Det som i detta kapitel definieras som deltagande i samhället i övrigt, 
politiskt deltagande, aktivitet och medlemskap i diverse föreningar, har i 
de allra flesta fall enligt statistiken minskat under den senaste tiden. 
Valdeltagandet i de allmänna valen och folkomröstningarna har sjunkit 
kontinuerligt de senaste valen. Minskningen är tydligast bland 
förstagångsväljarna samt invandrade svenska medborgare. Valdeltagandet 
är lägre bland invandrade svenska och utländska medborgare än bland 
infödda svenska medborgare, ålder och vistelsetid är två viktiga variabler. 
Endast cirka hälften av invandrade svenska medborgare i åldern 18-29 år 
röstade i det senaste riksdagsvalet. Invandrade svenska medborgare 
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liksom inrikes födda med utländsk bakgrund är också underrepresente-
rade bland politiskt förtroendevalda, i såväl riks - som lokalpolitiken. 

Föreningsverksamheten är en stor del av det svenska samhällets 
vardag, närmare nittio procent av befolkningen är medlemmar i någon 
förening och av dem är cirka hälften aktiva i dessa föreningar. Men även 
här har dels andelen medlemmar och dels andelen aktiva minskat på 
senare tid. Aktivitet i föreningar skiljer sig mellan invandrade 
svenska/utländska medborgare och infödda svenska medborgare, de 
senare är i större utsträckning medlemmar och även aktiva i 
föreningsverksamhet. Andra variabler spelar dock också in huruvida man 
är medlem i föreningar. I de flesta föreningsverksamheten gäller att 
yngre, personer i mindre utsträckning är medlemmar eller aktiva. 
Medlemskap i facket är vanligt bland såväl invandrade som infödda 
svenska medborgare med fasta anställningar. Däremot är andelen lägre 
bland de med visstids - och deltidsanställningar som framför allt är 
vanligt förkommande bland yngre personer liksom utrikes födda kvinnor 
(även inrikes födda kvinnor med utländsk bakgrund). Idrottsrörelsen 
engagerar dock många ungdomar med såväl svensk som utländsk 
bakgrund, framför allt fotboll, innebandy och basket. Pojkar idrottar mer 
än flickor, inrikes födda mer än utrikes födda. Utomeuropeiskt födda 
flickor/unga kvinnor motionerar eller idrottar i lägst utsträckning.  

Vistelsetid, migrationsorsak och ursprungsland är variabler som ofta 
påverkar deltagande i föreningslivet bland personer med utländsk 
bakgrund (för inrikes födda gäller detta föräldrarna förhållanden). I 
mycket av statistiken kring idrottsvanor och föreningsmedlemskap 
saknas dock detta. En annan aspekt som kunde vara intressant att 
undersöka mer detaljerat är den genomgående trenden med minskat 
engagemang i samtliga dessa verksamheter. Är det bara så att färre 
personer väljer att ansluta/engagera sig eller finns det dem som slutar? 
Vilka är det då i sådana fall, finns det skillnader mellan infödda 
respektive invandrade? Bland aktiva i idrottsföreningarna är det framför 
allt invandrade kvinnor som hoppat av det senaste decenniet. Vilka 
orsaker kan det minskade engagemanget ha? (ekonomiska, tidsmässiga 
m.m.) 

Föreningar och aktivitet i desamma kan ha många olika funktioner. 
Medlemskap i facket (och a-kassa) utgör till exempel en ekonomisk 
trygghet vid arbetslöshet, föräldraföreningars inflytande kan påverka 
skolverksamheten, det politiska engagemangets roll för medborgarnas 
demokratiska inflytande m.m. Ofta har föreningsverksamheten också en 
social funktion för medlemmarna, deltagande i föreningar kan hjälpa till 
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att förmedla en känsla av delaktighet i samhället. Att lära känna nya 
människor, nya sammanhang samt sätt att påverka sin vardag eller utöva 
personliga intressen, exempelvis olika sporter skapar fler ”förankrings-
punkter” i samhället. Föreningsverksamhet är en lång tradition i Sverige 
men enligt statistiken är den inte lika vanligt förekommande bland vissa 
grupper av invandrade, i synnerhet bland yngre. Detta kan rimligtvis 
påverka dessa gruppers känsla av delaktighet och förankring i samhället, 
såväl på arbetsmarknaden som på fritiden. Föreningsverksamhet som 
riktar sig till ungdomar kan spela en viktig roll i ambitionen att hitta 
vägar in i det svenska välfärdssamhället, för alla grupper. 
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