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Slutsatser och rekommendationer

• Att de senaste decenniernas flykting- och anhöriginvandrare har 
en mycket dålig arbetsmarknadsförankring bekräftas i en rad 
forskningsrapporter. 

• Tvärtemot vad många hoppats, tyder mycket på att även invand-
rarnas barn – den andra generationens invandrare – är dåligt 
integrerade, trots att de är födda och uppvuxna i Sverige. Speciellt 
andragenerationsinvandrare med utomeuropeiskt ursprung preste-
rar i genomsnitt sämre i skolan och är sämre förankrade på 
arbetsmarknaden.

• Den nuvarande integrationspolitiken har trots att problemen varit 
kända i över tio år inte lyckats med att ge nyanlända flyktingar 
och anhöriga en fast förankring på arbetsmarknaden. Inom inte-
grationspolitiken krävs nu en självkritisk hållning och ett ny-
tänkande.

• Skolpolitiken har misslyckats med att förmedla tillräckliga skol- 
och svenskkunskaper till barn och ungdomar med utomeuro-
peiskt ursprung. Detta beror förmodligen på att man inte varit 
medveten om problemet, t.ex. i samband med besparingar och 
organisationsförändringar.

• Läget idag är krisartat, och kommer i framtiden att bli värre efter-
som gruppen andragenerationsinvandrare med utomeuropeisk 
bakgrund växer kraftigt. 

• Det behövs ett nytt samhällskontrakt. Arbetsmarknadens parter, 
politiker och myndigheter måste ta sitt gemensamma ansvar för 
att lösa integrationsproblemen.

• Nyckeln till integration för vuxna invandrare är ett snabbt inträde 
på arbetsmarknaden. Rådet förordar ett lärlingssystem där språk-
träning förenas med förvärvsarbete.

• Att föräldrarna förvärvsarbetar och lär sig svenska, underlättar 
integrationen för andra generationens invandrare. Rådet förordar 
därutöver ett statligt riktat skolstöd till barn och ungdomar med 
utomeuropeiskt ursprung för att uppväga bristande svenskkun-
skaper i hemmen. 
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Första generationens invandrare

Invandrare i dagens Sverige har en genomsnittligt sämre arbets-
marknadsförankring än infödda. Främst är det svårigheten att få 
varaktig sysselsättning som är problemet, vilket återspeglas i lägre 
förvärvsintensitet, högre arbetslöshet, lägre inkomster och större 
bidragsberoende. De mekanismer som utestänger invandrare från 
ett deltagande i arbetslivet förhindrar en integration också i andra 
avseenden. 

Skillnaderna inom invandrargruppen som helhet är emellertid 
mycket stora. 

Nordbor och västeuropéer, liksom invandrare från Nordamerika 
och Oceanien, har en något lägre andel förvärvsarbetande än 
svenskar, men de sysselsatta från dessa regioner har ungefär samma 
inkomster som infödda. Flertalet invandrare från dessa regioner har 
kommit som arbetskraft. Invandrare från länder i tredje världen 
och Östeuropa, huvudsakligen flyktingar och anhöriga, har däremot 
betydligt lägre sysselsättning och genomsnittlig inkomst än svenskar. 
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Stora skillnader mellan grupperna 
Andelen förvärvsarbetande, arbetslösa/arbetssökande och personer utanför arbets-
kraften bland födda i Sverige respektive i något land utanför Europa 2001.
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Undersökningar av invandrares arbetmarknadsanknytning i Dan-
mark visar ungefär samma mönster som i Sverige. Vi vill peka på 
fyra faktorer som har betydelse för invandrares möjligheter att få 
jobb under givna institutionella förhållanden:

• Individuella egenskaper (kön, ålder, civilstånd, familjesituation 
och utbildning)

• Vistelsetiden i det nya hemlandet

• Invandringsmotivet (arbete, flyktingskap eller familjeförening)

• Arbetsmarknadens möjlighet att absorbera ett tillskott av arbets-
kraft.

Studier visar emellertid att även om man tar hänsyn till dessa fak-
torer, är invandrare från tredje världens länder svagt integrerade, 
medan nordbor och västeuropéer inte skiljer sig speciellt mycket från 
infödda.

Jämfört med 1970-talet har graden av integration försämrats för 
de flesta invandrargrupper. Det är en vanlig ståndpunkt inom forsk-
ningen att dagens integrationsproblem inte bara kan förklaras med 
att invandringens sammansättning har förändrats. Man pekar dess-
utom på två faktorer på efterfrågesidan som kan bidra till att för-
klara den försämrade integrationen:

• ökad efterfrågan på ”nationellt specifika kunskaper” (t.ex. språk-
kunskaper, nätverk och kännedom om hur samhället och arbets-
marknaden fungerar) 

• etnisk diskriminering. 

Dessa faktorer utesluter inte varandra utan är tvärtom i stor ut-
sträckning komplementära.

Andra generationens invandrare

Svårigheterna för flykting- och anhöriginvandrare att få arbetsmark-
nadsanknytning har varit kända sedan mitten av 1990-talet och de 
åtgärder som satts in för att förbättra situationen har inte räckt till. 
För många torde därför hoppet ha stått till att personer som invand-
rat som barn och gått i svensk skola, eller åtminstone andra genera-
tionens invandrare, skulle ha bättre chans på arbetsmarknaden än 
de som flyttat hit som vuxna. För den som gått i svensk skola borde 



ju möjligheterna vara betydligt större att lära sig såväl språket som 
att förvärva andra nationellt specifika kunskaper, än för dem som 
kommit hit i vuxen ålder.

Rapporten visar att det finns sådana skillnader. En invandrare 
som gått i svensk skola har i genomsnitt bättre arbetsmarknadsför-
ankring än den som utbildat sig utomlands, och en andragenera-
tionsinvandrare klarar sig i allmänhet bättre än den som själv in-
vandrat. Men mycket tyder på att inte heller andra generationens 
invandrare är fullt integrerade på arbetsmarknaden och i skolan, 
speciellt inte personer med två utomeuropeiska föräldrar. Dessa 
andragenerationsinvandrare har större risk att vara arbetslösa och 
presterar betydligt sämre i skolan. Andelen utan betyg i matematik 
och svenska är t.ex. fyra gånger så stor som för infödda svenska 
ungdomar. Färre läser särskild matematik och varannan person i 
denna grupp läser inte svenska som förstaspråk eller saknar betyg 
i ämnet. En annan grupp som också verkar ha problem i skolan är 
ungdomar som invandrat efter skolstart. 
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Stora skillnader i skolprestationer 
Infödda svenska ungdomar och ungdomar med utomeuropeiskt ursprung under 
perioden 1988–1997. Prestationer under grundskolans sista år. 

 
 Ungdomar med Ungdomar med
 två svenska två utomeuropeiska
 föräldrar föräldrar

Andel utan betyg i matematik  3 %  11 %
Andel med särskild matematik  60 %  49 %

Andel utan betyg i svenska  3 %  11 %
Andel med svenska som andrasrpåk  –  37 %



7

En misslyckad integrationspolitik

Mot bakgrund av dessa resultat har den nuvarande integrations-
politiken misslyckats. Rapporten pekar på några förhållanden av 
betydelse.

• Svenskundervisningen har bedrivits separat och inte i kombina-
tion med förvärvsarbete. 

Forskningen visar att sannolikheten att få jobb är större för 
flyktingar som haft tidigare kontakter med arbetslivet än för dem 
som enbart varit i utbildning. Introduktionen bör utgöras av en 
kombination av språkträning och förvärvsarbete. När ”svenska 
för invandrare” (sfi) infördes 1986 var tanken att språkinlär-
ningen skulle prioriteras, men kombineras med arbetspraktik och 
samhällsinformation. Med undantag för kortare perioder och i 
liten skala på mindre orter har kombinationen av språkinlärning 
och arbetslivsintroduktion inte skett. I stället har introduktionen 
huvudsakligen bestått av sfi och annan utbildning. Det har saknats 
praktikplatser och arbetsförmedlingarna har engagerat sig först 
sedan invandraren fått tillräckliga språkkunskaper. Studieresulta-
ten är skrämmande dåliga. Skolverkets statistik för de senaste åren 
visar att efter tre års sfi-studier har 60 procent inte lyckats avlägga 
examen med godkända betyg. 

• Flyktingmottagandet och introduktionsprogrammens utformning 
gör att flyktingar under sin första tid i landet hamnar i social-
bidragsberoende. 

I väntan på eget jobb får de sin försörjning genom socialbidrag, 
som ursprungligen var avsett för personer med tillfälliga inkomst-
bortfall. Under sin första tid i landet kommer flyktingarna där-
emot sällan i kontakt med människor som försörjer sig genom 
eget arbete – de hänvisas till bostadsområden där många lever 
på bidrag. 

Även om undersökningar visar att det stora flertalet invandrare 
är inställda på att förvärvsarbeta, finns det en risk att det i så-
dana miljöer successivt skapas en bild av att socialbidrag är en 
”normal” försörjningsform. Till detta kommer att danska och 
svenska undersökningar visar att skatter och bidrag i kombination 
kan skapa trösklar som försvagar incitamenten att förvärvsarbeta, 
både för infödda och invandrare. 



• Skolan har inte lyckats förmedla tillräckliga skol- och svensk-
kunskaper till barn och ungdomar med utomeuropeiskt ursprung. 

För unga invandrare och andra generationens invandrare har 
introduktionen huvudsakligen tänkts ske genom att de deltagit 
i svensk skolutbildning. Svenska språket har man lärt sig genom 
att delta i den ordinarie svenskundervisningen eller genom att 
läsa svenska som andraspråk. Det faktum att föräldrarna till 
ungdomar med utländsk bakgrund många gånger inte behärskar 
det svenska språket, särskilt inte om de är nyligen invandrade, 
samt koncentrationen av invandrare till vissa bostadsområden 
begränsar möjligheterna till språkträning på fritiden. Minskade 
resurser i skolorna för resurspersoner och särskilt stöd till invand-
rarungdomar med bristande studiestöd i hemmen, kan vara en 
bakgrund till att barn med utomeuropeiska föräldrar presterar 
sämre än barn med infödda föräldrar.
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Ökande andel bidragsberoende till utländska hushåll
Den procentuella andelen av det totala utbetalade socialbidraget som går till 
utländska hushåll.
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Kris i integrationsfrågan

Vi befinner oss idag i ett krisartat läge som i framtiden hotar att 
ytterligare förvärras. Den misslyckade integrationspolitiken har lett 
till stora kostnader och skapar grogrund för främlingsfientlighet. 
Samtidigt som det finns brist på arbetskraft i vissa branscher, utnytt-
jas inte den stora arbetskraftsresurs som våra invandrare utgör. Om 
invandrare hade jobb i samma utsträckning som svenskar, skulle 
100 000 fler invandrare vara sysselsatta. 

I ett integrationsperspektiv håller även skolpolitiken på att miss-
lyckas. Skolan lyckas inte uppväga bristerna i svenskkunskaper i 
invandrarfamiljer med utomeuropeisk bakgrund, vilket resulterar i 
genomsnittligt sämre skolprestationer för många unga andragenera-
tionsinvandrare. Deras framtida arbetsmarknadssituation ser därför 
dystrare ut än vad många hittills föreställt sig. Eftersom gruppen 
utomeuropeiska andragenerationsinvandrare växer kraftigt, är fram-
tidsperspektivet än mer skrämmande. Om tjugo år kommer mer än 
hälften av andragenerationsinvandrarna i åldern 20–25 år att ha 
utomeuropeiskt ursprung.

Ett nytt samhällskontrakt

Det behövs ett nytt samhällskontrakt, i vilket arbetsmarknadens 
parter, politiker och myndigheter tar ett gemensamt ansvar för 
invandrings- och flyktingpolitiken och åtgärdar den misslyckade 
integrationen. Det är nödvändigt att arbetsmarknadens parter bort-
ser från kortsiktigt taktiktänkande och värnande om särintressen. 
Det gäller både de fackliga organisationerna och såväl privata som 
offentliga arbetsgivare. 

Möjligen kan en allmänt ökad efterfrågan på arbetskraft, bland 
annat som följd av demografiska förändringar, bidra till att intresset 
för att ingå ett sådant kontrakt ökar. Rådets förslag till åtgärder 
bygger på dessa förutsättningar och förordar ett nytänkande när det 
gäller lönebildnings- och anställningsfrågor. 

Rådets förslag är huvudsakligen inriktat på att öka invandrares 
möjligheter att få arbete, eftersom lösningen av denna fråga är 
central och har återverkningar för andra generationens invandrare. 
Avsikten är att hjälpa flykting- och anhöriginvandrare som saknar 
språklig och utbildningsmässig kompetens under en begränsad intro-
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duktionsperiod – det är inte tänkt som något obligatorium för 
invandrare som varit länge i landet eller som rekryteras hit som 
arbetskraft. 

Inför ett lärlingssystem 

Nyckeln till integration för vuxna invandrare ligger i att de snabbt 
kommer ut i arbetslivet. För att underlätta integrationen bör infas-
ningen på arbetsmarknaden ske genom att träning i svenska språket 
kombineras med förvärvsarbete. Inträdet i arbetskraften bör ske så 
tidigt som möjligt, redan under första vistelseåret i Sverige. 

Det måste skapas ett institutionellt ramverk för integrationsperio-
den som är stabilt över tiden och som förankras i kollektivavtalen. 
Den introduktionsform som vi förordar kan liknas vid ett lärlings-
system: Under en introduktionsperiod ska flyktingen dels delta i 
språkträning, dels arbeta i en verksamhet. Proportionerna förändras 
över tiden så att den tid som används för arbete successivt ökar. 

Anställningsformen kan vara provanställning som i normala 
fall övergår i tillsvidareanställning vid introduktionsperiodens slut. 
Lönen är vid periodens början lägre än minimilön i kollektivavtalen, 
men höjs successivt enligt en i kollektivavtalet bestämd trappa. 
När introduktionsperioden är slut utgår samma lön som för andra 
anställda med liknande befattningar. Speciellt under den första intro-
duktionstiden, när språkträning och samhällsinformation tar mycket 
tid i anspråk, kan ett riktat statligt stöd utgå till arbetsgivare som 
anställer flyktingar. 

Fördelarna med det skisserade lärlingssystemet är stora jämfört med 
nuvarande förhållanden: 

• Introduktionen av flyktingar ges en direkt koppling till arbets-
marknaden i stället för till socialbidragsberoende. En snabb kon-
takt med arbetslivet ökar chanserna för framtida förvärvsarbete. 
Språkkunskaperna förbättras sannolikt om invandraren vistas på 
en arbetsplats och motivationen för språkträning ökar när sam-
bandet med framtida möjligheter till förvärvsarbete står klar. För 
flyktingar bör identiteten som lärling vara mer attraktiv än identi-
teten som arbetslös och bidragsförsörjd. 
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• Förslaget bygger på att det i de lokala kollektivavtalen införs reg-
ler för hur lärlingssystemet ska fungera, anpassat efter verksam-
hetens art. Systemet kan också bidra till att möta behovet av 
arbetskraft i vissa bristyrken, något som legat bakom kraven på 
en ny arbetskraftsinvandring. 

• För arbetsgivare bör det vara attraktivt att lärlingssystemet utgår 
från verksamhetens förutsättningar och inte bygger på offentlig 
styrning och att lönetrappan utformas i enlighet med lärlingens 
förväntade produktivitet. 

• För fackföreningar har lärlingssystemet den fördelen att det är 
integrerat i kollektivavtalen, med fackliga möjligheter att påverka 
den lokala lönebildningen. Detta torde dämpa fruktan inom fack-
föreningsrörelsen för att utbudet av många flyktinginvandrare på 
arbetsmarknaden verkar allmänt lönenedpressande.

Överväg ett riktat statligt skolstöd

Vägen till integration för unga invandrare och andragenerations-
invandrare går dels över förbättrad arbetsmarknadsförankring för 
föräldrarna, dels över ökat stöd i skolan till barn med utomeuro-
peiska föräldrar. 

Speciellt för barn och ungdomar som har utomeuropeiska föräld-
rar är det viktigt att rutinerna i skolan ligger fast, att det finns kon-
tinuitet i verksamheten och varaktighet i de personliga relationerna. 
Önskvärt vore därför en ökad stabilitet i skolan, med färre sjuk-
skrivningar och lägre läraromsättning. Nedskärningar av elevvårds-
resurser drabbar dessa elever extra hårt. Noggranna prioriteringar 
bör göras vid omorganisationer och sparbeting. 

Om det är så att unga invandrare och andra generationens invand-
rare med utomeuropeiskt ursprung har stora problem i skolan, 
måste staten ta sitt ansvar för invandringspolitikens långsiktiga kon-
sekvenser: Riktade resurser bör anslås till skolan för att stödja unga 
förstagenerationsinvandrare och andragenerationensinvandrare med 
utomeuropeiskt ursprung. 
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