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Utgivarens förord

Integrationspolitiken är ett av de senaste decenniernas stora politiska
misslyckanden i Sverige – idag befinner sig stora grupper av invand-
rare i ett utanförskap. Det märks i arbetslivet, i socialförsäkringssyste-
men, inom utbildningen och i bostadsområdena. En rad utredningar
och studier, även från SNS, har belyst problemen och föreslagit åtgär-
der. Regeringen har en särskild integrationsminister. En ny statlig
myndighet, Integrationsverket, bildades för några år sedan. I många
kommuner har inrättats integrationskanslier och bedrivits integra-
tionsprojekt. Arbetsförmedlingen har särskilda program för invandra-
re. Men tudelningen av Sverige består och riskerar att förvärras. Stora
invandrargrupper står utanför arbetsmarknaden och lever i huvudsak
avskilt från den svenskfödda delen av befolkningen. Många saknar de
språkkunskaper som behövs för att ta full del i samhällslivet. Etnisk
diskriminering förekommer. Redan detta är problematiskt, och värre
blir det om dessa tendenser förstärks. Samtidigt visar alla prognoser att
Sverige kommer att behöva ha en betydligt större andel av befolk-
ningen i arbete framöver. Vi behöver dessutom en välutbildad arbets-
kraft vars kompetens verkligen tas till vara, i såväl näringslivet som 
den offentliga sektorn.

Detta är bakgrunden till att årets rapport från SNS Välfärdspolitis-
ka råd har inriktats på integrationsfrågorna. Syftet är att genom en ak-
tuell forskningsöversikt skapa en kunskapsbas för dem som har mak-
ten att göra något åt situationen. I den gruppen ingår politiker, myn-
dighetsföreträdare, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisa-
tioner, enskilda företag, utbildningsansvariga i kommuner, skolor m.fl.
Det är bråttom att nå resultat. Rådets analyser visar att situationen för
utomeuropeiska flyktinginvandrare snarast förvärras om inget kon-
kret och samlat görs. Till detta kommer det utomordentligt allvarliga
att även deras barn, födda och uppvuxna i Sverige, tenderar att ham-
na i samma utanförskap. Rådet föreslår att nyanlända flyktingar och
anhöriga bereds möjlighet att inom ramen för ett lärlingssystem kom-
binera språkträning och arbete. För barn och ungdomar med utom-
europeiska föräldrar föreslås kraftiga insatser i skolan.
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8

Årets råd utgörs av en flervetenskaplig forskargrupp med två eko-
nomhistoriker (lundaprofessorerna Christer Lundh, ordf., och Rolf
Ohlsson, som båda sedan länge bedriver forskning om migration och
integration, bl.a. i ett historiskt perspektiv), en statsvetare (docent Li
Bennich-Björkman, Uppsala universitet, som bl.a. forskat om effekti-
va skolor i socialt utsatta områden), en nationalekonom (fil.dr Dan-
Olof Rooth, Högskolan i Kalmar, som bl.a. forskat om andra generatio-
nens invandrare) och en dansk ekonomiprofessor (Peder J. Pedersen,
Århus universitet, expert på migrations- och integrationsfrågor, som
tillför ett komparativt perspektiv från ett grannland med ett annat kon-
junkturförlopp och en annan invandrings- och integrationspolitik).

En preliminär version av rapporten har diskuterats vid ett semina-
rium på SNS. Författarna fick därvid värdefulla synpunkter från bl.a.
professorerna Carl le Grand och Eskil Wadensjö, Stockholms univer-
sitet. Finansiellt har arbetet stötts av Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap.

Ledamöterna av rådet står gemensamt bakom rapportens analyser
och rekommendationer. SNS som organisation har, som brukligt är,
inte tagit ställning till dess innehåll.

Stockholm Göran Arvidsson
November 2002 Forskningsledare vid SNS



Kapitel 1. Inledning

Under 2002 års valrörelse kom invandrings- och integrations-
politiken att ägnas stor uppmärksamhet liksom skolfrågorna i
allmänhet. I Almedalen på Gotland gick Svenskt Näringsliv ut

och krävde en liberalisering av reglerna för arbetskraftsinvandring
från länder utanför den gemensamma marknaden inom EU och Nor-
den för att underlätta rekrytering av arbetskraft i bristyrken. Detta
skulle inte stå i motsättning till att bereda invandrare som redan fanns
i landet sysselsättning, menade man. Stöd fick Svenskt Näringsliv av
folkpartiet och moderaterna, medan socialdemokraterna gick på LO:s
linje och ville avvakta med arbetskraftsinvandring till dess att de in-
vandrare som redan befinner sig i landet fått väsentligt förbättrade sys-
selsättnings- och arbetslöshetstal. Folkpartiets krav att invandrare som
ville bli svenska medborgare måste behärska det svenska språket led-
de också till omfattande debatt, där några borgerliga partier höll med
medan socialdemokraterna ställde sig avvisande. Därigenom hamna-
de också språkfrågan i fokus för integrationsdebatten. Bortsett från att
man hade olika ståndpunkter i frågan om behovet av arbetskraftsin-
vandring och villkoren för att förvärva svenskt medborgarskap var al-
la parter som engagerade sig i frågan mycket väl medvetna om att sto-
ra delar av vår invandrade befolkning har en mycket svag arbets-
marknadsförankring och ibland dåliga språkkunskaper. Efter valet tog
den socialdemokratiska regeringen upp frågan om invandrares inte-
gration som den ena av två huvuduppgifter under den kommande
mandatperioden.

Annorlunda var det i valrörelsen 1991, då det nybildade högerpo-
pulistiska Ny Demokrati rönte stora framgångar i valrörelsen på ett po-
litiskt program som kritiserade den förda invandrings- och flykting-
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politiken, framgångar som i stora stycken grundades på rädslan för det
främmande och för att svenskar skulle drabbas ekonomiskt av invand-
ringen. I Ny Demokrati och i dess kölvatten fanns också direkt främ-
lingsfientliga inslag.

Det etablerade Sverige togs på sängen av Ny Demokrati. Fram till
att partiet dök upp på den politiska scenen med sitt invandringsnegati-
va budskap hade det i stort sett varit tabu att i offentliga sammanhang
tala om problem som sammanhängde med invandringen, t.ex. flyk-
tingars svårigheter att få jobb eller tendenser till ökat socialbidrags-
mottagande. Inom de myndigheter som administrerade invandrings-
och integrationspolitiken, t.ex. Ams och Invandrarverket, var man
medveten om problemen och försökte på olika sätt åtgärda dem, men
utåt, i det offentliga samtalet, sades inte mycket.

Inom forskningen hade invandrares arbetsmarknadsintegration och
invandringens ekonomiska konsekvenser analyserats i början av 1970-
talet, men därefter och under 1980-talet inriktades invandrarforsk-
ningen i stället på etnicitet och kulturella frågor. De studier som fort-
farande gjordes av invandrares arbetsmarknadssituation behandlade
situationen för arbetskraftsinvandrare som kommit under 1950- och
1960-talen. Vår kunskap om hur det gick för de ökande grupperna av
flykting- och anhöriginvandrare var däremot bristfällig under denna
period.

Under första halvan av 1990-talet visade en rad forskningsrappor-
ter, bland annat inom ramen för SNS-projekt, att invandrares arbets-
marknadsanknytning var betydligt svagare än inföddas. Medan läget
för de arbetskraftsinvandrare som flyttade till Sverige före mitten av
1970-talet fortfarande var gott, hade flyktingar och anhöriga som in-
vandrat senare från länder i tredje världen haft stora problem att få
varaktiga jobb. Därigenom var den genomsnittliga andelen förvärvs-
arbetande lägre för invandrare än för infödda. Genom att många nyan-
lända invandrare stod utan förvärvsarbete, var de genomsnittliga in-
komsterna lägre och bidragsberoendet större för invandrare än för in-
födda.

Ny Demokrati blev inte långvarigt på den politiska scenen. Interna
stridigheter, bristfällig organisation och ett massivt motstånd från me-
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dia och de etablerade partierna ledde till ett snabbt sönderfall under
den följande mandatperioden. Riksdagspartierna lyckades i stället ta
initiativet i invandrings- och integrationsdebatten, som sedan dess
förts i betydligt öppnare former. Mycket litet tyder dock på att de åtgär-
der som hittills vidtagits lyckats förbättra de nya invandrarnas situa-
tion i någon större utsträckning. År 2001 sammanfattade Integrations-
verket läget i en mycket pessimistisk rapport som väckte stor uppmärk-
samhet i pressen (Integrationsverket 2001).

I föreliggande välfärdspolitiska rapport summeras forskningsläget
med avseende på invandrares arbetsmarknadsintegration i Sverige.
Fokus ligger på skillnaden mellan invandrare och infödda och inbör-
des mellan olika invandrargrupper, samt på de förklaringar som har
getts till förekomsten av sådana skillnader. I rapporten görs jämförel-
ser med Danmark, för att därigenom ge ytterligare djup åt analysen av
det svenska fallet.

Sedan början av 1990-talet har vi känt till att de nyanlända flykting-
invandrarna har haft svårigheter att få fast fotfäste på arbetsmarkna-
den. Kunskapen om hur det har gått för invandrarnas barn som fötts i
Sverige (den s.k. andra generationens invandrare) har dock varit säm-
re än när det gäller invandrarna själva. Den forskning som har bedri-
vits under andra hälften av 1990-talet visar att det har gått ganska bra
för infödda barn till invandrare, både i skolan och på arbetsmarkna-
den. Studierna har huvudsakligen gällt barnen till arbetskraftsinvand-
rare från Europa. I rapportens kapitel 5 presenterar vi dock nya, egna
forskningsresultat som pekar i en annan riktning: att infödda barn till
invandrare från utomeuropeiska länder tenderar att klara sig betyd-
ligt sämre både i skolan och på arbetsmarknaden än barn till svenskar
och invandrare från andra regioner.

I ett integrationsperspektiv måste sådana resultat vara alarmeran-
de. Inte nog med att många i de stora grupperna av flyktinginvandra-
re har haft svårt att få fast förankring på arbetsmarknaden, även deras
barn har svårt att integreras! Detta torde vara tvärtemot vad alla poli-
tiker och administratörer av flyktinginvandringen hoppats på – att åt-
minstone andra generationens invandrare ska integreras. 

Det finns anledning att i inledningskapitlet definiera några begrepp

1. Inledning
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som återkommer i rapportens olika kapitel. Vi använder termen »ar-
betsmarknadsintegration« och inte »assimilering«, vilket är det vanliga
begreppet bland ekonomer i anknytning till engelsk terminologi (ear-
nings assimilation).1 Rent språkligt betyder assimilering en process där
något omvandlas till större likhet med något annat eller helt införlivas
med detta, t.ex. att en invandrargrupp överger sitt eget språk eller re-
ligion. Integrering syftar däremot på en process där skilda enheter för-
enas så att något nytt uppstår. Invandring av personer med olika erfa-
renheter och utbildning bidrar t.ex. till att öka mångfalden i samhäl-
let. Hur omfattande nydaningen blir beror på invandrargruppens stor-
lek i förhållande till den inhemska befolkningens.

I Sverige övergavs assimileringsmålet i den invandrarpolitiska de-
batten 1974, och ersattes med en mer pluralistisk syn och ett integre-
ringsmål, det senare huvudsakligen från slutet av 1980-talet. Syftet var
att framför allt i kulturellt och språkligt avseende signalera att svensk
politik inte syftade till likriktning utan till pluralism. När det gäller ar-
betsmarknadens område innebär integration att invandrare bereds
samma möjligheter att få jobb, göra karriär och förtjäna sitt uppehälle
som infödda. När en grupp utrikes födda inte skiljer sig från inrikes föd-
da i dessa avseenden anses de som integrerade på arbetsmarknaden.

Termen »invandrare« betyder språkligt sett någon som »vandrat in«,
dvs. förflyttat sig in från något som finns utanför. Oftast syftar man på
personer som förflyttar sig mellan stater. I svensk officiell statistik fö-
rekommer inte ordet »invandrare« (endast »utrikes födda« eller »ut-
ländska medborgare« ) och i dansk statistik syftar det på utrikes födda
personer vars båda föräldrar är utländska medborgare eller födda i ut-
landet. I de svenska kapitlen (2–5) samt i kapitel 7 syftar begreppet »in-
vandrare« på utrikes födda personer som är permanent boende i Sve-
rige, och termen »infödda« betecknar personer som är födda i Sverige.
Nationella beteckningar som »svenskar«, »norrmän« eller »etiopier«
syftar också på personernas födelseland. När det ibland i texten talas
om utländska medborgare, anges detta särskilt. I kapitel 6 används
ibland termen invandrare på ett annat sätt än i de svenska kapitlen, i
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enlighet med definitionen i dansk officiell statistik eller de särskilda
undersökningar som refereras i texten.

Personer som flyttat till Sverige som barn är alltså med denna termi-
nologi invandrare. För att särskilja personer som är födda i Sverige (el-
ler Danmark i kapitel 6) men är barn till en eller två invandrare från
infödda barn med två svenska föräldrar, används beteckningar som
personer med »utländsk bakgrund« eller »andragenerationsinvandra-
re«. Den senare termen är missvisande eftersom dessa personer inte
själva invandrat, men vi använder den i brist på bättre alternativ där-
för att den är så etablerad. Man kan också ifrågasätta om det är rimligt
att sätta etiketten »utländsk bakgrund« på barn i familjer där den ena
föräldern är svensk. Ändå kan det vara forskningsmässigt motiverat att
särskilja svenskfödda barn med en eller två föräldrar som är födda i ut-
landet från barn med två infödda föräldrar, för att utröna vilken bety-
delse som invandrarskapet har för den kommande generationen. I
analogi med termen »andragenerationsinvandrare« talas ibland i tex-
ten om den »första generationens invandrare« , vilket syftar på perso-
ner som själva invandrat. I kapitel 4 används beteckningen »infödda
svenskar« för personer som är födda i Sverige och vars båda föräldrar
också är födda i Sverige.

I rapporten talas om »etnisk diskriminering«, varmed avses att en
person utsätts för negativ särbehandling därför att han eller hon tillhör
en viss etnisk grupp. Den diskriminerande handlingen kan utgå från
en arbetsgivare, men också från anställda eller kunder. I denna rapport
är det dock huvudsakligen arbetsgivardiskriminering vi talar om.

Inom samhällsvetenskaperna finns en rad olika diskriminerings-
teorier, av vilka vi har hämtat inspiration från ekonomisk teoribild-
ning. Inom denna är det vanligt att man skiljer mellan preferensdis-
kriminering och statistisk diskriminering. Med preferensdiskrimine-
ring avses att en arbetsgivare utsätter en individ för negativ särbehand-
ling därför att arbetsgivaren inte tycker om något av personens attri-
but (kön, etniskt ursprung, hudfärg, sexuella läggning osv.). 

Med statistisk diskriminering avses att en arbetsgivare negativt sär-
behandlar en arbetssökande eller anställd därför att arbetsgivaren i av-
saknad av information om de individuella kvalifikationerna utgår från

1. Inledning
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att individen har samma egenskaper som t.ex. den etniska gruppen i
genomsnitt. Orsaken till diskriminering är alltså förekomsten av allt-
för höga informationskostnader, givet att arbetsgivaren har en riktig
bild av gruppens genomsnittliga kvalifikationer, och inte att arbetsgi-
varen av känslomässiga skäl föredrar t.ex. infödda framför invandra-
re. Om det är så att man på ett företag tror att t.ex. goda kunskaper i
svenska språket påverkar de anställdas produktiva förmåga i verk-
samheten, och vet att invandrare i genomsnitt har större språkproblem
än svenskar, är det möjligt att man för att minska informationskostna-
derna vid anställningsförfarandet gallrar bort alla invandrare, trots att
de enskilda invandrarnas språkliga kvalifikationer är okända. Denna
statistiska diskriminering missgynnar sådana enskilda invandrare som
har goda språkkunskaper och i övrigt är lika eller mer kvalificerade än
svenskar. Resonemanget bygger så här långt på antagandet att arbets-
givarens information om invandrares genomsnittliga språkkvalifika-
tioner verkligen är korrekt. Om arbetsgivaren däremot på grund av fel-
aktig information underskattar den genomsnittliga språkkunskapen
inom invandrargruppen, ökar diskrimineringen i omfattning. (Lun-
dahl & Wadensjö 1984; Broomé, Bäcklund, Lundh & Ohlsson 1996.) 

Eftersom det i praktiken inte går att skilja mellan preferens- och sta-
tistisk diskriminering, talar vi i rapporten om etnisk diskriminering
när vi refererar till empiriska forskningsresultat. Resonemang om att
det i vissa fall skulle röra sig om t.ex. statistisk diskriminering är spe-
kulativa och grundas på teoretiska antaganden och slutsatser om det
sammanhang som diskrimineringen förekommer i.

Rapporten består förutom av denna inledning av sex kapitel. Kapi-
tel 2 behandlar invandrarnas situation på den svenska arbetsmarkna-
den och de skillnader som finns mellan infödda och invandrare och
mellan olika invandrargrupper. Kapitlet ger också en historisk tillba-
kablick och diskuterar vilken betydelse som ökade krav på »Sverige-
specifika« kunskaper och diskriminering har haft för invandrares allt
sämre arbetsmarknadsanknytning. Kapitel 3 ger en översikt över in-
vandrares fördelning i socialförsäkringssystemet, med speciellt fokus
på vad arbetsmarknadsanknytningen har för betydelse för detta mön-
ster.
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Kapitel 4 och 5 handlar om personer som invandrat vid unga år el-
ler som är födda i Sverige av en eller två invandrade föräldrar. I kapi-
tel 4 behandlas arbetslöshetsrisken och betydelsen av föräldrars ar-
betsmarknadsanknytning för hur det går för barnen. I kapitel 5 redo-
visas olika studier av hur det går för unga invandrare och andragene-
rationsinvandrare i skolan och hur olika skolmiljöer fungerar.

Kapitel 6 behandlar invandrares integration på den danska arbets-
marknaden. Danmark är intressant i jämförande perspektiv, inte minst
med tanke på att det främlingsfientliga Dansk Folkeparti nyligen rönt
stora politiska framgångar genom att kritisera flykting- och anhörig-
invandringen. Danmark och Sverige har stora likheter när det gäller
arbetsmarknadens institutioner och har båda haft en kontinuerlig och
omfattande flykting- och anhöriginvandring från utomeuropeiska län-
der under 1980- och 1990-talen. Länderna skiljer sig dock när det gäl-
ler konjunkturförloppet. Frågan är om invandrares arbetsmarknads-
integration uppvisar samma mönster i de båda länderna och om det
finns generella förklaringar. Det avslutande kapitlet är delvis upplagt
som en jämförelse mellan förhållandena i Danmark och Sverige, och
mynnar ut i slutsatser och rekommendationer till politiker och myn-
digheter med ansvar för integrationspolitiken och till parterna på ar-
betsmarknaden.

1. Inledning

15



Kapitel 2. Invandrarna och 
arbetsmarknaden

Idetta kapitel granskas i vilken utsträckning den första generatio-
nens invandrare till Sverige har integrerats på arbetsmarknaden
när det gäller sysselsättningsmöjligheter, arbetslöshetsrisker och

löne- och inkomstförhållanden. Efter en beskrivning av skillnaderna
i dessa avseenden mellan infödda och invandrare och mellan olika in-
vandrargrupper, diskuteras olika tänkbara förklaringar till de skillna-
der som framkommer. 

Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring
Under andra världskriget kom många flyktingar från de nordiska län-
derna och Baltikum till Sverige och eftersom det rådde arbetskrafts-
brist fick många av dem arbete i industrin och inom jord- och skogs-
bruket. För nordiska medborgare slopades kravet på särskild arbets-
visering. Efter krigsslutet och fram till mitten av 1960-talet rådde stor
arbetskraftsbrist och liberaliseringen av invandringspolitiken fortsat-
te. En gemensam nordisk arbetsmarknad etablerades, utan krav på
särskilda uppehålls- och arbetstillstånd, vilket gjorde det möjligt för
nordiska medborgare att bosätta sig och söka arbete i vilket nordiskt
land som helst. Även för medborgare i övriga västeuropeiska länder
och många andra länder slopades restriktioner för migration: krav på
visum slopades, det gamla systemet med arbetsvisering avskaffades
osv. Nu blev det möjligt att resa till Sverige som turist, söka arbete och,
sedan man fått ett erbjudande om anställning, söka arbets- och uppe-
hållstillstånd. Bristen på arbetskraft medförde att det etablerades ett
system med kollektiv överföring av arbetskraft i samarbete mellan
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svenska företag, Ams och utländska arbetsmarknadsmyndigheter.
Under perioden 1946 till 1965 var den genomsnittliga bruttoinvand-

ringen 29 000 personer per år, och det årliga invandringsnettot i ge-
nomsnitt cirka 15 000 personer. Majoriteten kom från de nordiska län-
derna, men många kom också från Väst- och Sydeuropa. Under 1960-
talet ökade arbetskraftsinvandringen från Jugoslavien och Grekland.
Antalet flyktingar var med undantag av de första efterkrigsåren myck-
et litet före 1970-talet, i genomsnitt runt 1 500 per år, och kom hu-
vudsakligen från Östeuropa. Även flyktingar hade under denna peri-
od av industriell expansion lätt att få jobb och inkomster jämförbara
med den infödda arbetskraftens. (Lundh & Ohlsson 1999.)

År 1967 blev genom ett politiskt beslut den svenska invandringspo-
litiken mer reglerad och restriktiv. Systemet med fri arbetskraftsin-
vandring avskaffades och icke-nordiska medborgare måste genomgå
en särskild arbetsmarknadsprövning för att få arbetstillstånd. Bak-
grunden var att sysselsättningen i industrin nått sin topp och att arbets-
kraftsefterfrågan nu börjat minska. Från mitten av 1970-talet har den
utomnordiska arbetskraftsinvandringen reducerats till några hundra
personer per år. Utjämningen av levnadsstandarden mellan de nordis-
ka länderna har också medfört att den nordiska arbetskraftsinvand-
ringen minskat drastiskt.

Från mitten av 1970-talet har den tidigare nordiska och europeiska
arbetskraftsinvandringen efter hand ersatts av en omfattande flykting-
och anhöriginvandring, huvudsakligen från Östeuropa och tredje värl-
den. Bakgrunden är de stora internationella migrationsströmmar som
uppkommit på grund av politiskt förtryck, krig, inbördeskrig, etniska
motsättningar och naturkatastrofer. Ökningen av flyktinginvandring-
en till Sverige har möjliggjorts genom att den restriktiva invandrings-
politiken från 1967 gjorde undantag för flyktingar och anhöriga till
personer som var bosatta i landet. Medan arbetskraftsinvandringen
har minskat, har en allt större andel av invandringen till vårt land ut-
gjorts av personer från Östeuropa och tredje världen som har haft flyk-
tingliknande skäl eller anknytning till någon som redan invandrat till
Sverige. Man kan uppskatta att så litet som 10–15 procent av den tota-
la invandringen till Sverige, inklusive nordbor, under perioden 1990–

2. Invandrarna och arbetsmarknaden
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1997 hade arbetskraftsskäl, medan 75–80 procent utgjordes av flyk-
tingar och anhöriga. (Lundh & Ohlsson 1999.)

Förvärvsarbete och arbetslöshet
Det är ett för de flesta välkänt faktum att invandrare har en genom-
snittligt svagare arbetsmarknadsanknytning än infödda. Detta framgår
t.ex. av SCB:s statistik över andelen arbetslösa och sysselsatta. År 2001
var 10 procent av de utrikes födda männen arbetslösa mot mindre än
4 procent av dem som fötts i Sverige, och proportionerna var ungefär
desamma för kvinnor (9 respektive 3 procent). Även sysselsättnings-
graden (andelen förvärvsarbetande) var för åldersgruppen 16–64 år
betydligt lägre för invandrare än för svenskar. Medan omkring 76–79
procent av de svenskfödda förvärvsarbetade, var motsvarande andel
för invandrare endast 58–65 procent. (SCB, AKU 2001.) De stora skill-
naderna i sysselsättningsgrad och arbetslöshetsnivå mellan infödda
och invandrare kvarstår även om hänsyn tas till att åldersstrukturen
skiljer sig åt. 

Den långsiktiga trenden
Invandrares svagare arbetsmarknadsanknytning är inget 90-talsfeno-
men, utan svårigheterna för invandrare att få och behålla jobb börja-
de tidigare. Som framgår av figur 2.1 finns det en långsiktig trend mot
lägre sysselsättningsgrad för den första generationens invandrare. När
det gäller män har denna nedgång varit absolut. Från att under 1950-
och 1960-talen ha haft en högre sysselsättningsgrad än infödda, sjönk
andelen förvärvsarbetande för manliga invandrare från början av
1970-talet till mitten av 1990-talet till en lägre nivå än för inrikes föd-
da. Sysselsättningsgraden för invandrarkvinnor ökade visserligen
fram till mitten av 1980-talet, men ökningstakten var lägre från 1965.
Fram till mitten av 1970-talet var andelen förvärvsarbetande kvinnor
högre bland invandrare än för den svenskfödda befolkningen, däref-
ter har den varit lägre. Det framgår också av figur 2.1 att andelen för-
värvsarbetande invandrare av båda könen sjönk kraftigt i början av
1990-talet, då massinvandring av krigsflyktingar sammanföll med en
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djup ekonomisk kris och offentliga sparbeting. 
Statistik över arbetslöshet för invandrare saknas i Sverige för tiden

före 1977. Från detta år har det i SCB:s arbetskraftsundersökningar
gjorts en uppdelning av intervjupersonerna efter medborgarskap –
statistik över arbetslösheten uppdelad efter födelseland finns endast
för de senaste åren.1 Figur 2.2 visar att utländska medborgare ända se-
dan 1977 haft en högre arbetslöshetsnivå än svenska medborgare.

2. Invandrarna och arbetsmarknaden
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Figur 2.1. Den åldersstandardiserade andelen sysselsatta för utrikes och inrikes
födda av båda könen 1960–2000. 
Källa: Bevelander 2000, Bevelander, opublicerade beräkningar 2002.

1. Observera att arbetslöshetsstatistiken över utländska medborgare inte omfattar de invand-
rare som övergått till svenskt medborgarskap, samt att en del personer som fötts i Sverige har
utländskt medborgarskap. 



Även om man kan anta att det finns en selektion i vilka invandrare som
blir svenska medborgare – bland annat krävs en viss tids vistelse i land-
et för att få söka svenskt medborgarskap – ger figuren en indikation
om att invandrare sedan mitten av 1970-talet haft en större andel ar-
betslösa än svenskar. Studier av förhållandena för arbetskraftsinvand-
rare före 1970-talet tyder dock på att andelen arbetslösa inte var stör-
re för invandrare än för infödda, snarare tvärtom. (Wadensjö 1973.) Av
figur 2.2 framgår att den ekonomiska krisen i början av 1990-talet led-
de till en ökad arbetslöshet för invandrare. 
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Figur 2.2. Andelen arbetslösa utländska och svenska medborgare av båda könen
i åldern 16–64 år 1977–2001. Åldersstandardiserade värden.
Källa: SCB, AKU råtabeller, AKU grundtabeller.



Jämfört med infödda var alltså den genomsnittliga sysselsättnings-
graden högre för invandrare fram till början eller mitten av 1970-talet,
därefter följde en tjugoårsperiod av minskade sysselsättningsmöjlig-
heter. Botten nåddes vid mitten av 1990-talet då sysselsättningsnivån
var 40 procent lägre för invandrare än för infödda. När det gäller ar-
betslöshetsnivån var den länge ungefär dubbelt så hög för utländska
medborgare som för svenska, men ökade påtagligt under och omedel-
bart efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Som mest var
andelen arbetslösa utländska medborgare tre gånger så stor som mot-
svarande andel svenska medborgare. Att invandrare drabbades hårda-
re av den ekonomiska krisen än svenskar är ett av uttrycken för deras
svagare arbetsmarknadsanknytning. Under den andra halvan av 1990-
talet har sysselsättningsintensiteten för invandrare ökat igen, både ab-
solut och i förhållande till infödda svenskar. Även arbetslösheten har
under denna period minskat mer för invandrare än för svenskar. 

Invandringsår och födelseland
Agregerad sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik för inrikes och ut-
rikes födda indikerar problemets omfattning och historia, men ger
samtidigt en alldeles för förenklad bild av invandrares arbetsmark-
nadssituation. Invandrarna är ingen homogen grupp, utan består av
personer som kommit från olika länder av olika skäl och vid olika tid-
punkter. När statistiken bryts ned på t.ex. födelseland/region och in-
vandringskohort blir bilden mer komplex och variationen ökar. I indi-
vidbaserade studier har man prövat i vad mån skillnader i sannolik-
heten att få jobb varierar mellan olika invandrargrupper, även om man
kontrollerar för individuella förhållanden som t.ex. ålder och utbild-
ning och för tid i landet och invandringsmotiv.

Trots att det finns en genomsnittlig skillnad mellan infödda och in-
vandrare när det gäller sysselsättningsgrad och arbetslöshetsnivå, är
skillnaderna stora mellan invandrare från olika geografiska regioner.
Skillnaderna är till och med större inom gruppen utrikes födda än i
förhållande till infödda. Bäst arbetsmarknadsanknytning har nordbor,
västeuropéer och nordamerikaner, följt av sydeuropéer och östeuro-
péer. Invandrare från övriga icke-europeiska länder, dvs. från länder

2. Invandrarna och arbetsmarknaden
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i den tredje världen, har däremot betydligt sämre arbetsmarknadsan-
knytning (se tabell 2.1). 

Till viss del är detta mönster en följd av att nordbor och väst- och
sydeuropéer dominerade 1950- och 1960-talens invandrarkohorter.
Som nämnts kom de flesta invandrare som arbetskraft och fick liksom
den tidens flyktingar från Östeuropa snabbt jobb i industrin eller i an-
dra verksamheter. Eftersom dessa invandrare varit länge i landet, har
de en förhållandevis god arbetsmarknadsförankring. Som framgår av
tabell 2.2 har invandrarkohorter som varit kortare tid i landet högre
arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad. Invandringskohorterna har
sedan 1980-talet dominerats av flyktingar från länder i tredje världen
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Tabell 2.1.  Sysselsättnings- och arbetslöshetsintensitet år 2001 för utrikes födda
uppdelat efter födelseland/region (procent).

Arbetslöshetsintensitet Sysselsättningsintensitet

Födelseland/region Män Kvinnor Män Kvinnor

Norden 5 4 72 69
Danmark 6 6 71 67
Norge 2 6 72 67
Finland 5 3 72 70

EU/EES-länder 5 4 72 69
Tyskland 5 7 74 64

Övriga Europa 9 9 65 57
F.d. Jugoslavien 11 11 62 51
Polen 8 9 68 65

Utomeuropeiska länder 15 13 60 48
Iran 21 13 57 48
Turkiet 14 13 64 40
Irak 19 30 48 29
Chile 4 11 75 64

Engelsktalande länder 7 2 76 85
Tysktalande länder 6 6 70 64
Spansktalande länder 9 9 71 63
Arabisktalande länder 18 22 54 33

Källa: SCB, AKU 2001.



och Sydösteuropa (krigsflyktingar från f.d. Jugoslavien och kurder
från Turkiet). När det gäller sysselsättningsgraden verkar det dessut-
om 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. 

Skillnaderna mellan olika invandrargrupper när det gäller arbets-
marknadsförankringen kan alltså delvis ses som en effekt av att vistel-
setiden i landet och motivet för inflyttning varierar. Nordbor och väst-
européer kom som arbetskraft och har i genomsnitt varit bosatta länge

2. Invandrarna och arbetsmarknaden
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Tabell 2.2.  Åldersstandardiserade sysselsättnings- och arbetslöshetsintensitet år
2001 för utrikes födda uppdelat efter invandringsår (procent).

Åldersgrupp Arbetslöshetsintensitet Sysselsättningsintensitet
Invandringsår Män Kvinnor Män Kvinnor

16–64 år
Inrikes födda 5 4 71 68
Utrikes födda 12 10 57 49

Därav inflyttade:
–1970 5 5 72 67

1971–1975 6 7 69 61
1976–1980 11 6 63 55
1981–1985 13 6 60 62
1986–1990 14 10 59 45
1991–1995 18 21 50 36
1996–2001 23 21 40 31

20–59 år
Inrikes födda 4 3 82 79
Utrikes födda 11 9 67 59

Därav inflyttade:
–1970 4 4 79 75

1971–1975 5 5 76 71
1976–1980 6 7 71 64
1981–1985 10 5 65 69
1986–1990 15 10 65 53
1991–1995 15 19 63 45
1996–2001 19 18 49 35

Källa: SCB, AKU 2001.



i landet, medan invandringen från tredje världen och Sydösteuropa i
stor utsträckning har bestått av personer som flytt sitt hemland eller
flyttat till någon som redan flytt. Som nämnts har flyktinginvandring-
en dominerat invandringen under 1980- och 1990-talen, och dessa in-
vandrare har alltså varit kortare tid i landet. 

Att förvärvsintensiteten för invandrargruppen som helhet har min-
skat jämfört med infödda kan dock inte förklaras enbart som en följd
av att invandringens sammansättning förändrats. Inte heller torde det-
ta gälla för skillnader mellan olika invandrargrupper. Som framgår av
figur 2.3 har förvärvsintensiteten sjunkit för invandrare från de flesta
länder sedan 1960-talet, både absolut och i förhållande till infödda.
Medan arbetskraftsinvandrare från de nordiska länderna och övriga
Europa uppvisade en högre andel sysselsatta än infödda 1960–1970,
sjönk denna andel från 1970-talet och har sedan dess legat lägre än för
inrikes födda. Nedgången har varit störst för invandrare från Sydeu-
ropa. För invandrargrupper med stora inslag av flyktinginvandring har
andelen förvärvsarbetande legat på en lägre nivå. Detta gäller t.ex. chi-
lenare, etiopier, iranier och irakier. Undantag utgör dock invandrare
från Tjeckoslovakien för vilka sysselsättningsintensiteten har utveck-
lats på ungefär samma sätt som för arbetskraftsinvandrare. Under
1980-talet ökade dock andelen förvärvsarbetande bland chilenare och
etiopier. Samtliga invandrargrupper drabbades hårt av den ekono-
miska krisen i början av 1990-talet. Nedgången i sysselsättningen var
dock störst för invandrare från länder i Sydeuropa och tredje världen.
När det gäller den kraftiga nedgången i andelen förvärvsarbetande
från f.d. Jugoslavien, hängde det också samman med massinvandring-
en av krigsflyktingar. 

Under 1990-talet har, som en följd av den ekonomiska krisen, för-
sämringen av arbetsmarknadsanknytningen fortsatt för alla de in-
vandrargrupper som ingår i figur 2.3. Försämringen har varit både ab-
solut och i förhållande till svenskar, och omfattat både nationaliteter
som dominerats av arbetskraftsinvandrare som varit länge i Sverige
och nyanlända flyktingar. Försämringen fortsatte fram till mitten av
1990-talet. Från 1997 har förvärvsintensiteten åter ökat för de olika
invandrargrupperna, proportionellt mer än för infödda. (Edin & Ås-
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Figur 2.3. Den åldersstandardiserade andelen sysselsatta utrikes födda 1960–1999,
uppdelade efter födelseland (procent). 
Källa: Bevelander 2000 (1960–1990); SCB, Samkörning av RTB och sysselsätt-
ningsregistret, Rooths beräkningar (1995, 1999).



lund 2001.)2 Trots stora inbördes skillnader mellan olika invandrar-
nationaliteter i sysselsättningsnivå, kan man alltså konstatera att ar-
betsmarknadsanknytningen verkar ha minskat för de flesta invandrar-
grupper. Det tyder på att det skett generella förändringar på arbets-
marknaden sedan 1970-talet som gjort det svårare överlag för invan-
drare att få jobb och att behålla jobb än tidigare. Till detta kommer att
invandrare, oavsett ursprungsland, invandringskohort och motiv för
invandring, drabbades hårdare än svenskar av den djupa lågkonjunk-
turen i början av 1990-talet, vilket förmodligen berodde just på att de-
ras förankring på arbetsmarknaden var svagare. Detta bekräftas av en
undersökning som följde alla som blev arbetslösa i september 1991.
Bland dem som fortfarande var arbetslösa 140 veckor senare var ut-
omnordiska invandrare klart överrepresenterade tillsammans med
funktionshindrade. (Ackum Agell m.fl. 1995.)

Är invandrare sämre utbildade?
Inom arbetsmarknadsekonomisk forskning är den s.k. humankapital-
teorin den dominerande teoribildningen. Utbildning ses som en inves-
tering som individen gör för att öka sin produktivitet, vilket senare re-
sulterar i en bättre arbetsmarknadskarriär (yrke, befattning, lön etc.).
Kan då skillnader i utbildningsnivå förklara skillnader mellan inföd-
da och utrikes födda när det gäller sysselsättningsgraden? Den agrege-
rade statistik som finns tyder inte på detta. Utrikes födda har i stort sett
samma utbildningsnivå som infödda om man tar hänsyn till skillnader
i åldersstruktur, men är något överrepresenterade bland lågutbildade
kvinnor (se figur 2.4). De invandrare som kom i början av 1990-talet
var dock i genomsnitt bättre utbildade än den infödda befolkningen. 

Skillnader i utbildningsnivå tycks alltså inte kunna förklara skillna-
den i arbetsmarknadsintegration mellan infödda och invandrare. Det-
ta bekräftas i stort sett av individbaserade studier. En högre utbildning
gav visserligen större sannolikhet att ha jobb, både för svenskar och
invandrare, och betydelsen av utbildning ökade dessutom mellan 1970
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2. Edin & Åslunds studie (2001) avser den genomsnittliga årliga förvärvsinkomsten för olika
invandrargrupper beräknat på samtliga individer i åldern 26–64 år. Studien visar att skillnader
i detta avseende i stor utsträckning beror på skillnader i sysselsättningsgraden.



och 1990. Att ha svensk utbildning var i detta avseende en extra för-
del för invandrare jämfört med att ha utbildat sig i hemlandet. Men oli-
ka utbildningsnivåer förklarar inte ensamt (eller tillsammans med
andra individuella egenskaper) de skillnader som funnits mellan oli-
ka individer när det gäller chansen att få jobb. (Schröder & Vilhelms-
son 1998; Bevelander 2000.) Det har också visats att personer som
invandrat i så unga år att de gått i svensk skola ändå löper större risk
att vara arbetslösa än ungdomar med en eller två svenska föräldrar.
(Schröder & Vilhelmsson 1998.) I en studie av flyktingars infasning på
arbetsmarknaden finner Rooth (1999; 2000) att sannolikheten att nå-
gon gång under 1995 ha jobb inte påverkades nämnvärt av nivån på
den utländska utbildningen eller av omfattningen av utbildningen i
Sverige, vilket däremot svensk arbetslivserfarenhet gjorde. Slutsatsen
av olika studier som inkluderat utbildningsnivå och utbildningsland
är alltså att detta slags humankapital inte helt kan förklara skillnader
i sysselsättning mellan infödda och invandrare och mellan olika in-
vandrargrupper. 

2. Invandrarna och arbetsmarknaden
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Figur 2.4. Den åldersstandardiserade andelen inrikes och utrikes födda personer
i åldern 25–64 år efter högsta utbildning år 1995. 
Källa: SCB, Utbildningsregistret.



Yrkeskarriärer och inkomster
Ett mått på invandrares arbetsmarknadsintegration är i vilken ut-
sträckning de uppnår samma inkomster som den inhemska befolk-
ningen. Det finns en uppenbar korrelation mellan sysselsättning och
inkomster, på så sätt att personer som saknar sysselsättning har lägre
inkomst än de som förvärvsarbetar. I aggregerade studier känneteck-
nas därför befolkningar med låg sysselsättningsgrad av låga genom-
snittsinkomster. För individer som har arbete påverkas den årliga ar-
betsinkomsten bland annat av i vilket yrke och befattning man arbe-
tar, om man har arbetslöshetsperioder under året och om man arbetar
hel- eller deltid.

Yrken och anställningsförhållanden
De arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige under 1950- och
1960-talen arbetade förutom i hotell- och restaurangbranschen i stor
utsträckning i industrin. Kollektivavtalsbestämda löner, en samman-
pressad lönestruktur, heltidsarbeten (ibland i kombination med ytter-
ligare en anställning på »fritiden« ) och högre sysselsättningsgrad gjor-
de att invandrare vid mitten av 1960-talet i genomsnitt tjänade betyd-
ligt mer än infödda svenskar. Detta gällde i synnerhet kvinnorna. (Wa-
densjö 1973; Ohlsson 1975.)

Studier av 1950- och 1960-talens invandrarkohorter visar att de
klarat sig förhållandevis väl på arbetsmarknaden även efter 1970. Vid
mitten av 1980-talet hade dessa invandrargrupper i genomsnitt unge-
fär samma inkomster som infödda svenskar och hade gjort ungefär
samma yrkesmässiga karriärer. Skillnaderna mellan olika invandrar-
nationaliteter var i detta hänseende mycket större än mellan invand-
rargruppen som helhet och inrikes födda. (Ekberg 1991; Ekberg 1993.)

De flyktinginvandrare (och anhöriga) som kommit sedan 1970-talet
har i mindre utsträckning än 1950- och 1960-talens arbetskraftsin-
vandrare anställts inom industrin, vars betydelse för den totala syssel-
sättningen i landet minskat sedan mitten av 1960-talet. I stället har de
kommit att sysselsättas i tjänstesektorn där lönespridningen är myck-
et större. Invandrargruppen som helhet är dock fortfarande överre-
presenterad inom industrin, liksom inom handels-, restaurang- och
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hotellverksamhet och offentlig förvaltning. 
För inkomstens storlek jämfört med infödda torde fördelningen på

näringsgren och yrken få olika följder för invandrade män och kvin-
nor. Genom att invandrarkvinnor är överrepresenterade i traditionellt
manliga yrken i industrin, där lönenivån är högre än för »kvinnoyr-
ken«, kan man förvänta sig att den genomsnittliga inkomstskillnaden
gentemot infödda skulle vara positiv eller neutral. Att invandrarmän
är överrepresenterade i industrin har inte denna effekt, eftersom sven-
ska män i tjänstesektorn normalt har högre löner än industriarbetare.
De yrken som manliga invandrare fått inom service och tjänsteverk-
samheter har däremot varit mindre kvalificerade och ibland varit tra-
ditionella »kvinnoyrken«. Därför förväntar man sig att inkomstskill-
naden jämfört med svenska män är större.

Bland utrikes födda var år 1990 städare det vanligaste yrket för
kvinnor och det näst vanligaste yrket för män. (Bevelander m.fl. 1997.)
Bland kvinnorna fanns de 12 vanligaste yrkena (på tresiffernivå) inom
service och tjänstesektorn, medan industriyrkena toppade listan för
invandrade män. Men även bland dem fanns cirka hälften av de 15
vanligaste jobben inom service- och tjänsteverksamhet. 

Invandrare har oftare än infödda tillfälliga anställningar. Som fram-
går av tabell 2.3 uppgick överrepresentationen till omkring 50 pro-
cent. I åldersgrupperna 25–59 år var andelen personer med tidsbe-
gränsad anställning dubbelt så stor för invandrare som för svenskar.
Jonsson och Wallette (2001) visar i en studie att skillnaden jämfört med
svenskar varit störst för utomnordiska medborgare, medan nordiska
medborgare inte skilt sig från svenska medborgare. Eftersom tidsbe-
gränsad anställning ökar risken för arbetslöshetsperioder under året,
bidrar de också till mer osäkra årslöner. Anställningsformen har på så
vis bidragit till att invandrare har lägre genomsnittlig årsinkomst än
infödda (se nedan). Även deltidsarbete ger lägre årsinkomster. Som
framgår av tabellen har utrikes födda kvinnor deltidsarbete i samma
utsträckning som infödda, medan andelen deltidsarbetande är 30 pro-
cent högre bland utlandsfödda män än bland svenska män. Även här
är det i åldersspannet 25–59 år som överrepresentationen är störst.

En studie visar att invandrare med akademisk utbildning i betydligt
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mindre utsträckning än infödda hamnar i sådana yrken som de är kva-
lificerade för. (Berggren & Omarsson 2001 och 2002.) Medan 90 pro-
cent av de infödda akademikerna i en urvalsundersökning hade kva-
lificerade yrken år 2000, var motsvarade andel för invandrare bara 40
procent (se tabell 2.4). En fjärdedel av invandrarakademikerna arbe-
tade i okvalificerade yrken och många var arbetslösa eller studerade.

Inom teknisk och naturvetenskaplig verksamhet liksom inom vård
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Tabell 2.3.  Sysselsatta personer, födda i utlandet, med tidsbegränsad anställning
och deltidsarbete år 2001.

Tidsbegränsat anställda Deltidsarbetande

Index Index
Andel i 1,0 = födda Andel i 1,0 = födda
procent i Sverige procent i Sverige

Män
16–19 62 0,9 68 1,2
20–24 38 1,2 22 1,3
25–34 22 1,8 11 1,7
35–44 16 2,4 10 2,2
45–54 15 2,8 8 1,5
55–59 10 1,7 12 1,4
60–64 10 1,1 26 1,1

16–64 19 1,6 12 1,3

Kvinnor
16–19 71 1,1 81 1,1
20–24 58 1,2 42 1,1
25–34 33 1,7 31 1,1
35–44 24 2,1 29 0,9
45–54 14 2,1 25 0,8
55–59 9 1,6 30 0,9
60–64 8 1,0 44 0,9

16–64 24 1,5 31 0,9

Anm.: Deltidsarbetande definieras här som 1–34 timmars arbetsvecka, heltidsarbete som mer. 
Källa: SCB, AKU 2001.



och omsorg var andelen med kvalificerade jobb något större än inom
pedagogik och lärarutbildning. Detta kan tolkas som en följd av hur
standardiserade kunskaperna är i ett internationellt sammanhang
(t.ex. genom legitimeringar och certifieringar) och av hur stort beho-
vet av Sverige-specifika kunskaper är. Intrycket stämmer med resul-
tatet i en individbaserad beräkning som Berggren och Omarsson gör,
vilken visar att sannolikheten att ha ett kvalificerat yrke var större även
inom olika verksamhetssektorer för utländska utbildningar som var
jämförbara med svenska. 

Sannolikheten att ha ett kvalificerat jobb ökar med vistelsetiden i
landet och om invandraren i fråga genomgått svensk utbildning. Det-
ta tolkas i studien som att utländska akademiker med tiden meriterat
sig genom att ha lärt sig svenska språket och ha fått kännedom om
svenska förhållanden i övrigt, samt att de genom deltagande i det sven-
ska utbildningssystemet lyckats skaffa sig ett svenskt kontaktnät och
referenser till svenska arbetsgivare.

Ett intressant resultat är att en stor andel av dem som hade okvali-
ficerade jobb arbetade inom samma verksamhetsgren som de var ut-
bildade för, men i yrken som de var överkvalificerade för. Inom vård
och omsorg gällde detta nästan hälften av invandrarna i okvalificera-
de jobb. Detta tyder på en oförmåga på arbetsgivarhåll att göra en
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Tabell 2.4.  Sysselsättningsstatus för invandrade och infödda akademiker år 2000.

Kvali- Okvali- Arbetslös
ficerat ficerat eller i
arbete arbete program Studier Övriga Totalt

Utrikes födda 40 24 15 18 3 100
Födda i Sverige 90 3 2 3 2 100

Anm.: Populationen består av personer i åldern 26–45 år med minst treårig högskoleutbild-
ning. Invandrare avser personer som kommit till Sverige 1991–97. Mättidpunkten var novem-
ber/december år 2000. 
Källa: Berggren & Omarsson 2002.



kompetensinventering bland de anställda för att dra nytta av utländsk
utbildning.

Inkomst- och löneskillnader
Inom den migrationsteoretiska litteraturen tänker man sig en catch
up-effekt som den naturliga följden av att invandrare successivt an-
passar sitt hemlandsformade humankapital till det nya landets förhål-
landen. Efter ett antal år i det nya landet uppnår den genomsnittliga
invandraren samma inkomstnivå som den infödda medelinkomstta-
garen. Ett sådant mönster har noterats för 1950- och 1960-talens ar-
betskraftsinvandrare år 1970, men 20 år senare finns inte detta möns-
ter kvar. (Scott 1999.) Visserligen har inkomsterna förbättrats i för-
hållande till den tid man varit i Sverige, men inkomstskillnaden mel-
lan de olika invandrarkohorterna och den inhemska befolkningen har
också ökat efterhand. (Gustafsson 1996.) Delvis kan detta bero på att
invandringens sammansättning har förändrats. En undersökning visar
att inkomstutjämningen har varit minst för utomeuropeiska invand-
rare. Efter tio år i landet var den genomsnittliga inkomsten för perso-
ner födda utanför OECD-området bara 60 procent av den inhemska
befolkningens (genomsnitt för perioden 1970–1997) (Edin, LaLonde
& Åslund 2000.) Som nämnts är huvudorsaken till detta att en stor del
av de nya invandrargrupperna saknar sysselsättning. 

Även andra undersökningar av invandrares inkomster stöder den
bild som dessa catch up-studier ger. Wadensjö (1994) visar att det inte
fanns några löneskillnader mellan personer som var födda i utlandet
och i Sverige 1974 och 1981, om man tar hänsyn till individuella skill-
nader i utbildning och yrkes- och branschtillhörighet. År 1991 där-
emot fanns det stora skillnader i lön, och de utrikes födda hade dessut-
om påtagligt mer ogynnsamma yrken ur lönehänseende. Även en un-
dersökning för åren 1992–1995 av Le Grand och Szulkin (1999) visar
att det fanns en generell löneskillnad mellan utrikes födda och inföd-
da svenskar. Givet samma utbildningsnivå och yrkeserfarenhet, hade
utrikes födda män 9 procent lägre lön än infödda och utrikes födda
kvinnor hade 3 procent lägre lön. Hur länge man varit bosatt i Sveri-
ge hade stor betydelse för inkomsten. Studien visar också att det inte
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fanns några löneskillnader mellan infödda, övriga nordbor och väst-
européer. Detsamma gällde syd- och östeuropéer som kom före mit-
ten av 1970-talet. Löneskillnaden var däremot mycket stor, 14–19 pro-
cent, mellan infödda och personer födda utanför Europa, oavsett vis-
telsetid i landet. (Se också Le Grand & Szulkin 2000.)

Scotts (1999) studie av arbetsinkomsterna 1970 och 1990 visar att
det inom gruppen utrikes födda män fanns stora inkomstskillnader
mellan olika nationaliteter, om man kontrollerade för humankapital,
yrke och tid i landet. År 1970 hade norrmän, finländare och tyskar hög-
re inkomster än infödda svenskar, medan personer från Syd- och Öst-
europa hade lägre inkomster. År 1990 var den inbördes rangordning-
en ungefär densamma, men nu hade samtliga ingående invandrar-
grupper lägre inkomst än svenskar. Störst var inkomstskillnaden mel-
lan infödda och personer från länder i tredje världen, medan skillna-
den mellan infödda och nordbor var liten. Scott finner ungefär samma
resultat i en longitudinell undersökning för perioden 1968–1993. Den-
na visar också att arbetsmarknaden var mer gynnsam för invandrare
före mitten av 1980-talet. 

Edin och Åslund (2001) visar att de genomsnittliga årliga förvärvs-
inkomsterna för de flesta invandrargrupperna fortsatte att minska
fram till mitten av 1990-talet, både absolut och i förhållande till sven-
skars. Därefter skedde en absolut och relativ återhämtning. Men vid
millennieskiftet hade nordbor och personer födda i andra OECD-län-
der i genomsnitt bara 80–90 procent av den inhemska befolkningens
årsinkomst, och personer födda utanför OECD-området så litet som
50 procent. Även sedan man tagit hänsyn till inkomstskillnader som
beror på individuella egenskaper (ålder, utbildning osv.) kvarstår det
tidsmässiga mönstret och nivåskillnaderna mellan grupperna, med det
undantaget att inkomsten för nordbor ligger närmare svenskars än för
personer födda i andra OECD-länder. Om enbart förvärvsarbetande
inkluderas i studien, är skillnaderna i inkomstnivå mellan olika födel-
seregioner mindre och inkomstnedgången under första hälften av
1990-talet betydligt mindre.

En mer detaljerad länderuppdelning finns i tabell 2.5. Tabellen vi-
sar att en stor del av inkomstskillnaden mellan infödda och utrikes
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födda beror på skillnader i sysselsättning. Detta är också en slutsats i
Edins och Åslunds (2001) studie. Ser man bara på årliga arbetsinkom-
ster för förvärvsarbetande män, finner man små skillnader mellan in-
födda och invandrare från Europa, f.d. Sovjetunionen, Nordamerika
och Oceanien. För invandrarkvinnor från motsvarande regioner är
skillnaderna jämfört med infödda kvinnor så gott som obefintliga. In-
vandrare från Östeuropa (utom Sovjetunionen) och tredje världen har
dock inkomster som är 10–30 procent lägre än infödda. Även här är in-
komstklyftan större för män än för kvinnor. 

Teoretiskt kan de årliga inkomstskillnaderna mellan förvärvsarbe-
tande i tabell 2.5 bero på löneskillnader och/eller skillnader i arbetad
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Tabell 2.5.  Index över den genomsnittliga arbetsinkomsten år 2000 uppdelat efter
födelseregion/land. Index: Infödda = 1,00. Åldersstandardiserade värden. 

Män Kvinnor

Syssel- Ej syssel- Syssel- Ej syssel-
Födelseland Samtliga satta satta Samtliga satta satta

Sverige 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Norden 0,77 0,94 0,64 0,86 1,00 0,70
EU15 utom 

Danmark
och Finland 0,76 0,96 0,58 0,75 1,01 0,50

Europa utom 
EU15 och 
Norden 0,60 0,83 0,57 0,59 0,93 0,45

Sovjetunionen 0,65 0,93 0,50 0,72 1,00 0,52
Nordamerika 0,70 0,98 0,49 0,72 1,04 0,49
Oceanien 0,84 1,08 0,51 0,68 0,99 0,43
Sydamerika 0,62 0,78 0,70 0,64 0,89 0,61
Afrika 0,47 0,76 0,48 0,46 0,89 0,34
Asien 0,41 0,70 0,42 0,41 0,84 0,35
Arbetsinkomst för 

födda i Sverige i 
1 000-tals kr 215 962 259 231 22 263 149 165 186 464 19 468

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2000.



tid under året, men vi kan inte utifrån statistiken avgöra proportio-
nerna. I en specialstudie av förvärvsarbetande 1998 har Edin och Ås-
lund (2001) funnit att omkring hälften av skillnaden i årsinkomst mel-
lan utrikes födda och svenskar förklaras av skillnader i månadslön,
resten beror på olika mängd arbetad tid (t.ex. deltidsarbete eller peri-
oder av arbetslöshet). När det gäller nordbor förklaras hela inkomst-
differensen av skillnader i sysselsättning, och för födda i andra OECD-
länder drygt 80 procent. För personer födda i länder utanför OECD
beror hälften av den årliga inkomstskillnaden jämfört med svenskar
på sysselsättning, en fjärdedel på mindre arbetad tid och en fjärdedel
på lägre lön. 

Egenföretagare
Flera studier visar att en genomsnittligt större andel av de sysselsatta
invandrarna är egenföretagare, jämfört med inrikes födda. Skillna-
derna är dock små mellan infödda och nordbor, medan överrepresen-
tationen bland egenföretagare är stor för invandrare från Sydeuropa
och Asien, t.ex. Iran och Irak. Även sedan man tar hänsyn till variatio-
ner i individuella egenskaper finns de nationella skillnaderna kvar.
(Scott 1999; Hammarstedt 2001a.)

Hammarstedt (2001b) visar i beräkningar för olika invandrargrup-
per att sannolikheten att vara företagare 1990 var större för män än
för kvinnor och positivt korrelerad till ålder och tid i landet. För svens-
kar, sydeuropéer och personer från utomeuropeiska länder innebar
låg utbildningsnivå att sannolikheten att vara företagare ökade. Detta
tolkas som att egenföretagandet är en möjlighet för lågutbildade att
undgå arbetslöshet och låga inkomster. Andra faktorer som i olika stu-
dier sägs påverka sannolikheten att bli egenföretagare är förekomsten
av företagartraditioner i hemlandet och tillgången till krediter. (Ek-
berg & Hammarstedt 1999a; Lindh & Ohlsson 1996.)

Som framgår av tabell 2.6 var andelen företagare större för utrikes
födda än för svenskar även 2001 om man begränsar kalkylen till grup-
pen sysselsatta. När det gäller antalet företagare i relation till hela be-
folkningen, dvs. inklusive de icke-sysselsatta, finns det emellertid så
gott som ingen skillnad mellan infödda och utrikes födda. 
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Diskrepansen beror på att andelen sysselsatta med anställning är
mindre för invandrargruppen. För invandrare med entreprenörsegen-
skaper är egenföretagandet alltså en nisch som erbjuder jobbmöjlighe-
ter, medan det är på den reguljära lönearbetsmarknaden som invand-
rare har genomsnittligt svårare än infödda att få jobb. Valet av egen-
företagande behöver därmed inte, som för många svenskar, utgöra en
karriärväg från lönearbete och till högre inkomster, utan är ett alter-
nativ till att inte få jobb och vara försörjd genom bidrag.

Har efterfrågan på utländsk arbetskraft förändrats?
Utifrån de föregående avsnitten kan man konstatera att möjligheterna
att få jobb har försämrats för invandrare under de senaste decennier-
na. Även infödda drabbades hårt av den ekonomiska krisen och spar-
betingen i den offentliga sektorn under första hälften av 1990-talet,
men de minskade jobbmöjligheterna slog hårdare mot invandrare.
Idag har invandrare i genomsnitt högre arbetslöshet och lägre syssel-
sättning än infödda, men skillnaderna är mycket stora mellan olika in-
vandrargrupper. Särskilt för nyligen invandrade flyktingar (och anhö-
riga) från länder i tredje världen och från Sydösteuropa är sysselsätt-
ningsläget svårt. De stora nationella skillnaderna i anknytningen till
arbetsmarknaden kvarstår dock, även om man tar hänsyn till skillna-
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Tabell 2.6.  Den åldersstandardiserade andelen företagare år 2001 (16–64 år).

Andel av antalet sysselsatta Andel av befolkningen

Män
Inrikes födda 12,9 10,0
Utrikes födda 20,4 9,4

Kvinnor
Inrikes födda 4,9 3,7
Utrikes födda 8,4 4,2

Källa: SCB, AKU 2001.



der i ålder, civilstånd, utbildning, invandringsmotiv och tid i landet.
Detta visar olika försök att standardisera bort skillnader i den aggrege-
rade statistiken och multivariata analyser av individdata. 

Studier av invandrares inkomstintegration uppvisar ungefär samma
mönster. I perspektivet av invandrares arbetsmarknadsintegration i
Sverige är möjligheten att få jobb av större betydelse än inkomstinte-
grationen. Den höga fackliga organisationsgraden, runt 80 procent för
både arbetare och tjänstemän, och kollektivavtalens höga täcknings-
grad borgar för att de som väl fått en anställning på den reguljära ar-
betsmarknaden också får löner som ungefär motsvarar vad infödda får
i samma bransch och yrke. (Lundh 2002.) 

De flesta internationella och svenska studier på individdata av in-
vandrares arbetsmarknadsintegration har genomförts inom ramen för
en humankapitaltradition. Med detta slags ansats, antas att individers
arbetsmarknadskarriärer påverkas av individuella egenskaper som ut-
bildningsnivå, arbetslivserfarenhet och ibland motivation, samtidigt
som man konstanthåller för skillnader i kön, ålder, civilstånd, bostads-
ortstyp osv.

Som framgått av beskrivningen ovan, kan inte dessa faktorer för-
klara hela den skillnad som finns mellan inrikes och utrikes födda och
mellan olika invandrarnationaliteter. Det har i senare studier blivit en
allt vanligare ståndpunkt att humankapitalansatsen därför behöver
kompletteras med förklaringsfaktorer på efterfrågesidan och en bre-
dare definition av mänskligt kapital. (Lundh & Ohlsson 1994a; Broomé
m.fl. 1996; Arai m.fl. 1999; Scott 1999; Bevelander 2000; Österberg
2000.) De kompletterande förklaringar som har lagts fram har byggt
på att betydelsen av nationsspecifikt humankapital respektive etnisk
diskriminering har ökat på den svenska arbetsmarknaden. 

Sverige-specifika kunskaper
I några studier hävdas att betydelsen av Sverige-specifika kunskaper
har ökat under 1980-talet och första hälften av 1990-talet som resul-
tat av en ekonomisk strukturomvandling, vilken kan beskrivas både
på aggregerad nivå och på mikronivå. På aggregerad nivå har den in-
dustriella sektorns minskning sedan mitten av 1960-talet inneburit att
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merparten av de nya jobben har skapats i tjänstesektorn. I företagen
har arbetsorganisationen genomgått stora förändringar i samband
med att ny informationsteknik har introducerats. Dessa förändringar
har omvandlat arbetslivet och lett till förändringar i efterfrågan på ar-
betskraft med olika slags humankapital. Efterfrågan har minskat på
arbetare till lågt kvalificerade arbeten i industrin, medan efterfrågan
har ökat på arbetskraft med högre kvalifikationer, kunskaper i sven-
ska språket och kännedom om hur svenskt arbetsliv och kundrelatio-
ner fungerar. 

En undersökning visar att var tredje lågutbildad lämnade arbets-
marknaden under perioden 1987–1993. (Lundgren 1996.) Detta är en
utveckling som missgynnar nyanlända invandrare, speciellt om de
kommer från länder som språkligt eller på andra sätt skiljer sig myck-
et från Sverige. Under 1960-talet kunde en nyanländ jugoslav eller
grek utan svenska språkkunskaper och kännedom om hur det svenska
arbetslivet fungerade omedelbart börja arbeta vid någon maskin eller
vid en linje, eftersom arbetet var relativt okvalificerat och endast kräv-
de ett minimum av kommunikation och interaktion. Vid mitten av
1990-talet fanns det inte lika många enkla »ingångsjobb« för nyanlän-
da invandrare, utan arbetsuppgifterna krävde i allmänhet kunskaper
i svenska språket och kommunikation med arbetskamrater och kun-
der. (Lundh & Ohlsson 1994a-b; Broomé, m.fl. 1996; Bevelander &
Scott 1996; Bengtsson & Scott 1998; Scott 1999; Bevelander 2000.) I
sammanhanget bör kanske tilläggas att denna utveckling inte innebär
att alla lågkvalificerade jobb försvinner. Det skapas också ständigt nya
okvalificerade arbetsuppgifter och under den andra hälften av 1990-
talet ökade antalet sådana jobb. (Åberg 1999.) Det är ändå rimligt att
tro att nyanlända invandrare drabbas av förändringarna i arbetsorga-
nisationen, dels därför att konkurrensen om de lågkvalificerade job-
ben har ökat i största allmänhet, dels därför att även jobb som betrak-
tas som lågt kvalificerade idag kräver betydligt mer språkliga och kom-
munikativa färdigheter än under 1950- och 1960-talen.

Bevelander (2000) visar att det fanns ett allmänt samband mellan
sannolikheten att ha jobb och den ekonomiska konjunkturen. Sam-
bandet var starkast för infödda, men också tydligt för nordbor, tyskar
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och amerikaner. För invandrare från Syd- och Östeuropa och från län-
der i tredje världen fanns ett konjunkturellt samband fram till mitten
av 1980-talet, därefter var den konjunkturella påverkan på möjlighe-
terna att få jobb betydligt mindre för invandrare från dessa länder. (Be-
velander 2000.) 

Detta betyder att invandrare från dessa länder inte fick nytta av den
långa högkonjunkturen under 1980-talet i samma utsträckning som
svenskar, nordbor och västeuropéer. En möjlig orsak var att många fö-
retag vid denna tid genomförde organisatoriska förändringar som syf-
tade till konsolidering och koncentration på kärnverksamheten, vilket
i sin tur inte gynnade nyanställningar. Man rationaliserade och för-
sökte slimma personalstyrkan. 

När den ekonomiska krisen kom i början av 1990-talet sjönk, som
vi har sett ovan, sannolikheten att få jobb ytterligare. Vid mitten av
1990-talet stabiliserades sysselsättningsläget och från 1997 ökade åter
efterfrågan på arbetskraft, vilket ledde till att sysselsättningsgraden
ökade och arbetslösheten sjönk för både invandrare och svenskfödda.
En tolkning av detta är att företag med en mager organisation, när kon-
junkturerna förbättrades, inte kunde dra nytta av de ökade avsätt-
ningsmöjligheterna med mindre än att man nyanställde. På så vis och
genom nyföretagande skapades nya jobb för okvalificerad arbetskraft,
lämpliga som »ingångsjobb« för nyanlända invandrare som ännu inte
hunnit uppdatera sitt humankapital efter svenska förhållanden. Den-
na konjunkturuppgång kom på så sätt även invandrarna till nytta.

Medan den ovan beskrivna ansatsen bygger på en kvalitativ analys
av intervjudata och den ekonomiska omvandlingen och snarast har
karaktären av ekonomisk-historisk förklaringsram, finns några försök
att finna empiriska variabler som kan prövas för att testa ansatsen. Be-
velander (2000) och Scott (1999) tolkar den allmänna försämringen
av invandrares sysselsättnings- och inkomstintegration från mitten av
1980-talet, och det faktum att försämringen drabbat flyktinginvand-
rare från Östeuropa och tredje världen hårdare än nordbor och väst-
européer, som att efterfrågan på Sverige-specifikt humankapital har
ökat. Genom att klassificera olika invandrargrupper efter kulturellt
och språkligt »avstånd« från Sverige och efter invandringsmotiv, visas
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sambandet: Ju mindre »avståndet« till Sverige är i dessa avseenden,
dvs. ju större likheten är med svenskt humankapital, desto bättre kla-
rade sig invandrare på arbetsmarknaden 1985–1995.

Schröder och Vilhelmsson (1998) och Bevelander (2000) visar att
sannolikheten att få jobb var större för invandrare som fått svensk ut-
bildning än för invandrare med motsvarande utbildning från hemlan-
det, allt annat lika. Tolkningen av detta kan vara dels att signalen om
den individuella kompetensen är starkare om den potentiella arbets-
givaren känner igen utbildningen, dels att innehållet i utbildningen
skiljer sig och att arbetsgivare bedömer den svenska utbildningen som
bättre. Svensk utbildning är också en signal om att man, åtminstone
hjälpligt, förstår och kan läsa och skriva svenska. På liknande sätt kan
det faktum att den andra generationens invandrare klarar sig bättre än
föräldragenerationen (se kapitel 4) också ge stöd åt hypotesen att
svenskt humankapital, t.ex. språkkunskaper, har stor betydelse för ar-
betsmarknadsintegrationen. (Ekberg 1997a och 1997b.) 

Utländska utbildningsbevis och språkbarriärer kan alltså göra det
svårt för en arbetsgivare att bedöma de personliga kvalifikationerna
hos en arbetssökande invandrare. Vissa utbildningar, t.ex. tekniska el-
ler medicinska, torde vara lättare att transponera än andra, och i vissa
segment av arbetsmarknaden spelar kunskapen i svenska språket min-
dre roll, i synnerhet om invandraren behärskar engelska. Men i all-
mänhet har nackdelen av bristande språkkunskaper och utländska ut-
bildningar förmodligen ökat. (Björklund, m.fl. 1998.)

Rooth (2001) visar i en studie att risken att vara arbetslös 1998 var
obetydligt större för andra generationens invandrare med nordiskt el-
ler västeuropeiskt ursprung, även om båda föräldrarna var födda i ut-
landet, medan arbetslöshetsrisken var betydligt större för andragene-
rationsinvandrare med ursprung från tredje världen, speciellt om bå-
da föräldrarna var födda utomlands. Detta tolkas som att de nordiska
och västeuropeiska familjernas ursprungliga humankapital relativt
lätt kunnat anpassas till svenska förhållanden, något som inte gällt för
invandrarfamiljer från tredje världen. Om däremot en av föräldrarna
i de utomeuropeiska familjerna var infödd, var sannolikheten att an-
dragenerationsinvandraren skulle vara arbetslös betydligt lägre. Även
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detta tolkas som att tillgången på svenskt humankapital, t.ex. svenska
språkkunskaper, och svenska nätverk är viktig för arbetsmarknads-
karriären.

Tabell 2.7 visar att det fanns stora regionala skillnader i utomeuro-
peiska invandrares sysselsättningsgrad år 2000, som möjligen beror på
att de regionala arbetsmarknaderna skiljer sig åt. I t.ex. Jönköpings
och Kronobergs län var andelen förvärvsarbetande män större än riks-
genomsnittet för både infödda och utomeuropeiska invandrare. Även
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Tabell 2.7.  Index över den åldersstandardiserade andelen förvärvsarbetande i länet
uppdelat efter födelseregion/land jämfört med motsvarande andel i hela riket. Index
1,00 = riksgenomsnittet för resp. grupp. 

Födda i

Afrika Asien Sydamerika Sverige

Stockholms län 1,12 1,13 1,05 1,01
Uppsala län 1,10 0,99 1,04 0,99
Södermanlands län 0,80 0,88 0,99 0,99
Östergötlands län 0,79 0,99 0,92 0,97
Jönköpings län 1,34 1,29 1,29 1,07
Kronobergs län 1,21 1,17 1,04 1,05
Kalmar län 1,06 1,13 0,97 0,99
Gotlands län 1,04 0,96 1,22 0,96
Blekinge län 1,02 0,85 0,86 0,96
Skåne län 0,82 0,78 0,91 0,96
Hallands län 0,94 1,09 0,99 1,01
Västra Götalands län 0,86 0,94 0,97 1,00
Värmlands län 0,88 0,91 1,13 0,93
Örebro län 0,80 0,93 1,01 0,97
Västmanlands län 0,98 0,89 0,86 0,99
Dalarnas län 0,93 1,10 0,90 0,95
Gävleborgs län 1,11 0,99 0,92 0,96
Västernorrlands län 1,01 0,86 1,16 0,94
Jämtlands län 1,07 1,29 0,92 0,93
Västerbottens län 0,90 0,99 1,06 0,94
Norrbottens län 0,89 0,91 1,13 0,88

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2000.



Stockholmsregionen präglades av detta mönster. Många län känne-
tecknades dock av motsatsen, att sysselsättningsgraden var lägre för
både infödda och utrikes födda från icke-europeiska länder. Sam-
mantaget ger detta intrycket att den regionala arbetsmarknaden är be-
stämmande för hur lyckosamma invandrare är i att få jobb. Till detta
måste dock läggas reservationen att det var långt ifrån alltid som syssel-
sättningsbilden var densamma för infödda och invandrare. I flera län
med en tämligen låg förvärvsfrekvens bland infödda män, som Norr-
landslänen och Värmlands och Gotlands län, var andelen sysselsatta
från utomeuropeiska länder ofta över riksgenomsnittet. I synnerhet
invandrade män från Sydamerika tycks ha haft relativt lättare att få
jobb i dessa glesbygdsregioner. 

Regionala studier av invandrares arbetsmarknadsintegration kan
ge stöd åt hypotesen om att den ekonomiska strukturomvandlingen
haft negativa effekter för invandrare. Andersson (1996) visar t.ex. att
möjligheten till inkomstkarriär för lågutbildade invandrare var bättre
i Stockholmsregionen, där efterfrågan på lågutbildad arbetskraft i den
privata servicesektorn var stor, än utanför. För högutbildade invand-
rare var däremot inkomstkarriärerna sämre i Stockholmsregionen,
förmodligen beroende på stor konkurrens om sådana jobb. Ekbergs
och Ohlssons (2000) studie av bosniska invandrares arbetsmarknads-
integration i fyra regioner tyder på att det finns ett samband mellan de
nyanlända flyktinggruppernas integrationstakt och arbetsmarknadssi-
tuationen och näringsstrukturen. I Gnosjö-Gislaved hade t.ex. år 1997
hela 62 procent av de manliga invandrarna som kommit från Bosnien
fyra år tidigare sysselsättning, jämfört med 27 procent för riket som
helhet. Proportionerna var likartade för kvinnor. Jämfört med övriga
regioner och landet som helhet var förvärvsintensiteten betydligt hög-
re i Gnosjö-Gislaved och en mycket stor andel av de sysselsatta arbe-
tade i tillverkningsindustrin. En möjlig förklaring till den snabba inte-
grationstakten kan vara att det i regionen fortfarande finns enklare in-
dustrijobb som lämpar sig för nyligen anlända invandrare, där språk-
svårigheter och svårigheter att översätta utländska kunskaper till sven-
ska inte har så stor betydelse.
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Diskriminering
Eftersom den ekonomiska strukturomvandlingen och organisations-
förändringar i företagen skett samtidigt som invandringens samman-
sättning förändrats, är det svårt att isolera effekten av ökad efterfrågan
på Sverige-specifikt humankapital från andra tänkbara förändringar
över tiden, t.ex. etnisk diskriminering. Dessutom är det logiskt att tän-
ka sig att ökad efterfrågan på svenskt humankapital leder till ökad sta-
tistisk diskriminering. 

När det gäller etnisk diskriminering av den första generationens in-
vandrare, är vår kunskap begränsad. Självupplevda händelser berät-
tade av invandrare och kvalitativa studier visar att invandrare diskri-
mineras. (Brune 1993; Britz 1994; Knocke 1994; Paulson 1994.) Av
en intervjuundersökning 1998 med drygt 2 000 personer (varav 880
utrikes födda) som var arbetslösa eller nyligen varit det, framkommer
att 70–80 procent av intervjupersonerna (både invandrare och sven-
skar) ansåg att mörkt hår, hudfärg och utländskt namn i allmänhet på-
verkade möjligheten att få jobb. Av de utrikes födda ansåg ungefär
hälften att de själva varit utsatta för diskriminering på dessa grunder.
(Arai m.fl. 1999.) 

Arbetsmarknadsekonomer räknar med att etnisk diskriminering fö-
rekommer, men oftast betraktas diskriminering som en residual, dvs.
de skillnader som inte kan förklaras sedan alla andra mätbara fakto-
rer tagits med i beräkningen. (Arai m.fl. 1999; Le Grand & Szulkin
1999.) Att operationalisera etnisk diskriminering så att dess effekt kan
mätas mer exakt har däremot visat sig vara betydligt svårare. Vi vet allt-
så att diskriminering förekommer, men är fortfarande osäkra på dess
omfattning, styrka och eventuella förändring över tiden. När det gäl-
ler unga invandrare finns det dock en undersökning som på ett mer
precist sätt mäter omfattningen av etnisk diskriminering. I studien
jämförs sannolikheten att vara arbetslös i åldern 20–35 år för utländ-
ska män som adopterades som barn av svenska par och för infödda
män. (Rooth 2001a.) Studien visar att det inte fanns någon skillnad
mellan adopterade personer med svenskt utseende (vita) och infödda,
medan risken att vara arbetslös var mycket större för adopterade per-
soner med »osvenskt« utseende (ej vita). Eftersom alla adopterade kan
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antas ha förvärvat ett svenskt humankapital under sin uppväxt, tolkas
skillnaderna i arbetslöshetsrisk mellan adopterade med olika utseen-
de som ett resultat av etnisk diskriminering.

Flykting- och integrationspolitiken
En omfattande invandring till Sverige av flyktingar som under lång tid
haft stora svårigheter att få jobb har medfört stora kostnader för lan-
det. Detta har gradvis förändrat balansen mellan offentliga intäkter
och utgifter för invandrarpopulationen. 

Invandring kan vara lönsam för mottagarlandet, eftersom invand-
rare i allmänhet består av personer i yrkesverksam ålder. Mottagar-
landet slipper alla kostnader för individerna före migrationstillfället,
t.ex. för skolutbildning. Eftersom andelen barn och åldringar är mind-
re bland invandrare än för den inhemska befolkningen, belastar en in-
vandrarkohort inte offentlig service och socialförsäkringar lika myck-
et som infödda och den genomsnittliga invandraren betalar mer i skatt
per capita. Resonemanget gäller under förutsättning att invandrarna
får arbete efter det att de kommit till mottagarlandet.

Under 1960- och 1970-talen skedde det en inkomstöverföring via
den offentliga sektorn från invandrare till infödda på motsvarande 1
procent av BNP, något som successivt minskade och upphörde i bör-
jan av 1980-talet. Under 1990-talet uppskattades en nettoöverföring i
den andra riktningen, från infödda till invandrare, i storleksordning-
en 1–2 procent av BNP. (Wadensjö 1973; Ekberg 1983; Gustafsson m.fl.
1990; Ekberg & Andersson 1995; Gustafsson & Larsson 1997; Ekberg
1999; Gustafsson & Österberg 2001.)

Invandringen, som under perioden med arbetskraftsinvandring in-
neburit ett tillskott till den offentliga ekonomin, har nu med ökad flyk-
tinginvandring blivit en förlustaffär för stat och kommuner. Orsaken
är vad som framkommit ovan, att det tar så lång tid innan de nya in-
vandrarna blir självförsörjande genom förvärvsarbete och kan betala
skatt. I och för sig kan man se de ökade kostnaderna för flyktingin-
vandringen som en kalkylerad kostnad som vi är villiga att betala i hu-
manitetens och solidaritetens namn. Givet budgetrestriktioner i den
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offentliga sektorn, framtvingar emellertid sådana kostnadsökningar
omprioriteringar av transfereringar och verksamhet, vilket i sin tur får
fördelningsmässiga effekter. Risken är därmed uppenbar att de dryga
kostnaderna för den misslyckade arbetsmarknadsintegrationen ex-
ploateras politiskt av främlingsfientliga extremgrupper.

Flyktingmottagandet och politiken för att förbereda flyktingar för
det svenska samhället har kritiserats för att det tar för lång tid innan
nyanlända invandrare kommer in på arbetsmarknaden. Ett förbud att
förvärvsarbeta för asylsökande i kombination med långa utrednings-
tider i asylärenden är institutionella förhållanden som försenat flyk-
tingars inträde på arbetsmarknaden. Även satsningarna på olika slags
introduktionsprogram har sagts leda till att invandrare riskerar att pas-
siviseras och fastna i socialbidragsberoende. 

Ett par institutionella förändringar vid mitten av 1980-talet anses
ha bidragit till att försvåra flyktingars inträde på arbetsmarknaden. För
det första överfördes ansvaret för flyktingmottagandet från Ams till
Statens invandrarverk, vilket fick konsekvensen att flyktingarnas för-
sta kontakt med den svenska arbetsmarknaden kom att fördröjas. För
det andra genomfördes en ny politik för kommunplacering av flyk-
tingar, »Hela Sverige-strategin«. För att motverka problem som häng-
de samman med att invandrare var starkt koncentrerade till vissa stä-
der, framför allt storstäderna, initierade regeringen 1985 en politik
som gick ut på att flyktingar skulle utplaceras i alla kommuner och för-
delas jämnt över landet. I praktiken kom tillgången på bostäder och
inte det regionala arbetsmarknadsläget att avgöra vilka kommuner
som blev flyktingmottagare. Politiken var i kraft till 1994, då flyktingar
fick rätt att själva välja den första bostadsorten. Vid en utvärdering av
»Hela-Sverige-politiken« finner Edin, Fredriksson och Åslund (2000)
att den förda politiken bidragit till att minska flyktingars sysselsättning
och inkomster. 

Resultaten från Rooths (1999) studie av flyktingars arbetsmark-
nadsintegration ger stöd åt detta slags kritik och understryker vikten
av att flyktingar snabbt kommer i kontakt med arbetsmarknaden. I
studien följs flyktingar som fick permanent uppehållstillstånd 1987–
1991 fram till slutet av år 1995. Formell utbildning, från hemlandet el-
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ler sådan som genomgicks i Sverige efter inflyttningen, hade liten el-
ler ingen positiv påverkan på flyktingarnas möjligheter att få jobb. I
stället var sannolikheten betydligt större att ha arbete år 1995 för dem
som under sin första tid i landet fått något slags arbetslivspraktik. Po-
licyimplikationen av denna studie är snarast att man bör prioritera att
möjliggöra för flyktingar att få arbete på den reguljära arbetsmarkna-
den, framför deltagande i olika utbildningsprogram. Genom delta-
gande i arbetslivet förvärvar flyktingarna snabbare Sverige-specifika
kunskaper, t.ex. språkkunskaper, och skaffar sig erfarenheter och re-
ferenser som ökar möjligheterna att få jobb vid nästa arbetslöshetstill-
fälle. Exemplet Gnosjö-Gislaved i Ekbergs och Ohlssons (2000) ovan
refererade studie av bosniska flyktingars integration visar för övrigt att
en stor andel av en flyktingkohort på relativt kort tid kan få reguljärt
arbete, bara förutsättningarna på arbetsmarknaden är de rätta.

Enligt den officiella arbetsmarknadspolitiken ska svaga grupper på
arbetsmarknaden prioriteras i verksamheten, t.ex. arbetshandikappa-
de, ungdomar, äldre och utomnordiska medborgare. En studie av de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 1995 och 1998 visar att gruppen
utomnordiska medborgare har prioriterats, men utvärderarna fram-
håller att gruppen är mycket heterogen. (Ekberg & Rooth 2000a och
2000b.) Prioritering definieras av utredarna som att en grupps andel
av antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska överstiga
gruppens andel av de arbetslösa. Studien visade att nyanlända grup-
per som t.ex. bosnier var tydligt prioriterade, medan utländska med-
borgare från Mellersta Östern och Sydeuropa som vistats längre i Sve-
rige var underprioriterade. Ekberg och Rooth är kritiska till att in-
vandrare som varit länge i landet underprioriteras när det gäller ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder och ifrågasätter också medborgarskap
som kriterium för prioriteringsåtgärder inom arbetsmarknadspoliti-
ken. Genom att 60 procent av de utrikes födda har fått svenskt med-
borgarskap, blir naturaliserade invandrare automatiskt en underprio-
riterad grupp på grund av detta kriterium. Av den invandrade befolk-
ningen från Latinamerika har 65 procent svenskt medborgarskap och
motsvarande andel för asiater och afrikaner är 60 respektive 53
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procent. Bland dem med utomeuropeiskt ursprung som övergått till
svenskt medborgarskap finns många med mycket svag arbetsmark-
nadsförankring.
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Kapitel 3. Invandrarna i social-
försäkringssystemet

Sociala rättigheter var under lång tid förbehållet svenska med-
borgare. Som en följd av de stora migrationsrörelserna under ef-
terkrigstiden kom emellertid det svenska trygghetssystemet att

förändras i riktning mot likställighet mellan invandrare och infödda.
Sådana förändringar genomfördes successivt i samarbete med andra
länder. I stället för att vara baserad på medborgarskap har ersättning-
en från det svenska socialförsäkringssystemet successivt kommit att
villkoras av en viss tids vistelse i landet. Den sista förändringen i den-
na process skedde 1979 och gällde folkpensionen. Till stor del har er-
sättningsnivån i socialförsäkringssystemet också varit beroende av ar-
betsinkomstens storlek, eftersom flera försäkringssystem är baserade
på den s.k. inkomstbortfallsprincipen. 

EU-medlemskapet innebär att företagare och anställda från andra
EU-länder omfattas av speciella regler, och därutöver finns konven-
tioner och andra överenskommelser som gäller icke förvärvsarbetan-
de och medborgare i övriga länder. För personer som inte omfattas av
dessa regler gäller enbart de svenska reglerna.

Det svenska socialförsäkringssystemet har delvis olika innebörd för
infödda och invandrare. Krav på en minsta vistelsetid i landet gör att
det helt enkelt tar tid innan invandrare kommer att omfattas av hela
trygghetssystemet. I sådana delar av försäkringssystemet där ersätt-
ningsnivåerna baseras på tidigare arbetsinkomster, blir en naturlig
följd att personer utan förvärvsarbete eller som förvärvsarbetat under
kortare perioder får mindre ersättning än personer som förvärvsarbe-
tar och har gjort det under lång tid. I många fall tillhör invandrare den
förra gruppen, medan infödda tillhör den senare.
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I detta kapitel ges en översikt över hur invandrare är fördelade i oli-
ka delar av det svenska socialförsäkringssystemet, och skillnader mel-
lan infödda och invandrare och mellan olika invandrargrupper disku-
teras i ett integrationsperspektiv. Framställningen täcker dock inte he-
la socialförsäkringssystemet, utan behandlar vilka regler som gäller
när man blir gammal, sjuk eller arbetslös och i vilken utsträckning som
invandrare har omfattats av det svenska trygghetssystemet i dessa fall. 

På ålderdomen 
De allra flesta som går i pension idag får sin ersättning från olika håll.
Folkpensionen är ett grundbelopp som utgår till alla ålderspensionä-
rer från 65 års ålder, oavsett tidigare inkomster. Utöver folkpensionen
finns en allmän tilläggspension (ATP), grundad på tidigare arbetsin-
komster, och en avtalsbestämd tilläggspension som utgår till så gott
som alla löntagare. Därtill kommer utbetalningar från privata pen-
sionsförsäkringar. För dem som saknar eller får låg ATP omfattar folk-
pensionen förutom grundbeloppet också särskilda pensionstillskott
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Tabell 3.1.  Index över andelen pensionärer bland dem som är 65 år och äldre samt
det genomsnittliga pensionsbeloppet per pensionär år 1991.

Män Kvinnor

Andel med Pensions- Andel med Pensions-
pension belopp pension belopp

Inrikes födda 1,00 1,00 1,00 1,00
Utrikes födda 0,95 1,00 0,93 1,04
Därav:

Invandrat före 1970 1,00 1,06 1,00 1,08
Invandrat 1970–1979 0,98 0,65 0,97 0,79
Invandrat 1980–1983 0,85 0,47 0,75 0,66
Invandrat 1983–1987 0,52 0,43 0,39 0,62
Invandrat 1988–1990 0,14 0,56 0,10 0,67

Källa: Ekberg 1996, tabell 3. Egen bearbetning.



och bostadstillägg. (Socialförsäkringsboken 2000; Edebalk m.fl. 1998.)
Full ATP har sedan försäkringen infördes motsvarat ett genomsnitt

av de bästa 15 årsinkomsterna och 30 års förvärvsarbete i Sverige –
kortare perioder har gett lägre pensionsbelopp. För att få folkpension
krävdes fram till 1979 svenskt medborgarskap och att man var bosatt i
Sverige. Utländska medborgare hade rätt till svensk folkpension endast
om Sverige hade slutit avtal med deras hemland om ömsesidig pen-
sionsrätt, vilket huvudsakligen gällde invandrare från de andra nor-
diska länderna. Från denna tid ändrades huvudregeln så att svenska
medborgares ovillkorliga rätt till folkpension kompletterades med mer
generösa regler för utländska medborgare. Dessa fick nu rätt till folk-
pension om de hade rätt till ATP eller om de bott minst tio år som vux-
na i Sverige före pensioneringsåldern. Sedan 1993 har villkoren för att
få folkpension enbart gällt vistelsetiden i Sverige. För både svenska och
utländska medborgare gäller ett krav på 40 års vistelse i Sverige i ål-
dern 16–65 år eller minst 30 år med ATP-poäng. (Elmér 1989; 2000.)

En undersökning av pensionsförhållandena 1991 visar att andelen
pensionärer bland personer som var 65 år och äldre var lägre för in-
vandrare än för infödda. För den senare gruppen hade så gott som
samtliga som uppnått pensionsåldern ålderspension, medan det bland
utrikes födda fanns 6–7 procent som saknade pension. Förklaringen
är att det i invandrargruppen fanns äldre personer som inte uppfyllde
villkoren för att få ålderspension. Skillnaderna i detta avseende var
emellertid betydande mellan olika invandrarkohorter. Minst andel
pensionärer hade de senast invandrade kohorterna och den genom-
snittliga disponibla inkomsten för dessa äldre var avsevärt under ni-
vån för infödda svenskar. För invandrare som kom till Sverige före
1970 var andelen pensionärer däremot ungefär lika stor som för in-
födda, och den disponibla inkomsten var till och med något över snit-
tet för infödda. (Ekberg 1996.)

Likartade resultat uppvisar en undersökning av andelen ålderspen-
sionärer år 1978. Arbetskraftsinvandrare från länder där de stora ko-
horterna kom redan under 1950-talet, som t.ex. italienare och tyskar,
hade en lika stor andel pensionärer som infödda 1978. Även finlända-
re hade en hög andel personer med pension bland de äldre. Invand-
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rargrupper med en senare och mer utdragen invandringsprocess, som
t.ex. jugoslaver och greker, hade däremot betydligt lägre andelar pen-
sionärer i befolkningen 65 år och äldre 1978. (Ekberg 1983.) 

I början av 1990-talet var det bland invandrarna de tidiga arbets-
kraftsinvandrarna från 1950- och 1960-talen som till fullo åtnjöt det
svenska ålderspensionssystemets förmåner. Anledningen är att de ha-
de vistats länge i landet och fått en bra förankring på arbetsmarkna-
den. Som vi har sett i föregående avsnitt hade dessa invandrarkohor-
ter hög sysselsättningsgrad och relativt höga inkomster. Att personer i
senare invandrarkohorter inte i samma utsträckning har kunnat dra
nytta av pensionsförmånerna beror på att de inte varit bosatta i Sveri-
ge tillräckligt länge och/eller på att de inte haft arbetsinkomster un-
der tillräckligt lång tid. Äldre invandrare som inte var berättigade till
svensk ålderspension har fått sin försörjning från sina familjer eller
från socialbidrag (se nedan).

Kommer då de regeländringar i pensionssystemet som infördes i
början av 1990-talet att ge invandrare större tillgång till de svenska
pensionsförmånerna? Det är tveksamt, eftersom kvalificeringstiden är
så lång: 30–40 år. För invandrare från andra EU-länder är detta inget
större problem, eftersom man även skaffat sig pensionspoäng i hem-
landet. För utomeuropeiska invandrare som kommer i vuxen ålder tor-
de det däremot vara svårt att få ihop till en full ålderspension eftersom
de inte kan »ta med sig« pensionsersättningar från hemlandet. Därtill
kommer svårigheterna för dessa grupper att överhuvudtaget få jobb i
Sverige och ackumulera poäng i det nya ATP-systemet där ersättning-
en baseras på inkomsten under hela den yrkesverksamma tiden. 

Vid sjukdom 
Förtidspensioneringar
Den som är yngre än 65 år och har varaktigt nedsatt arbetsförmåga kan
få förtidspension. Ersättning ges i form av folkpension och ATP. (Soci-
alförsäkringsboken 2000.) En undersökning av förhållandena 1978 vi-
sar att andelen förtidspensionärer var ungefär lika stor bland invan-
drare som bland inrikes födda, om man tar hänsyn till att åldersfördel-
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ningen var olika i dessa befolkningar. Finländare av båda könen och
italienska kvinnor var däremot överrepresenterade bland förtidspen-
sionärerna. (Ekberg 1983.)

I slutet av 1970-talet var det årliga antalet förtidspensioneringar per
100 individer något större för invandrare än för svenskar, om man tar
hänsyn till skillnader i åldersstrukturen. Under 1980-talet bidrog för-
tidspensionering av invandrare avsevärt till att öka det totala antalet
förtidspensionärer. Under perioden 1985–1990 bestod t.ex. omkring
hälften av nettotillskottet till antalet förtidspensionärer av personer
som var födda utomlands. Huvudsakligen rörde det sig om tidigare ar-
betskraftsinvandrare från de nordiska länderna och Sydeuropa. (Soci-
alstyrelsen 1994; RFV 1996.)

Av tabell 3.2 framgår att följden av dessa förändringar blev att an-
delen förtidspensionärer år 1991 var omkring 25 procent större i grup-
pen utrikes födda än bland infödda. Skillnaderna mellan olika natio-
naliteter och invandrarkohorter var dock mycket större än mellan
svenskar och invandrare. Invandrargrupper som har kommit sent var
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Tabell 3.2.  Åldersstandardiserat index för andel med pension 16–64 år, folkbokför-
da den 31/12 1991.

Män Kvinnor

Inrikes födda 1,00 1,00
Utrikes födda 1,23 1,25

Därav:
Invandrat före 1980 1,41 1,42

Därav:
– födda i Finland 1,53 1,13
– födda i Grekland 2,60 3,29
– födda i Jugoslavien 2,40 2,99
– födda i Västeuropa 0,88 0,99

Invandrat 1980–1983 1,15 1,10
Invandrat 1983–1987 0,64 0,61
Invandrat 1988–1990 0,21 0,22

Källa: Ekberg 1996, tabell 3. Egen bearbetning.



underrepresenterade bland förtidspensionärerna, vilket troligen
hänger samman med att de är yngre och att handläggningstiderna för
förtidspensionering normalt sett är ganska långa – akuta problem lö-
ses genom sjukskrivning. Hit hörde stora delar av flyktinginvandrar-
na under 1980-talet. Överrepresenterade bland förtidspensionärerna
var i stället arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige före 1980-ta-
let från Norden och Sydeuropa. Speciellt gällde detta finländska män
och greker och jugoslaver av båda könen. Västeuropeiska män var
dock underrepresenterade bland förtidspensionärerna.

Under 1990-talet har detta mönster bestått, med den förändringen
att andelen förtidspensionärer bland invandrare från det forna Jugo-
slavien har minskat avsevärt. Detta är emellertid en statistisk effekt av
massinvandringen i samband med inbördeskriget i början av 1990-
talet. (RFV 2001.)

Sjukfrånvaro och sjukersättning
Sjukpenningförsäkringen ersätter inkomstbortfall vid nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom och omfattar alla som har arbete eller
är arbetslösa, dvs. som tillhör arbetskraften. Försäkringsvillkoren är
desamma för svenskar och invandrare. På grund av att många invand-
rare som kommit de senaste decennierna har en svag arbetsmark-
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Tabell 3.3.  Åldersstandardiserat index för antalet sjukpenningdagar per sjukpen-
ningförsäkrad (inklusive ersättning från arbetsskadeförsäkringen) år 1990.

Män Kvinnor

Inrikes födda 1,00 1,00
Utrikes födda 1,76 1,61

Därav
– födda i Finland 1,90 1,55
– födda i Grekland 2,74 3,38
– födda i Jugoslavien 2,82 3,18
– födda i Västeuropa o Nordamerika 0,93 0,94

Källa: RFV 1996, tabell s. 44. Egen bearbetning.



nadsanknytning, är andelen sjukpenningförsäkrade lägre för utrikes
födda än för infödda. Detta gäller i synnerhet för utomeuropeiska in-
vandrare. (RFV 1996.) De skillnader som finns mellan olika länder när
det gäller andelen sjukpenningförsäkrade personer är helt och hållet
en avspegling av deras sysselsättningsläge.

År 1990 hade utlandsfödda i genomsnitt omkring 70 procent högre
sjukfrånvaro än infödda (se tabell 3.3). Sjukfrånvaron var lägre för
västeuropéer och nordamerikaner, men större för de flesta andra in-
vandrargrupper. Slående är den höga sjukfrånvaron för finländare och
invandrare från Grekland och Jugoslavien. De sistnämnda grupperna
hade en sjukfrånvaro som var tre gånger så stor som svenskars. Näst-
an lika höga nivåer finns för andra invandrargrupper som inte brukar
räknas till de tidiga arbetskraftsinvandrarna, t.ex. invandrare från Tur-
kiet, Irak och Libanon. De stora variationerna i sjukfrånvaro mellan
olika nationalitetsgrupper förklaras huvudsakligen av skillnader i an-
delen långtidssjukskrivna. Jämfört med svenskar var andelen sjuk-
skrivna under hela året 1990 två gånger större för finländare och fyra
till fem gånger större för sydeuropéer. (RFV 1996; Malker 1994.)

Även i en undersökning för perioden 1981–1991, där man tar hän-
syn till skillnader mellan olika individer med avseende på kön, ålder,
civilstånd, utbildning och vistelsetid i Sverige, finner man stora skill-
nader mellan infödda och invandrare och mellan olika invandrar-
nationaliteter. Tyskar och amerikaner hade ungefär samma sannolik-
het som infödda att vara sjukskrivna mer än 25 dagar per år, medan
invandrare från Sydeuropa, t.ex. Grekland, Jugoslavien och Turkiet,
hade 40–45 procents högre sannolikhet. Även invandrare från Irak
uppvisade en hög sjukskrivningsrisk, medan invandrare från övriga
flyktingländer som ingick i studien hade förvånansvärt låg sannolik-
het att vara sjukskrivna. Finländare hade enligt denna studie en lägre
sjukskrivningssannolikhet än vad man kunde förvänta sig utifrån den
aggregerade statistiken. (Bengtsson & Scott, kommande.) 

Invandrares hälsotillstånd
Olika undersökningar av invandrares subjektiva hälsotillstånd visar
att invandrare anser sig ha sämre hälsa än vad svenskar i samma ålder
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gör. I synnerhet invandrare från Finland och Sydeuropa har enligt oli-
ka undersökningar sedan mitten av 1970-talet upplevt sitt hälsoläge
som sämre än vad andra invandrarkategorier och svenskar gjort. (SCB
1977; Leiniö 1983; Ekberg 1996.) 

Variationerna mellan olika invandrargrupper i det subjektiva häl-
soläget överensstämmer alltså i stor utsträckning med skillnaderna i
sjukfrånvaro och förtidspensioneringsfrekvens. Frågan är då om det
finns objektiva hälsoindikatorer som kan understödja denna bild. När
det gäller dödlighet indikerar en studie för Stockholms län att sanno-
likheten att dö i åldern upp till 65 år var högre för invandrare än för
svenskar. (Diderichsen 1989.) En studie av de åldersstandardiserade
dödstalen i befolkningsstatistiken 1975–1990 bekräftar en överdödlig-
het för utländska medborgare i åldern 30–59 år jämfört med svenska
medborgare. I synnerhet finska män uppvisade en hög dödlighet, mer
än dubbelt så hög som för svenskar. (Ekberg 1996.) 

I Finland är den manliga vuxendödligheten högre än i Sverige. Det
är också känt att en vanlig dödsorsak bland män i åldern 30-60 år i Fin-
land är hjärt- och kärlsjukdomar, vars orsak till stor del anses vara kost-
vanor och livsstil, något som man kan anta att invandrare »tar med sig«
från hemlandet när de flyttar. En studie av finländare i Sverige visar
att risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar är större än för sven-
skar, men att den minskar med tiden i landet. (Alfredsson m.fl. 1982.)
Till viss del skulle den högre dödligheten för finländare alltså kunna
förklaras av en kulturellt betingad livsstil, vilket i så fall kompletterar
hypotesen om att arbetsrelaterade hälsoproblem orsakar långtids-
sjukskrivningar och förtidspensionering. 

Någon motsvarande studie av dödligheten för greker och jugoslaver
är inte gjord, eftersom återutvandringen förmodligen är kraftigt un-
derregistrerad i folkbokföringen. Dödstalen för t.ex. greker blir där-
med helt orealistiska och är inte meningsfulla att analysera. (Ekberg
1996; Ekberg 1995; Nilsson 1994.)

Vi vet idag litet om det objektiva hälsoläget för infödda och utrikes
födda av olika härkomst. Det har gjorts undersökningar av asylsökan-
de, som visar att de oftare har infektioner och parasitsjukdomar, tu-
berkulos och psykiska sjukdomar som följd av tortyr och traumatiska
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upplevelser. Hos vissa invandrargrupper har man också funnit större
benägenhet att få åldersdiabetes och magcancer. (Hjern 1995.) Invand-
rare från Östeuropa, f.d. Jugoslavien och medelhavsländerna har en
högre självmordsfrekvens än svenskar. 

Skillnader i långtidssjukskrivning och förtidspensionering
Man kan alltså konstatera att de flesta invandrargrupper utom västeu-
ropéer och nordamerikaner har en större sjukfrånvaro än infödda.
Speciellt höga sjuktal har finländska män och sydeuropéer, vilket till
mycket stor del beror på att andelen långtidssjukskrivna är stor för des-
sa grupper. Även när det gäller förtidspensioneringar är finländska
män och greker och jugoslaver av båda könen starkt överrepresente-
rade.

Att de tidiga arbetskraftsinvandrarna ofta hamnade i okvalificerade
industrijobb, med sämre arbetsmiljö och skiftesarbete, anges ofta som
en bidragande förklaring till att de oftare än infödda blivit förtidspen-
sionerade. Sämre arbetsmiljö har varit orsaken till att invandrare va-
rit överrepresenterade när det gäller arbetsolyckor, anmälda arbets-
sjukdomar och sjukfrånvaro. (Wadensjö 1996.) På motsvarande sätt
skulle den låga andelen manliga förtidspensionärer från Västeuropa
kunna tänkas bero på att de har en gynnsam yrkesstruktur och goda
inkomster.

Flera undersökningar visar emellertid att även om man tar hänsyn
till skillnader i yrke, har övergången till förtidspensionering varit
mycket vanligare bland finländska män och invandrare från Grekland
och Jugoslavien än bland infödda och invandrare från t.ex. Västeuro-
pa. (Reinans & Swedner 1987; Ekberg 1990; Ekberg 1993; Ekberg
1994.) Alternativa förklaringar har därför framförts, men hittills inte
testats.

En förklaring är att skillnaderna i sjukfrånvaro och förtidspensio-
nering trots allt är arbetsrelaterade, men att man inte lyckas fånga det-
ta på grund av att statistikens uppdelning efter yrkestitlar ger ofull-
ständig information. Det räcker inte att ta hänsyn till yrkestillhörighet,
eftersom invandrare och infödda ofta har olika arbetsuppgifter trots
att de har samma yrkestitel. I stället för att enbart kontrollera för yrke
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borde man ta hänsyn till befattning och arbetsuppgifter. (Wadensjö
1996.) På liknande sätt har det argumenterats för att man bör kon-
trollera för arbetsplats, eftersom förhållanden och arbetstillfredsstäl-
lelse kan skilja sig mellan arbetsplatser trots att yrkesbeteckningarna
är likartade. (Bengtsson m.fl. kommande.) 

En annan förklaring är att invandrares benägenhet att återutvandra
hänger ihop med deras hälsotillstånd. Man kan t.ex. tänka sig att det
är invandrare med god hälsa som satsar på att flytta tillbaka till hem-
landet, medan invandrare med sämre hälsa och därmed större risk att
förtidspensioneras stannar kvar. (Ekberg 1996.) Å andra sidan kan
man inte utesluta att förtidspensionerade invandrare också återvänder
till sina hemländer. Vidare kan man tänka sig att invandrare redan vid
invandringstillfället är selekterade på ett sätt som påverkar hälsoläget.
Om t.ex. andelen arbetslösa i hemlandet är stor i en invandringsgrupp
bör detta påverka de nationella skillnaderna i framtida sjukskrivning-
ar i Sverige, eftersom vi vet att hälsoläget i allmänhet är sämre för ar-
betslösa än för personer med arbete. 

Ytterligare en förklaring är att förväntningar om vad som är den
»normala« pensionsåldern påverkar när en individ väljer att dra sig till-
baka från arbetsmarknaden. En invandrare tänks, när han eller hon
flyttar, föra med sig förväntningar om när det är lämpligt att lämna ar-
betslivet som är baserade på den vanliga pensionsåldern i hemlandet.
Eftersom pensionsåldern och förväntningarna på kvinnligt förvärvsar-
bete varierar i olika länder, kan man vänta sig att andelen förtidspen-
sionerade varierar mellan olika invandrargrupper i Sverige. (Broomé
m.fl. 1996.) Att det är stora nationella skillnader i arbetskraftsdelta-
gandet i åldersgruppen 55–64 år framgår av tabell 3.4. Andelen i ar-
betskraften i denna åldersgrupp är i internationellt perspektiv stor i
Sverige, liksom i Norge och Danmark: omkring 70 procent för män och
50–60 procent för kvinnor. Detta höga arbetskraftsdeltagande över-
träffas endast i ett par länder inom OECD, Island och Japan. I stora de-
lar av Europa är arbetskraftsdeltagandet avsevärt lägre: 40–50 procent
för män och 15–35 procent för kvinnor. Även i Finland ligger arbets-
kraftsdeltagandet numera på denna lägre nivå. 
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Vid arbetslöshet
Arbetslöshetsersättningen – svårigheten att kvalificera sig
Sedan 1998 består arbetslöshetsförsäkringen av en grundförsäkring
och en inkomstbortfallsförsäkring. Arbetslösa har rätt till en grunder-
sättning om de tidigare har förvärvsarbetat eller studerat på heltid över
grundskolenivå under ett helt läsår. Den som blir arbetslös kan i stäl-
let få ersättning från en arbetslöshetskassa om han eller hon under en
viss tid före arbetslöshetsperioden har förvärvsarbetat och som med-
lem i kassan betalat försäkringsavgifterna. Denna ersättning är nor-
malt högre än grundersättningen och baserad på den tidigare inkoms-
ten upp till ett visst tak. 

Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig inte speciellt
mycket från det tidigare systemet. För att få ersättning vid arbetslöshet
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Tabell 3.4.  Arbetskraftsdeltagandet i åldern 55–64 år i olika länder år 1990 och
2000. Andelar i procent.

Män Kvinnor

1990 2000 1990 2000

Sverige 75 73 65 63
Danmark 69 65 46 48
Norge 73 74 54 62
Finland 47 48 41 45
Island 94 95 81 77
Tyskland 58 55 26 34
Nederländerna 46 51 17 26
Polen — 40 — 24
Frankrike 46 42 31 33
Italien 52 42 15 16
Grekland 60 57 24 26
Turkiet 61 53 27 20
Ungern — 35 — 14
Japan 83 84 47 50

Anm.: Arbetskraften omfattar både förvärvsarbetande och arbetslösa. 
Källa: Employment Outlook June 2001.



från en a-kassa har krävts en etablerad anknytning till arbetsmarkna-
den, dvs. att man som medlem i en a-kassa har betalat sina avgifter och
förvärvsarbetat en viss tid innan man blev arbetslös. Under perioden
1974–1997 utgjorde KAS (kontant arbetsmarknadsstöd) en komplet-
terande stödform till arbetslöshetsförsäkringen för ungdomar som
kom direkt från utbildning och inte var berättigade till ersättning från
a-kassa. I princip krävdes för övriga arbetslösa anknytning till arbets-
marknaden också för att få KAS, även om kvalificeringskraven inte var
lika stränga som för att få a-kasseersättning. Detta system byggde så-
ledes på att den som var utan arbete tidigare hade haft en anställning,
vilket var en nackdel för t.ex. nyanlända invandrare som ännu inte
kommit in på arbetsmarknaden. (Edebalk m.fl. 1998.) Förändringar-
na i arbetslöshetsförsäkringen 1998 bör ha gynnat nyanlända invand-
rare utan jobb, eftersom man genom studier på minst gymnasienivå
numera kan kvalificera sig för det lägre grundbeloppet.

Som framgått i avsnittet om invandrares sysselsättning i förra kapit-
let, har utrikes födda en lägre andel förvärvsarbetande än infödda.
Speciellt låg sysselsättning kan man notera för invandrarkohorter som
kommit relativt nyligen till Sverige, huvudsakligen som flyktingar och
anhöriga från länder i tredje världen. 

Trots att andelen utan förvärvsarbete var mycket högre för invand-
rare än för infödda, var överrepresentationen inte lika stor när det gäl-
ler mottagande av arbetslöshetsersättning 1990. Detta beror på att
många invandrare utan arbete fick sin försörjning från andra delar av
socialförsäkringssystemet. Under introduktionsperioden ersätts t.ex.
flyktinginvandrare med socialbidrag. De som efter introduktionen in-
te får anställning får ofta fortsatt socialbidragsersättning. Även andra
invandrare med svag arbetsmarknadsanknytning får ofta socialbidrag,
t.ex. de som haft tidsbegränsade anställningar men inte hunnit kvali-
ficera sig för arbetslöshetsersättning och de som har haft arbete men
blivit utförsäkrade på grund av långtidsarbetslöshet.

Invandrare överrepresenterade bland socialbidragshushållen
Socialbidrag var tänkt att utgå till hushåll som under kortare perioder
hade försörjningsproblem, men ersättningsformen har också kommit
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att bli en mer långsiktig försörjning för personer med svag arbets-
marknadsanknytning. Ersättningsnivån är tänkt att motsvara existens-
minimum och beror på hushållets sammansättning. En person med ar-
betslöshetsersättning kan alltså, om hushållets inkomst är låg i förhål-
lande till antalet medlemmar, också vara mottagare av socialbidrag.

Till skillnad från andra delar av det svenska socialförsäkringssyste-
met utgör kvalificeringsvillkoren för socialbidrag inget hinder för den
som flyttar in i landet. Alla som är bosatta i Sverige och har en inkomst
under en viss miniminivå är berättigade till socialbidrag. Det finns inga
krav på en minsta vistelsetid i landet eller tidigare arbetsinkomster.
Därför är det föga förvånande att invandrare, speciellt nyanlända och
andra med svag arbetsmarknadsanknytning, är överrepresenterade
bland socialbidragstagarna. (Hammarstedt 2000.)

Socialbidragsmottagandet ökade kraftigt i Sverige under 1980-ta-
let och fram till mitten av 1990-talet. Genomsnittligt längre bidragsti-
der och fler bidragstagare ledde till ökade bidragskostnader. Ett ökat
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Figur 3.1. Den procentuella andelen av det totala utbetalade socialbidraget som går
till utländska hushåll (procent). 
Anm.: Som utländskt hushåll räknas hushåll där registerledaren eller dennes ma-
ka/sammanboende är utländsk medborgare. Fram till 30/4 1988 ingår asylsökanden
i statistiken. För perioden 1993–2001 ingår även hushåll som fått introduktionser-
sättning för flyktingar. 
Källa: SOS Socialvården; SOS Statistiska Meddelanden, serie S; SOS Ekonomiskt
bidrag/Socialbidrag.



socialbidragsmottagande bland invandrare var en viktig del i denna
ökning.

Omkring 1970 mottog cirka 10 procent av de utländska hushållen
socialbidrag, vilket motsvarade en lika stor andel av de totala bidrags-
kostnaderna (se figur 3.1). De utländska hushållen var vid denna tid
något överrepresenterade bland bidragshushållen, men bidragstider-
na var ungefär desamma som för svenskar. Mellan 1975 och 1985 öka-
de andelen utländska bidragshushåll till omkring 15 procent och läng-
re bidragstider ökade de utländska hushållens andel av de totala soci-
albidragskostnaderna till omkring 25 procent. Därefter ökade de ut-
ländska hushållens bidragsberoende ytterligare, delvis som en följd av
den omfattande flyktinginvandringen under den andra halvan av
1980-talet och början av 1990-talet. Under 1990-talet har andelen ut-
ländska bidragshushåll legat på omkring en tredjedel, och deras andel
av de totala socialbidragskostnaderna har ökat till omkring 50 procent.
(Franzén 2001; Socialstyrelsen 1994.)

Salonen (1994) uppskattar vid mitten av 1990-talet att cirka en tion-
del av de utländska hushåll som mottagit socialbidrag har bestått av
asylsökande. Eftersom asylsökande inte varit tillåtna att arbeta, har so-
cialbidrag varit den enda återstående försörjningsformen. 

De studier som genomförts om invandrares socialbidragsmottagan-
de under 1980- och 1990-talen bekräftar att invandrarhushållen är
överrepresenterade inom bidragssystemet. En studie för perioden
1983–1995 visar att det var fyra gånger så vanligt att utrikes födda var
socialbidragsmottagare än att infödda var det. Över en fjärdedel av den
utlandsfödda befolkningen mottog någon gång under perioden social-
bidrag, vilket var mer än dubbelt så stor andel som för infödda. (Fran-
zén 2001.) 

Även med hänsyn tagen till individuella skillnader i ålder, civilstånd,
bostadsort och regionalt arbetsmarknadsläge kvarstår överrepresenta-
tionen för utrikes födda bland socialbidragstagarna för perioden
1983–1995. Det fanns dock stora inbördes variationer inom gruppen
utlandsfödda. Invandrare från Norden och Västeuropa hade lägre san-
nolikhet än svenskar att bli socialbidragsmottagare, medan invandra-
re från övriga delar av världen hade högre sannolikhet att hamna i so-
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cialbidragsmottagande. Störst var denna sannolikhet för födda i Syd-
europa (dit f.d. Jugoslavien räknats) och Mellanöstern. (Franzén 2001.)

Socialbidrag som enda inkomstkälla
Det har också visats att socialbidragen under 1980-talet i allmänhet
spelade en större roll för invandrarhushållens disponibla inkomst än
för inföddas hushåll. (Gustafsson m.fl. 1990; Franzén 1997.) En jäm-
förelse mellan förhållandena 1983 och 1995 visar att denna skillnad
har ökat (se tabell 3.5). År 1983 hade omkring 90 procent av social-
bidragstagarna, både infödda och invandrade, något slags arbetsin-
komst under året. Omkring en tredjedel hade arbetslöshetsunderstöd
och endast runt 10 procent hade socialbidrag som enda inkomstslag.
Infödda hade en något mer positiv fördelning i detta avseende, men
skillnaderna var inte särskilt stora. År 1983 var alltså socialbidrag ett
komplement till arbetsinkomster eller arbetslöshetsersättning för den
stora majoriteten invandrare – endast för en liten minoritet utgjorde
socialbidrag den enda försörjningsmöjligheten. 

År 1995 hade arbetsmarknadsläget försämrats för både infödda och
invandrare, men det var framför allt den senare gruppen som hamna-
de i ökat socialbidragsberoende. Mindre än hälften av de socialbidrags-
mottagande invandrarna hade nu någon arbetsinkomst alls, och om-
kring 40 procent saknade både arbetsinkomster och arbetslöshetser-
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Tabell 3.5.  Andel socialbidragstagare under åren 1983 och 1995 med olika
inkomstkällor (procent).

Utrikes Utrikes
Infödda födda Infödda födda

Bidragstagare 1983 1983 1995 1995

med arbetsinkomster 92 88 71 46
med arbetslöshetsersättning 30 36 43 37
utan arbetsinkomster eller

arbetslöshetsersättning 8 11 19 38

Källa: Franzén 2001, tabell 2.



sättning. Även om lågkonjunkturen i början av 1990-talet slog hårt mot
svenskar också, skyddades de ofta av andra delar i socialförsäkrings-
systemet. Andelen arbetslösa infödda var därför mycket högre än
1983. Någon motsvarande ökning av andelen invandrare som under
samma år också mottog arbetslöshetsersättning kan man inte iaktta.
(Franzén 2001.) 

Orsaken till invandrares ökade socialbidragsberoende under 1990-
talet står förmodligen att finna i kombinationen av massinvandring
och ekonomisk kris i början av decenniet. Nya invandrargrupper till-
kom och försörjdes under introduktionsperioden med socialbidrag.
De omfattades inte av rätten till arbetslöshetsunderstöd på samma sätt
som svenskar och invandrare som hunnit få arbetsmarknadsförank-
ring. Flera undersökningar visar, föga förvånande, att tiden i landet är
en viktig förklaringsfaktor till invandrares socialbidragsmottagande –
ju längre tid i landet, desto mindre är socialbidragsmottagandet. (Gus-
tafsson m.fl. 1990; Franzén 1997.) Även om man i individbaserade stu-
dier kontrollerar för ålder, civilstånd, utbildning och migrationsskäl,
har nyligen anlända invandrare en mycket högre sannolikhet att vara
socialbidragsmottagare än invandrare som varit längre i landet. Under
perioden 1983–1995 tog det omkring 15 år innan den genomsnittlige
invandrarens bidragsberoende sjunkit till samma nivå som infödda
svenskars. (Franzén 2001.)

Flyktingar
Flyktingar mottar socialbidrag i högre utsträckning än svenskar, men
också oftare än andra invandrare. År 1996 var det sju gånger så van-
ligt att en flykting hade socialbidrag jämfört med en svensk och tre
gånger så vanligt jämfört med andra invandrare (se tabell 3.6). Av ta-
bell 3.6 framgår att det var speciellt under den första vistelsetiden i lan-
det som flyktingars socialbidragsberoende var högre än andra invan-
drargruppers, och att skillnaderna i stort sett försvunnit efter tio år i
landet. (Hansen & Lofstrom 1999.) En annan undersökning visar att
skillnaderna är obetydliga redan efter fem år i landet. (Franzén 2001.) 

Man kan alltså påstå att flyktingar har en större sannolikhet än and-
ra invandrare att vara socialbidragsmottagare, men att de har en snab-
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bare assimileringsprocess. (Hansen & Lofstrom 1999.) Det finns dock
ingen anledning att dra alltför långtgående slutsatser av skillnaderna
mellan flyktingar och icke-flyktingar i detta avseende. Till stor del för-
klaras skillnaden av institutionella förhållanden. Det är ett faktum att
introduktionsprogrammen i Sverige är organiserade så att det är soci-
albidrag som är den gängse försörjningsformen. Så gott som alla flyk-
tinginvandrare gör alltså sin debut i Sverige som socialbidragsmotta-
gare, ett förhållande som har kritiserats för att det kan leda till passi-
visering och bidragsberoende. Till viss del kan olikheterna i socialbi-
dragsmottagande förmodligen också förklaras av att den första tiden i
Sverige är svårare för flyktingar än för invandrare med andra migra-
tionsskäl. I många fall torde t.ex. själva flyttningen och den första ti-
dens tillvaro i destinationslandet inte vara förberedd på samma sätt

64

Tabell 3.6.  Flyktingars och icke-flyktingars socialbidragsmottagande år 1996.

Andelar i procent Index 1 Index 2

Svenskar 5 1,0

Ej flyktingar 10 2,2 1,0
därav invandrade

1968–1975 7 1,4 1,0
1976–1980 10 2,1 1,0
1981–1985 11 2,3 1,0
1986–1990 14 2,9 1,0
1991–1996 18 3,8 1,0

Flyktingar 32 6,8 3,2
därav invandrade

1968–1975 9 1,9 1,4
1976–1980 12 2,5 1,2
1981–1985 16 3,5 1,5
1986–1990 30 6,4 2,2
1991–1996 49 10,4 2,7

Anm.: Flyktingskap definierat efter utflyttningsland.
Källa: Hansen & Lofstrom 1999.



som när det gäller arbetskraftsinvandrare eller anhöriga. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ökningen av invandra-

res socialbidragsberoende under 1990-talet till stor del har berott på
att det sedan mitten av 1980-talet kommit stora flyktinggrupper från
f.d. Jugoslavien och Mellersta Östern, samtidigt som möjligheterna för
invandrare att få jobb på arbetsmarknaden har minskat. Under den
första introduktionen i Sverige är flyktingar försörjda med socialbi-
drag. Ökade svårigheter för nyligen anlända invandrare att etablera sig
på arbetsmarknaden har därefter lett till att dessa grupper varit hänvi-
sade till försörjning genom socialbidrag, eftersom de saknar tillräckli-
ga inkomster och inte är kvalificerade för att få arbetslöshetsersättning.

Socialförsäkringssystemets problematik
I ett invandrarperspektiv ligger det svenska socialförsäkringssystemets
problematik i att det bygger på en viss minsta vistelsetid i landet och
på inkomstbortfallsprincipen. Det förutsätts helt enkelt att man bott
en längre tid i Sverige och förvärvsarbetat här. 

De arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige under 1950- och
1960-talen hade lätt att få anställning och fasades på så sätt successivt
in i socialförsäkringssystemet. Annorlunda har det varit för de flykting-
och anhöriginvandrare som dominerat invandringen under 1980- och
1990-talen. Den tid det tar att få jobb har utsträckts avsevärt och in-
vandrare har svårt att få förankring på arbetsmarknaden. Speciellt ny-
anlända invandrare står därför ofta utanför arbetskraften, och omfat-
tas därmed inte av hela socialförsäkringssystemet. När de inte har rätt
till den försäkringsform som på grund av deras belägenhet, t.ex. som
arbetslösa eller åldringar, vore den naturliga (arbetslöshetsersättning
och folkpension), slussas de över till andra försäkringsformer.

Det har gjorts försök att åskådliggöra invandrares fördelning över
hela försäkringssystemet. (Ekberg & Hammarstedt 1999b; Hammar-
stedt 2000.) Sådana studier bekräftar den bild som getts ovan. Som
framgår av tabell 3.7 har alla invandrargrupperna ungefär samma ut-
nyttjandegrad av arbetslöshetsersättning som svenskar. Orsakerna till
detta skiljer sig mellan olika invandrargrupper. De äldre arbetskrafts-
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Tabell 3.8.  Index över andelen personer i åldern 16–64 år i olika delar av socialför-
säkringssystemet år 1990 uppdelat på invandringsår. 

Invandringsår EAK KAS Förtidspension Socialbidrag

Född i Sverige 1,00 1,00 1,00 1,00
Före 1968 0,82 0,80 3,00 1,18
1968–1975 1,25 1,40 1,75 2,18
1976–1980 1,52 1,80 0,84 3,11
1981–1985 2,16 4,00 0,53 4,57
1986–1990 1,14 6,20 0,07 10,50

Anm.: EAK = erkänd arbetslöshetskassa, KAS = kontant arbetslöshetsersättning.
Källa: Hammarstedt 2000, tabell 2. Egen bearbetning.

Tabell 3.7.  Index över andelen personer i åldern 16–64 år i olika delar av socialför-
säkringssystemet år 1990 uppdelat på födelseregion. 

Förtids- Social-
Födda i EAK KAS pension bidrag

Sverige 1,00 1,00 1,00 1,00
Norden 1,14 1,00 1,96 2,14
Västeuropa, USA, 

Kanada, Oceanien 0,80 1,40 1,33 1,00
Östeuropa 1,20 3,60 1,53 3,46
Sydeuropa 1,07 2,00 2,75 2,75
Latinamerika 1,11 4,40 0,29 8,43
Afrika 1,70 5,80 0,25 10,57
Asien 1,80 6,00 0,18 10,25

Anm.: EAK = erkänd arbetslöshetskassa, KAS = kontant arbetslöshetsersättning.
Källa: Hammarstedt 2000, tabell 2. Egen bearbetning.



invandrarna har varit väl integrerade i det svenska socialförsäkrings-
systemet med rätt till ersättning från arbetslöshetskassan, men har in-
te drabbats av arbetslöshet i större utsträckning än infödda. Inom den-
na grupp har det dock skett en avtappning ur arbetskraften genom för-
tidspensionering, t.ex. av finländare och sydeuropéer. De avvikelser
från svenskföddas förhållanden som i övrigt finns för födda i Norden
och övriga Europa förklaras huvudsakligen av att det rör sig om att ny-
ligen anlända invandrare ännu inte hunnit kvalificera sig för alla för-
säkringsformer. 

De mer nyligen anlända flyktinginvandrarna har däremot inte hun-
nit kvalificera sig för ersättning från en arbetslöshetskassa, utan slus-
sas över till ersättning via KAS eller socialbidrag. Eftersom många flyk-
tingar kommit från länder i tredje världen, är invandrare från dessa re-
gioner överrepresenterade jämfört med svenskar när det gäller motta-
gande av KAS och socialbidrag. Överrepresentationen för födda i Öst-
och Sydeuropa hänger också samman med nya vågor av flyktingin-
vandring. Eftersom de varit kort tid i landet, är invandrare från dessa
geografiska regioner också underrepresenterade när det gäller för-
tidspensioneringar. Betydelsen av vistelsetiden i landet för vilken för-
säkringsform man omfattas av framgår av tabell 3.8. Invandrare med
kort tid i landet är oftare mottagare av KAS och socialbidrag än de som
varit här länge, men har sällan förtidspension. 

Även vid standardisering av individernas ålder, kön, civilstånd och
bostadsort kvarstår de huvudsakliga slutsatserna av det ovan förda re-
sonemanget. Nyligen anlända invandrare mottar oftare KAS och soci-
albidrag än infödda och invandrare som varit länge i landet. I synner-
het gäller detta flyktinginvandrare från Öst- och Sydeuropa och län-
der i tredje världen. (Ekberg & Hammarstedt 1999b.)
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Kapitel 4. Andra generationens 
invandrare 

Tidigare svenska studier tyder på att den andra generationens
invandrare presterar lika bra som jämförbara svenskar på ar-
betsmarknaden.1 De personer som varit inkluderade i dessa

studier har till största delen europeisk bakgrund. På senare tid har det
framkommit nya resultat som tyder på att arbetsmarknadssituationen
är betydligt mer bekymmersam för de andragenerationsinvandrare
som har föräldrar med utomeuropeisk bakgrund. 

De flesta andragenerationsinvandrare med utomeuropeisk bak-
grund är idag i skolåldern eller yngre, men kommer inom en tjugoårs-
period att utgöra en stor andel av gruppen andragenerationsinvand-
rare på väg ut i arbetslivet. Om inte arbetsmarknadsintegrationen för-
bättrats då, kommer detta att få genomgripande konsekvenser för hela
samhället. Uppfattningen att det räcker med att vara född i Sverige för
att överbrygga de integrationsproblem som den första generationen
invandrare upplevt (se kapitel 2) måste därför omvärderas.

Inledningsvis belyses åldersfördelningen för andra generationens
invandrare. I nästa steg visas forskningsresultat som tyder på att situa-
tionen på arbetsmarknaden, mätt i termer av arbetslöshet, för vissa
grupper av andra generationens invandrare är problematisk. Därefter
belyses i vilken utsträckning situationen på arbetsmarknaden för and-
ra generationens invandrare tillhörande olika etniska grupper är kor-
relerad med situationen på arbetsmarknaden för första generationens
invandrare som tillhör samma etniska grupper. Dessa resultat ger ock-
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1. I detta kapitel avses med en »andragenerationsinvandrare« en person som är född i Sveri-
ge med minst en förälder som är född i utlandet. Med en »infödd svensk« avses en person som är
född i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige.
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så en fingervisning om hur pass troligt det är att skillnader i positionen
på arbetsmarknaden mellan olika etniska grupper i första hand beror
på etnisk diskriminering. 

Åldersfördelningen
Ett första steg i analysen är att få en uppfattning om hur pass stor grup-
pen av andragenerationsinvandrare är i förhållande till den infödda
befolkningen i olika åldersklasser. Man kan då konstatera att det på
100 infödda svenskar går 15 andragenerationsinvandrare i ålders-
gruppen 25–45 år mot 26 i åldersgruppen 0–15 år. Den infödda be-
folkningens sammansättning har alltså förändrats ganska dramatiskt
de senaste 15 åren när det gäller etnisk bakgrund. 

Även inom gruppen andragenerationsinvandrare har det skett kraf-
tiga förändringar. Andelen personer med utomeuropeisk bakgrund
(minst en förälder som är född utanför Europa) är idag avsevärt större
i de yngre åldersspannen än i de äldre. I åldersgruppen 0–5 år är an-
delen med utomeuropeisk bakgrund över 50 procent. I åldersgruppen
21–25 år är andelen bara 16 procent. Denna förändring i etnisk bak-
grund för den andra generationens invandrare beror på invandring-
ens förändrade karaktär med en ökande andel flyktinginvandrare från
länder utanför Europa. 

Tabell 4.1 visar att cirka 60 procent av gruppen andra generationens
invandrare har en infödd förälder. Detta beror troligen på att många
arbetskraftsinvandrare kom till Sverige i en ålder då de ännu inte ha-
de hunnit bildat familj i sina hemländer. Väl i Sverige träffade de en
svensk person som de senare bildade familj tillsammans med. Även i
detta avseende ser vi dock en förändring för de senare kohorterna. I
åldersgruppen 0–5 år är det bara 47 procent som har en svensk föräl-
der. Sannolikt förklaras även denna förändring av invandringens för-
ändrade sammansättning med en ökande andel familjer som invand-
rar tillsammans. 

I senare avsnitt kommer vi visa att gruppen där båda föräldrarna är
födda utanför Europa har stora problem, såväl i skolan som på arbets-
marknaden. I de analyserna är gruppen relativt liten jämfört med det
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totala antalet andragenerationsinvandrare. Det kan ge bilden av att
problemet är marginellt. Så kommer dock inte att vara fallet i framti-
den. Av hela gruppen andra generationens invandrare som är 0–15 år
utgör gruppen med båda föräldrarna födda utanför Europa cirka en
tredjedel, eller nästan 100 000 individer.

Risken att vara arbetslös
I detta avsnitt ska situationen på arbetsmarknaden för andra genera-
tionens invandrare belysas. Inledningsvis görs en genomgång av forsk-
ningsresultat som visar hur situationen varit fram till mitten av 1990-
talet. Dessa studier inkluderar få personer med utomeuropeisk bak-
grund på grund av att denna grupp är mycket ung och därför inte hun-
nit träda in på arbetsmarknaden. Därefter redovisas resultat från se-
nare forskning för situationen på arbetsmarknaden under 1998 och
som inkluderar fler andragenerationsinvandrare med utomeuropeiskt
ursprung.

Ekberg (1997a) studerar arbetslöshet, sysselsättning och arbets-
kraftsdeltagande för andra generationens invandrare under 1994.
Studien inkluderar dem som 1994 var 25 år och äldre, dvs. som var
födda före 1970. Ekberg finner att denna grupp var väl integrerad på
den svenska arbetsmarknaden och att det inte existerade någon skill-
nad för dem som hade en respektive två utlandsfödda föräldrar. Ex-
empelvis var arbetslöshetstalet för infödda svenskar 7,2 procent med-
an den för dem som hade en respektive två utrikes födda föräldrar var
8,4 och 8,6 procent. Arbetslöshetstalen är korrigerade för åldersskill-
nader mellan grupperna, men inte för några andra skillnader. 

Schröder och Vilhelmsson (1998) använder SCB:s elevuppföljning
av dem som gick ut grundskolan 1988 för att analysera situationen på
arbetsmarknaden för andra generationens invandrare år 1995. Indi-
vidernas arbetsmarknadsstatus definieras antingen som arbetslös eller
förvärvsarbetande. Schröder och Vilhelmsson finner att andragenera-
tionsinvandrare hade cirka 40 procent högre sannolikhet att vara ar-
betslösa än infödda svenskar. Skillnaden i arbetslöshetsrisk påverkas
inte av att man kontrollerar för olikheter mellan andragenerationsin-
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vandrare och infödda när det gäller faktorer som svenskkunskaper, ut-
bildningsnivå, bostadsort och familjebakgrund. 

I en senare studie av Arai, Schröder och Vilhelmsson (2000) utökar
man den ovan refererade studien genom att dela upp gruppen andra
generationens invandrare efter om de har en eller två utrikes födda
föräldrar. Resultaten visar, till skillnad från studien av Ekberg, att and-
ragenerationsinvandrare med två utlandsfödda föräldrar hade en hög-
re risk att vara arbetslösa än infödda svenskar, medan arbetslöshets-
risken inte skiljde sig signifikant mellan andragenerationsinvandrare
med en svensk förälder och infödda svenskar. 

Österberg (2000) analyserar skillnader i årsinkomster mellan in-
födda och andra generationens invandrare under perioden 1993–
1997. Hon inkluderar endast personer över 25 år och delar upp and-
ragenerationsinvandrarna efter faderns födelseland, men skiljer inte
på om en av eller båda föräldrarna är födda utomlands. När även per-
soner utan någon arbetsinkomst inkluderas i analysen, finner hon sto-
ra skillnader i genomsnittliga årsinkomster mellan olika etniska grup-
per av andra generationens invandrare, medan dessa skillnader för-
svinner när enbart de med årsinkomster över 50 000 kronor inklude-
ras. Studien visar att vissa grupper av andragenerationsinvandrare,
framför allt de med sydeuropeisk bakgrund, hade haft svårt att finna
arbete, men också att skillnaderna i årsinkomst mellan olika etniska
grupper var små, givet att personerna ifråga hade arbete. 

Sammanfattningsvis visar de ovan refererade studierna att andra
generationens invandrare födda före 1970 har integrerats relativt väl
på den svenska arbetsmarknaden. Dessa personer har föräldrar som
tillhör den första vågen av arbetskraftsinvandring, vilka ofta har en eu-
ropeisk bakgrund och som dessutom har lyckats väl på den svenska ar-
betsmarknaden.

På senare tid har det framkommit nya resultat som tyder på att si-
tuationen är betydligt sämre för de andragenerationsinvandrare som
har föräldrar med utomeuropeisk bakgrund och i viss mån också syd-
europeisk bakgrund (och som är födda efter 1970). Nedan redovisas
resultaten från Ekberg och Rooth (2002), vilka belyser hur situationen
på arbetsmarknaden ser ut i termer av arbetslöshet för olika grupper
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av andragenerationsinvandrare under 1998.2

Studien använder en något mer noggrann gruppindelning än de stu-
dier som refererats ovan. Först har det gjorts en uppdelning beroende
på om en av eller båda föräldrarna är födda utomlands. Därefter har
en uppdelning gjorts efter förälderns/föräldrarnas ursprung i följande
kategorier: Finland, Norden (utom Sverige och Finland), Västeuropa,
Östeuropa, Sydeuropa, samt länder utanför Europa. Tabell 4.2 anger
sannolikheten att vara arbetslös i termer av oddskvoter för olika grup-
per av andragenerationsinvandrare. Oddskvoten ska tolkas som risken
att vara arbetslös (i stället för att arbeta) i förhållande till samma risk
för infödda svenskar och uttrycker på så sätt den relativa risken. Ett tal
större än 1 innebär att risken att vara arbetslös är större för andra ge-
nerationens invandrare än för infödda svenskar. Exempelvis ska odds-
kvoten för män med en förälder från Finland tolkas som att risken att
vara arbetslös är cirka 40 procent högre än för infödda svenskar.
Oddskvoterna i tabell 4.2 tar hänsyn till att de i studien ingående in-
dividerna skiljer sig åt i olika avseenden. Mer precist innebär detta att
studien, via statistiska metoder, kontrollerat för skillnader mellan de
olika grupperna när det gäller åldersfördelning, utbildningsnivå, ci-
vilstånd samt vilken arbetsmarknadsregion personen ifråga är bosatt
i. Resultaten besvarar därmed frågan: Har personer med liknande in-
dividuella egenskaper men olika etnisk bakgrund samma chanser att
finna ett arbete? Denna fråga stämmer överens med målen för inte-
grationspolitiken som säger att personer med utländsk bakgrund ska
ha samma rättigheter och möjligheter som svenskar att finna arbete (se
Proposition 1997/98:16).

Resultaten visar att huruvida en person har en eller två utlandsföd-
da föräldrar har en avsevärd påverkan på risken att vara arbetslös. Gi-
vet samma utländska bakgrund har individer där båda föräldrarna är
födda utomlands en högre risk att vara arbetslös än personer som har
en svensk och en utrikes född förälder. Störst är denna skillnad för per-
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2. Personer som var registrerade som arbetslösa eller i arbetsmarknadsutbildning under
tredje veckan i november 1998 räknas som arbetslösa och personer som var sysselsatta, oavsett
inkomst, under samma vecka räknas som sysselsatta. Enbart personer som var del av arbetskraf-
ten (arbetslösa eller sysselsatta) vid denna tidpunkt ingår i studien.
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Tabell 4.2.  Risken att vara arbetslös för infödda svenskar och andragenerations-
invandrare i åldern 25–40 år. Män och kvinnor. 1998.

Män: Kvinnor: Antal 
Oddskvot Antal individer Oddskvot individer 

Infödda svenskar 1,0 39 404 1,0 36 043
Andra generationens 
invandrare
Norden
Finland:

En förälder 1,4 24 935 1,2 22 104 
Båda föräldrarna 1,8 13 682 1,4 12 287 

Andra nordiska länder:
En förälder 1,3 14 266 1,2 12 578 
Båda föräldrarna 1,6 2 870 1,3 2 428 

Europa
Västeuropa:

En förälder 1,3 13 185 1,2 11 556 
Båda föräldrarna 1,2 1 792 1,2 1 503 

Östeuropa:
En förälder 1,4 6 604 1,1 6 130 
Båda föräldrarna 2,0 1 737 1,6 1 539 

Sydeuropa:
En förälder 1,8 3 903 1,4 3 462 
Båda föräldrarna 2,8 3 508 1,8 2 992 

Utom-Europa
En förälder 2,0 1 177 1,8 996 
Båda föräldrarna 3,9 331 3,7 252 

Anm.: Alla oddskvoter i tabellen är signifikant skilda från 1 på 5-procentsnivån. Regressionerna
inkluderar kontroll för ålder, utbildningsnivå, civilstånd samt vilken arbetsmarknadsregion
personen är bosatt i. Gruppen utom-Europa innehåller enbart individer i åldern 25–30. De har
jämförts med infödda svenskar inom samma åldersintervall (7 206 män och 6 345 kvinnor). 
Källa: Egna beräkningar på data från Ekberg & Rooth (2002).

soner med utomeuropeisk bakgrund (både för män och kvinnor), för
vilka risken att vara arbetslös är dubbelt så stor om båda föräldrarna
är födda utomlands jämfört med om bara en förälder är det. Därefter
följer grupperna med sydeuropeisk (enbart män) och östeuropeisk
bakgrund, för vilka den relativa risken för att vara arbetslös är 50–100
procent högre om båda föräldrarna är utrikes födda jämfört med om
bara en av föräldrarna är det. Skillnaden i den relativa risken att vara



arbetslös mellan personer med en respektive två utlandsfödda föräl-
drar är ännu något lägre för män med nordisk bakgrund och för kvin-
nor med sydeuropeiskt ursprung – i detta fall är den 30–40 procent
högre. Det finns dock undantag. För kvinnor med nordisk bakgrund
och för män och kvinnor med västeuropeisk bakgrund visar studien
mycket små skillnader i risken att vara arbetslös beroende på om man
har en eller två föräldrar som är födda utanför Sverige. 

Trots att jämförelsen görs mellan individer i samma ålder, av sam-
ma kön och med samma utbildningsnivå, civilstånd och bostadsregion,
påverkas alltså risken för en andragenerationsinvandrare att vara ar-
betslös av om en eller båda föräldrarna är födda utomlands. Hur kan
då detta resultat förklaras? 

En möjlig förklaring är att överföringen av Sverige-specifika kun-
skaper skiljer sig mellan familjer med två utländska föräldrar och fa-
miljer där den ena föräldern är född i Sverige. En infödd förälder för-
medlar på ett naturligt sätt svenska språkkunskaper till sina barn och
har förutsättningar att förklara hur det svenska samhället och arbets-
marknaden fungerar. Han eller hon kan också bidra med personliga
kontakter som leder in i arbetslivet och ger tillträde till svenska nät-
verk. En förälder som invandrat till Sverige i vuxen ålder har med stör-
sta sannolikhet en sämre förmåga att förmedla detta slags Sverige-spe-
cifika kunskaper och bidra till svenskt nätverksbyggande. Svårigheten
i detta avseende kan förväntas bero på födelselandets språkliga och
kulturella »närhet« till Sverige. Är den ena föräldern född i Sverige kan
det till viss del kompensera de svårigheter i detta avseende som andra-
generationsinvandrare upplever. Är båda föräldrarna födda utomlands
och invandrade till Sverige som vuxna är svårigheterna mycket större.

Det är troligt att familjer med en infödd förälder i större utsträckning
än familjer där båda föräldrarna är födda utomlands bor i bostadsom-
råden med en dominerande infödd befolkning, och att även detta på-
verkar andragenerationsinvandrarens möjligheter att införskaffa Sve-
rige-specifika kunskaper som är relevanta för arbetsmarknaden. Dess-
utom är det möjligt att de invandrare som bildar familj med en infödd
svensk i genomsnitt är bättre integrerade i det svenska samhället än in-
vandrare som bildar familj med en person inom sin etniska grupp. Slut-
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ligen är det också möjligt att etnisk diskriminering påverkar de två
grupperna av andragenerationsinvandrare olika. Frågan är här i vil-
ken utsträckning som diskrimineringen kan tänkas skilja sig åt bero-
ende på om en eller båda föräldrarna är födda utomlands. Om båda
föräldrarna är födda utomlands kanske utseendet, namnet eller bete-
endet skiljer sig markant åt jämfört med om man har en infödd föräl-
der. 

Resultaten i Ekbergs och Rooths studie (2002) visar också att det
finns en tendens till att det är mer fördelaktigt om modern är född i
Sverige än om fadern är det. Detta skulle kunna tolkas som att det är
viktigt för effektiviteten i produktionen av »Sverige-specifik« kunskap
(exempelvis språkkunskaper) att under uppväxten ha tillgång till en
infödd moder, och att detta är viktigare än att ha tillgång till ett svenskt
nätverk på arbetsmarknaden via en fader som är född i Sverige.3 Det
ska dock påpekas att dessa skillnader i arbetslöshet mellan andrage-
nerationsinvandrare med en infödd fader respektive moder oftast är
små (dock oftast statistiskt signifikanta). 

Kapitel 2 visar att situationen på arbetsmarknaden för den första ge-
nerationens invandrare varierar med vilken region individerna har in-
vandrat från. Framför allt har det visat sig att utomeuropeiska invan-
drare haft svårt att få fast förankring på den svenska arbetsmarknaden.
Frågan är om dessa problem även förs över till deras barn som är föd-
da i Sverige. För att fullt ut kunna besvara just denna fråga, behöver
man göra en direkt koppling mellan föräldrars och barns inkomster,
vilket till viss del analyseras på aggregerad nivå i nästa avsnitt. I det föl-
jande jämförs i stället hur individer med båda föräldrarna födda ut-
omlands, men med ursprung i olika regioner, lyckas på arbetsmark-
naden. Enklast åskådliggörs dessa skillnader mellan olika grupper av
andragenerationsinvandrare med en rangordning. 

Som framgår av tabell 4.2 har andragenerationsinvandrare genom-
gående högre arbetslöshetsrisk än infödda, oavsett ursprungsregion.
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3. Denna tolkning bygger på det något traditionella synsättet att modern tillbringar mer tid i
hemmet och tar huvudansvaret för att hjälpa barnen med läxor osv., medan fadern satsar mer
på en karriär i arbetslivet och därför har ett större nätverk av arbetsmarknadskontakter. Efter-
som de flesta svenska kvinnor med barn förvärvsarbetar, har dock även modern ett nätverk.



Inom gruppen andragenerationsinvandrare är risken att vara arbets-
lös lägst för personer med västeuropeisk bakgrund, följt av dem som
har föräldrar med nordiskt, östeuropeiskt och sydeuropeiskt ursprung.
Störst arbetslöshetsrisk har de vars föräldrar har utomeuropeisk bak-
grund. Exakt samma rangordning gäller för både män och kvinnor.

Speciellt problematisk är alltså situationen för andragenerations-
invandrare av båda könen med utomeuropeisk bakgrund. De har en
arbetslöshetsrisk som är nästan fyra gånger så stor som för infödda
svenskar. Män av sydeuropeiskt ursprung har en risk att vara arbets-
lös som är nästan tre gånger så stor som för infödda. Troligen är resul-
taten för dessa grupper dessutom underskattade, eftersom studien vi-
sar att en större andel i dessa grupper jämfört med andra grupper har
valt att lämna arbetskraften och därmed inte ingår i studien. Flera an-
dra grupper har en risk att vara arbetslös som är nästan dubbelt så stor
som för infödda. Enda undantagen verkar utgöras av andragenera-
tionsinvandrare av båda könen med västeuropeisk bakgrund och
kvinnor med nordiskt ursprung, för vilka studien finner en risk att va-
ra arbetslös som bara är 20–40 procent större än för infödda svenskar. 

Eftersom detta mönster rätt väl följer situationen på arbetsmarkna-
den för den första generationen, ger det en indikation på att problemen
med att finna en bra position på arbetsmarknaden överförs mellan ge-
nerationerna. Det verkar inte vara tillräckligt att alla andra generatio-
nens invandrare är uppväxta i Sverige och har gått i svensk skola – det
finns faktiska skillnader i arbetsmarknadsförankring mellan olika et-
niska grupper. I vilken utsträckning dessa resultat beror på skillnader
i Sverige-specifika kunskaper (som språkkunskaper), skillnader i in-
formation (exempelvis nätverk) eller etnisk diskriminering är som ti-
digare påpekats osäkert. Troligen förekommer inte etnisk diskrimine-
ring för andra generationens invandrare med nordiskt eller västeuro-
peiskt ursprung, eftersom dessa individer utseendemässigt förväntas
vara lika svenskar. Däremot kan det inte uteslutas att andra generatio-
nens invandrare från Sydeuropa, Östeuropa och från länder utanför
Europa påverkas av etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultaten som redovisas i det-
ta avsnitt visar att skillnaden mellan att ha en eller två utrikes födda
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föräldrar verkar vara viktig för graden av arbetsmarknadsintegration.
En person med två föräldrar av utomeuropeiskt ursprung har t.ex.
dubbelt så stor arbetslöshetsrisk som en person som har en förälder
med utomeuropeisk bakgrund och en förälder som är född i Sverige.
En bidragande orsak till detta är troligen förekomsten av skillnader
mellan de två grupperna när det gäller förmedlingen av Sverige-spe-
cifika kunskaper inom familjerna. Som nämnts är troligen språk och
personliga nätverk viktiga beståndsdelar av dessa kunskaper. Rooth
(2001b) analyserar invandrare som kom till Sverige i vuxen ålder och
därmed uppvisar stor variation i svenska språkkunskaper, och han fin-
ner att den som har bra språkkunskaper (en nivå motsvarande god-
kända kunskaper i det svenska språket i årskurs 9) också har en avse-
värt lägre sannolikhet att vara arbetslös. Man skulle vilja se fördjupa-
de jämförelser med hjälp av intervjuer för att försöka identifiera vilka
faktorer som skiljer de olika grupperna åt och som inte fångas med re-
gisterbaserade studier. I nästa avsnitt ska vi analysera om det finns lik-
nande skillnader i skolprestationer mellan olika etniska grupper. 

Korrelation mellan första och andra 
generationens invandrare?
I det föregående avsnittet har vi sett bevis för att det finns skillnader i
arbetslöshetsrisker mellan grupper av andragenerationsinvandrare
med olika ursprung, och att detta tenderar att återspegla skillnaderna
i situationen på arbetsmarknaden mellan olika grupper av den första
generationens invandrare. I detta avsnitt sammanfattar vi resultat från
Rooth (2002) som visar i vilken utsträckning skillnader i utbildning
och situation på arbetsmarknaden mellan olika etniska grupper fak-
tiskt är korrelerade över generationer.4 För detta ändamål analyseras
tre olika åldersstandardiserade utfallsvariabler: genomsnittligt antal
utbildningsår, graden av sysselsättning och årsarbetsinkomst. Etnisk
grupptillhörighet konstrueras efter födelseland för första generatio-
nens invandrare och via faderns födelseland för andragenerationsin-
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4. Analysenheten är således etnisk grupp. Studien baseras på 36 observationer/etniska
grupper.



vandrare.5 Vidare görs en uppdelning av gruppen andra generationens
invandrare beroende på om modern är född i Sverige eller utomlands.

Studien visar att mer än en tredjedel av den procentuella skillnaden
i årsinkomst mellan två etniska grupper består mellan två generatio-
ner. Det betyder att om skillnaden i årsinkomst mellan två etniska
grupper av förstagenerationsinvandrare är 10 procent, så kommer
skillnaden att vara ungefär 4 procent för samma etniska grupper i den
andra generationen. Skillnader i årsinkomster mellan olika etniska
grupper minskar alltså, men mer än en tredjedel består efter ett gene-
rationsskifte. För andragenerationsinvandrare med en infödd moder
består enbart en femtedel av den procentuella skillnaden i årsinkomst
mellan två generationer. 

Om vi i stället går över till resultatet för variabeln sysselsättning vi-
sar studien att det finns ett mycket starkt samband med föräldragene-
rationen för andragenerationsinvandrare med två utrikes födda föräl-
drar. Av en skillnad i sysselsättningsgrad på 10 procentenheter mellan
två etniska grupper i den första generationen består en skillnad på 7
procentenheter mellan samma etniska grupper i den andra generatio-
nen. Detta innebär att skillnader i förvärvsintensiteten mellan två et-
niska grupper i den första generationen i hög grad återspeglas även hos
den andra generationen. Däremot verkar det inte finnas något sam-
band alls i sysselsättningsgrad över generationerna för de andragene-
rationsinvandrare som har en infödd moder. 

Att det uppkommer en så markant skillnad i resultat beroende på
vilket mått på arbetsmarknadsintegration som analyseras beror troli-
gen på att den avgörande faktorn är ifall personen ifråga är sysselsatt
eller inte. Sysselsättningsmåttet är baserat på alla individer inom re-
spektive kategori, medan inkomstmåttet enbart inkluderar dem som
har en årsinkomst större än ett basbelopp. För utbildningsvariabeln
(antal utbildningsår) finner studien ingen markant skillnad i kopp-
lingen mellan generationerna för andragenerationsinvandrare som
har en respektive två utrikes födda föräldrar.

För att få en uppfattning om huruvida det är etniskt diskriminerade
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5. Vi likställer nationalitet med etnisk grupp eftersom data inte innehåller någon annan
klassificering.



grupper som genererar resultaten för variabeln graden av sysselsätt-
ning för andragenerationsinvandrare med två utrikes födda föräldrar,
exkluderades etniska grupper med utomeuropeisk bakgrund. Kvar
blev 23 etniska grupper. Resultatet blev dock detsamma för detta ur-
val, dvs. det fanns en stark koppling i sysselsättningsgrad mellan ge-
nerationerna. Även när studien enbart inkluderar Storbritannien,
Tyskland, USA, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Nederländerna,
Norge, Schweiz och Österrike, kvarstår en stark koppling i sysselsätt-
ningsgrad mellan generationerna. Därmed är det troligen snarare
skillnader i arbetsmarknadsrelaterade egenskaper än etnisk diskrimi-
nering som resulterar i att andragenerationsinvandrare med två utri-
kes födda föräldrar påverkas mer av hur föräldragenerationen preste-
rat på arbetsmarknaden än de som har en infödd moder.6

Hur kommer det sig då att föräldragenerationens påverkan på an-
dragenerationsinvandrare när det gäller utbildning inte verkar skilja
sig beroende på om en av eller båda föräldrarna är utlandsfödda, med-
an detta har så stor betydelse när det gäller arbetsmarknadsutfallet?
En möjlig tolkning är att det svenska skolsystemet gör etniska grupper
mer utbildningsmässigt jämlika, i varje fall i termer av antal utbildnings-
år.7 Arbetsmarknaden har inte samma »utjämnande« struktur som det
politiskt styrda skolsystemet, och när det gäller sannolikheten att ha
jobb är individernas arbetsmarknadsrelaterade egenskaper avgöran-
de. De andragenerationsinvandrare som vuxit upp i familjer där en av
föräldrarna är infödd har förmodligen fått bättre möjligheter att in-
vestera i Sverige-specifika kunskaper och nätverksbyggande än de
som kommer från familjer med två utländska föräldrar. Att effekten in-
te är riktigt lika kraftig för inkomster skulle kunna bero på att mini-
milöner och en sammanpressad lönestruktur ger begränsade möjlig-
heter till variation i inkomster givet att personerna har jobb. Den upp-
komna effekten skulle i så fall bero på just sysselsättningsskillnader,
snarare än på skillnader i timlön. Grupper med lägre årsarbetsinkoms-
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6. Om diskriminering hade varit den viktigaste orsaken till kopplingen mellan generationer
i sysselsättningsgrad skulle vi förvänta oss att kopplingen skulle bli betydligt svagare när diskri-
minerade grupper exkluderas.

7. Tyvärr kan inte betyg analyseras i denna modell eftersom denna information saknas för
den första generationen.



ter kanske har detta på grund av att de inte har stadigvarande syssel-
sättning hela året, vilket ger lägre årsinkomster. 

Utifrån resultaten verkar det därför mest angeläget att försöka för-
klara resultaten med sysselsättningsgraden som utfallsvariabel. Van-
ligt förekommande förklaringar för att förklara skillnader i situatio-
nen på arbetsmarknaden mellan invandrare och svenskar är framför
allt förekomsten av diskriminering mot vissa etniska grupper och/el-
ler skillnader i produktivitet/arbetsmarknadsrelaterade kunskaper
mellan grupperna. Resultaten i denna studie pekar på att det är något
etniskt specifikt som är viktigt för olika etniska gruppers framgång på
arbetsmarknaden. Om detta etniskt specifika utgörs av att vissa grup-
per utsätts för diskriminering eller av egenskaper hos grupperna själ-
va är svårt att avgöra. Resultaten tenderar dock att vara oförändrade
då grupper som kan tänkas vara mer utsatta för etnisk diskriminering
än andra exkluderas. Därför verkar det mer troligt att det är skillnader
i tillgången på Sverige-specifika egenskaper såsom språkkunskaper
(humankapital) och/eller nätverk (informationsbrister) som gör att si-
tuationen på arbetsmarknaden »ärvs« mellan generationer inom et-
niska grupper snarare än att etnisk diskriminering skulle vara huvud-
orsaken.

Slutsatser
Vi kan idag inte med säkerhet uttala oss om hur framtiden kommer att
se ut för de andragenerationsinvandrare som är under 15 år, men vi
kan utifrån de ovan refererade undersökningsresultaten göra en kva-
lificerad gissning. Vi har i detta kapitel visat att situationen på arbets-
marknaden påverkas av vilken etnisk grupp personen ifråga tillhör,
men också av om en eller båda föräldrarna är födda utomlands. Givet
samma utländska bakgrund har individer vars båda föräldrar är föd-
da utomlands en högre risk att vara arbetslös än personer som har en
infödd och en utlandsfödd förälder. För personer vars båda föräldrar
är födda i Sydeuropa eller utanför Europa är situationen ytterst be-
kymmersam. De verkar ha mycket svårt att nå en position på arbets-
marknaden liknande den för infödda svenskar. 
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Dessa resultat inger farhågor för framtiden och utgör en rejäl ut-
maning för integrationspolitiken. För det första kommer de grupper av
den andra generationens invandrare som har problem att bli större i
framtiden. I åldersgruppen 0–15 år uppgår antalet personer med två
föräldrar födda utanför Europa till omkring 100 000. För det andra, de
andragenerationsinvandrare som har integrerats väl på arbetsmark-
naden har föräldrar som kom till Sverige före 1973 och alltså tillhör de
invandrarkohorter som lyckats relativt bra på arbetsmarknaden. De
invandrare, till stor del flyktingar och deras anhöriga, som kommit till
Sverige efter 1985 har lyckats betydligt sämre. Eftersom vi finner att
en etnisk grupps position på arbetsmarknaden i den första generatio-
nen tenderar att få konsekvenser för hur det går på arbetsmarknaden
för andragenerationsinvandrarna när de blir vuxna, är framtidsutsik-
terna dystra för barnen till dessa flyktinginvandrare. Att integrations-
politiken för den första generationen är framgångsrik är därför av hög-
sta vikt även för integrationen av den andra generationen. 
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Kapitel 5. Utländsk bakgrund 
och framgång i 
utbildningssystemet

En av de centrala förutsättningarna för att uppnå en god posi-
tion på arbetsmarknaden är utbildning. Om elever med ut-
ländsk bakgrund systematiskt klarar sig sämre än infödda i

grundskola och gymnasium, är förutsättningarna för en ökad arbets-
marknadsintegration inte goda. Oavsett om en sådan skillnad skulle
bottna i hur undervisningen bedrivs, i bristande resurser, eller rentav
i diskriminering, är den mycket allvarlig, eftersom utbildning utgör en
central resurs för individen och påverkar framtida arbetsmarknads-
möjligheter, inkomst, livskvalitet och hälsa. Framför allt skulle syste-
matiska skillnader kunna tyda på att den svenska skolan misslyckas i
sitt främsta mål: att ge en likvärdig utbildning till samtliga barn och
ungdomar. Särskilt allvarligt är det om skillnader mellan elever med
utländsk bakgrund och infödda kan förklaras av etniskt ursprung. Då
finns det hinder i det svenska skolsystemet som slår särskilt mot in-
vandrare och deras barn. Vi vill redan nu framhålla att den diskussion
som följer ska ses mot bakgrund av att det för barn med utländsk bak-
grund, precis som för infödda, är föräldrarnas socioekonomiska status
och ställning på arbetsmarknaden som till stor del avgör hur de klarar
sig i skolan. En ökning av föräldrarnas integration på den svenska ar-
betsmarknaden skulle alltså få gynnsamma effekter på barnens skol-
gång.

I detta kapitel ställer vi frågan vad som är känt om hur elever med
utländsk bakgrund klarar sig i den svenska skolan. Genom att först
analysera tidigare undersökningar som gjorts under 1990-talet, och
därefter presentera en egen analys av framför allt utomeuropeiska an-
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dragenerationsinvandrares skolprestationer i Stockholmsskolor, när-
mar vi oss ett svar. Den befintliga forskningen har främst baserats på
resultaten för barn till arbetskraftsinvandrare som kom före mitten av
1970-talet. När flyktinginvandrarna inkluderas i studierna förändras
dock den gängse bilden av framgång i utbildningssystemet. 

Utländsk bakgrund – fyra kategorier 
I analysen är det ytterst betydelsefullt att hålla isär olika kategorier av
elever med utländsk bakgrund, eftersom det är inom den stora grup-
pen som skillnader uppträder. Terminologin är dock långt ifrån en-
hetlig inom den forskning som bedrivits. Inledningsvis finns det där-
för skäl att identifiera de fyra grupper av elever med utländskt ur-
sprung som sinsemellan är olika men som ändå i litteraturen kallas
»barn med utländskt ursprung«. 

I en första kategori återfinns elever som invandrat till Sverige efter
skolstarten och som alltså inte gått igenom hela grundskolan i Sverige.
I en andra hittar vi de elever som invandrat till Sverige före skolstarten
vid 7 års ålder och som gått hela grundskolan i Sverige. Dessa båda ka-
tegorier, som vi fortsättningsvis kommer att benämna sena respektive
tidiga förstagenerationsinvandrare, innehåller båda barn födda utom-
lands, men skiljer sig åt när det gäller deras ålder för invandring – fö-
re eller efter den strategiskt viktiga skolstarten. Barnen är förstagene-
rationsinvandrare, dvs. själva födda utomlands, men som vi ska se skil-
jer de sig åt avsevärt när det gäller hur de klarar sig i skolan, både om
man använder betygsgenomsnitt eller fullständiga betyg som mått-
stock. En tredje kategori är barn födda i Sverige med två utländska för-
äldrar, och den fjärde barn födda i Sverige med en förälder född ut-
omlands. Dessa barn är till skillnad från barnen i de två tidigare kate-
gorierna födda i Sverige och därmed andragenerationsinvandrare.

När är det rimligt att tala om att den svenska skolan har misslyckats
i förhållande till barn med utländsk bakgrund, på grund av att dessa
klarar sig sämre än barn som är födda i Sverige av föräldrar som själ-
va är infödda? Den frågan är väsentlig att försöka ge ett svar på, efter-
som förväntningarna enligt vår mening styr bedömningar av vad sko-
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lan bör åstadkomma och därför måste ligga på en rimlig nivå. Beträf-
fande den första kategorin elever, som själva invandrat till Sverige efter
skolstarten och särskilt efter 12-årsåldern, är det knappast rimligt att
förvänta sig skolprestationer i paritet med de inföddas. Dessa barn har
inte gått hela skolgången, ibland inte ens större delen, i svensk skola,
de lär sig svenska språket sent jämfört med elever i de övriga katego-
rierna, och flytten, eller snarare, vilket ofta varit fallet under 1990-
talet, flykten till Sverige, är en stor mental omställning som samman-
faller med inträdet i svensk skola. 

Om de elever med utländskt ursprung som, när hänsyn tagits till so-
cioekonomiska faktorer som familjens utbildningsnivå, inkomst och
position på arbetsmarknaden, klarar skolan sämre än infödda framför
allt återfinns i denna första kategori, är det i högsta grad ett problem
för senare arbetsmarknadsintegration. Men det är ett problem som
knappast kan hänföras enbart till att den svenska skolan generellt
missgynnar elever med utländsk bakgrund. Är problemen med elever
med utländsk bakgrund främst koncentrerade till denna första kate-
gori, är det enligt vår mening befogat att börja tänka i termer av spe-
ciallösningar, t.ex. anpassad studiegång. 

När det gäller den andra kategorin, förstagenerationsinvandrare
som invandrat med en eller båda föräldrarna före skolstarten vid 7 års
ålder, är emellertid situationen en annan. Många av barnen i denna
kategori har vistats i Sverige under en stor del av den tidiga uppväx-
ten och har därmed kommit i kontakt med svenska språket och normer
på ett annat sätt än den första gruppen. Men samtidigt är dessa barn
inte födda i Sverige. Gruppen omfattar alltifrån dem som kommit som
spädbarn till dem som kommit i 7-årsåldern. Förväntningarna på hur
denna kategori ska klara skolgången bör dock rimligen ligga närmare
vad vi förväntar oss av den infödda gruppen, samtidigt som språket är
ett väsentligt hinder för många elever i denna kategori. 

Om systematiska skillnader i skolresultat skulle uppträda mellan
den tredje och fjärde kategorin, andragenerationsinvandrarna som är
födda i Sverige med en eller båda föräldrarna av utländskt ursprung,
och de infödda eleverna, är det alarmerande. Varför det? Det är barn
som vuxit upp i Sverige, som omgetts av det svenska språket, av svensk
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mentalitet och svenska normer. De yttre förutsättningarna vid skolst-
art borde därmed kunna vara mycket mer likartade dem som gäller för
de infödda barnen. En väsentlig invändning är emellertid att förut-
sättningarna inte är lika såtillvida att många andragenerationsinvand-
rare lever i segregerade bostadsområden i storstadsområdena, där
kontakten med det svenska språket är begränsad. Skulle en negativ ef-
fekt av boendesegregationen kunna utläsas genom skillnader i skolre-
sultat, är det ett underbetyg åt den svenska sociala och etniska inte-
grationspolitiken. Det bör framhållas att skillnaderna mellan olika in-
vandrargrupper när det gäller hur barnen klarar sig i skolan, liksom
när det gäller framgång på arbetsmarknaden, är stora. Elever med öst-
europeisk bakgrund klarar sig generellt sett bättre än infödda, liksom
elever av asiatisk härkomst. Däremot klarar sig barn med nordisk bak-
grund, framför allt dansk eller finsk, sämre än de infödda. 

Förväntningen när det gäller den tredje och fjärde kategorin barn
med utländsk bakgrund är att »negativa« skillnader i skolprestationer
i jämförelse med infödda barn med båda föräldrarna svenska bör va-
ra små. Dessa grupper utgör ett än mer kritiskt test på den svenska sko-
lans förmåga att integrera än vad förstagenerationsinvandrarna gör. 

Sambandet mellan utländsk bakgrund 
och utbildningsframgång
Vi inleder med att pejla huruvida det finns ett negativt samband mel-
lan utländsk bakgrund och framgång i utbildningssystemet. Är det med
andra ord så att elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i sko-
lan? I flera nyligen publicerade forskningsrapporter drar författarna
den slutsatsen. Skolverket publicerade 2001 en sammanfattning av re-
sultaten från en internationell jämförelse av 15-åringars läsförståelse,
matematiska och naturvetenskapliga kunskaper (Skolverket 2001a).
Jämförelsen, som genomfördes i OECD:s regi och kallas Programme
for International Student Assessment (PISA), omfattade 28 länder. Re-
sultaten för Sveriges del är uppmuntrande; de svenska eleverna ligger
mycket bra till internationellt sett när det gäller läsförståelse, och har
ganska genomsnittliga resultat beträffande matematik och naturve-
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tenskap, vilket är en förbättring jämfört med mätningar som gjorts un-
der tidigare decennier. Tyngdpunkten i undersökningen ligger emel-
lertid på läsförståelse. Läsförståelse är av stort intresse när skolpresta-
tioner och utländskt ursprung analyseras, eftersom språkkunskaper
visat sig vara utslagsgivande för förmågan att tillgodogöra sig under-
visning även i andra ämnen. 

Beträffande den grupp av elever som står i fokus här, konstaterar
Skolverket i rapporten att elever med ett annat modersmål än svenska
presterar klart sämre än helsvenska elever. I rapporten omtalas dessa
som förstagenerationsinvandrare. Men definitivt är det en skillnad
mellan denna grupp av förstagenerationsinvandrare och de infödda
15-åringarna. (Till infödda svenskar räknas i rapporten också vår ka-
tegori fyra: elever födda i Sverige med minst en svensk förälder.) Även
med hänsyn tagen till de gängse bakgrundsfaktorer som vi tidigare
presenterat, vilket är viktigt och något vi återkommer till i nästa av-
snitt, kvarstår denna skillnad. (Skolverket 2001a.) När det gäller kate-
gorin förstagenerationsinvandrare är skillnaderna stora.

Hur står det då till med resultaten för den »kritiska kategorin« – and-
ragenerationsinvandrarna? PISA-rapporten konstaterar att »inte ovän-
tat presterar andra generationens invandrarelever bättre än första ge-
nerationens, dock sämre än elever med helt svensk bakgrund«. Dessa
resultat har dock inte kontrollerats mot relevanta bakgrundfaktorer –
framför allt socioekonomisk ställning – och skulle så ha skett hade san-
nolikt skillnaderna minskat men förmodligen inte helt försvunnit. En-
ligt undersökningen misslyckas alltså den svenska skolan med att ge
de andragenerationselever som har två utlandsfödda föräldrar likvär-
diga förutsättningar att klara den centrala läsförståelsen; ett underbe-
tyg med andra ord eftersom förväntningen här är att de individuella
förutsättningarna borde vara mer likartade. Återigen bör det påpekas
att detta inte innebär att samtliga andragenerationsinvandrare klarar
sig sämre än infödda. Variationen inom kategorin och mellan nationa-
liteter är stor, och här återfinns också elever som har betydligt bättre
resultat i skolan än de infödda. 

Skolverket har på regeringens uppdrag nyligen genomfört en egen
studie, Utan fullständiga betyg, om varför elever går ut grundskolan
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och gymnasiet utan fullständiga betyg. (Skolverket 2001b.) Orsakerna
preciseras till fem: familjers sociala problem, elevers inlärningssvårig-
heter, föräldrars låga utbildningsnivå, utländsk bakgrund samt elevers
bristande motivation. Värt att lägga märke till är att »skulden« helt
läggs på eleverna och deras sociala omständigheter, medan eventuel-
la brister i hur skolorna klarar sitt uppdrag inte här får någon belys-
ning. »De resultat som Skolverket finner oroväckande gäller bl.a. att
andelen elever med utländsk bakgrund i betydligt större utsträckning
lämnar grund- och gymnasieskolan utan fullständiga betyg.« (Skol-
verket 2001b, s. 53.) Också här påpekas att om hänsyn tas till andra-
generationsinvandrare – elever födda i Sverige med utländsk bak-
grund1 – minskar visserligen skillnaden mellan infödda och dem med
utländsk bakgrund men tendensen kvarstår. Enligt både PISA-studi-
en och Skolverkets Utan fullständiga betyg förefaller således skolan att
ha misslyckats med att ge en likvärdig utbildning till den kategori där,
enligt vår mening, detta borde vara mer förväntat: andragenerations-
invandrarna.

Förklarar utländsk bakgrund 
prestationer i utbildningssystemet? 
Det råder alltså ingen tvekan om att elever med utländsk bakgrund kla-
rar sig sämre i skolan än infödda. Så långt finns ett klart samband. Men
följdfrågan är varför. Finns det övertygande belägg för att det är något
i egenskapen att vara av utländskt ursprung som orsakar sämre skolre-
sultat, eller är det i stället så att elever med utländskt ursprung är över-
representerade när det gäller någon annan egenskap som orsakar de
sämre skolresultaten? All tidigare skolforskning visar att familjens so-
cioekonomiska ställning – föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och
sociala »status« – har ett mycket starkt orsakssamband med hur barn
klarar sig i skolan. (Erikson 1994.) Att ha högutbildade föräldrar med
goda inkomster är den allra viktigaste orsaksförklaringen till att elever
får höga betyg, går vidare till teoretiska linjer på gymnasiet och däref-
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ter läser på universitet och högskola. Vilka mekanismer som förbinder
hemmens socioekonomiska ställning med barnens skolframgångar rå-
der det fortfarande större osäkerhet kring. Att hemmiljön i en familj
där föräldrarna är högutbildade och har goda inkomster tenderar att
uppmuntra studier mer, att det förekommer böcker naturligt i barnens
närmiljö och att föräldrarna har mer intresse och resurser för hjälp med
läxläsning är faktorer som förts fram. 

Mothypotesen till att det är utländskt ursprung i sig som förklarar
de sämre skolresultaten bygger därför på invandrarnas överrepresen-
tation inom lägre socioekonomiska skikt och deras svaga anknytning
till arbetsmarknaden. Återigen ska vi påminna om att tidigare studier
främst gällt de relativt sett lågutbildade arbetskraftsinvandrarna un-
der 1970-talet och deras barn. Flera undersökningar har ägnat hu-
vuddelen av intresset åt frågan om orsakerna bakom de statistiska
sambanden.

Matti Similä (1994) analyserar både samband och orsakssamband
mellan utländsk bakgrund och skolprestationer, mätt framför allt som
övergång till tre- och fyraåriga gymnasielinjer (när studien genomför-
des var dessa teoretiska). Han undersöker även hur andelen högsko-
leexamina och andelen ungdomar med högre utbildning än grund-
skola (vilket inkluderar praktiskt inriktade gymnasielinjer) fördelar
sig med hänsyn tagen till utländsk bakgrund. I princip finner Similä i
sina beskrivande analyser samma skillnader som redan tidigare dis-
kuterats. Men i frågan om vad som orsakar de uppmätta skillnaderna
pekar denne klart ut att det är två faktorer som spelar roll: familjens
socioekonomiska ställning och invandringsålder, dvs. att komma tidigt
eller sent. »Hittills tyder alltså allt på att de generella mekanismer som
skapar intrakulturella skillnader och som utgör så viktiga selektions-
mekanismer till högre utbildning gäller för alla barn i Sverige, vare sig
de har invandrarbakgrund eller ej.« (Similä 1994, s. 254.) 

Hos Similä ringas gruppen sena förstagenerationsinvandrare in som
en utbildningsmässigt »lågpresterande« grupp. Ju senare man kommer
till Sverige, där en första kritisk period är före eller efter skolstart och
en andra före eller efter 10 års ålder, desto lägre är sannolikheten att
man söker sig till en teoretisk linje på gymnasiet, både för dem med en
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eller två utlandsfödda föräldrar. »Störst är de (skillnaderna) för dem
som fötts i utlandet och kommit hit i relativt hög ålder.« (Similä 1994,
s. 245.) I Similäs analys framgår även att skillnaderna mellan invan-
drargrupper från olika länder är stor, både i relation till varandra och
i relation till gruppen infödda svenskar. Inte oväntat visar han att det
finns många elever med ursprung i Östeuropa, inte minst i Polen, som
i betydligt högre utsträckning än infödda svenska elever går igenom
teoretiskt gymnasium, även då hänsyn tagits till föräldrarnas socioe-
konomiska ställning. Är man av polsk härkomst har man 56 procent
högre sannolikhet att ha en teoretisk utbildning i gymnasiet bakom sig,
jämfört med om man är infödd svensk. På motsvarande sätt ledde
danskt ursprung till klart lägre sannolikhet när det gällde att ha teo-
retisk gymnasielinje bakom sig än för infödda. Dessa resultat låter sig
inte enkelt förklaras. Den tolkning som ligger närmast till hands är
kulturellt betingade skillnader i värderingen av utbildning och teore-
tisk kunskap. 

Kategorin elever med utländsk bakgrund rymmer alltså inom sig en
mycket stor variation. När den kategorin splittras i subkategorier (dock
med risk att för få observationer hamnar i varje kategori) identifieras
också invandrargrupper som presterar mycket bättre än infödda ele-
ver och i större utsträckning skaffar sig en högre utbildning. 

I en senare undersökning utförd inom ramen för ESO av Arai, Schrö-
der och Vilhelmsson (2000)2 drar författarna, utifrån ett omfattande
datamaterial om ungdomar med utländsk bakgrund och infödda ung-
domar, deras skolgång och tidiga arbetslivserfarenheter, slutsatser om
hur dessa ungdomskategorier klarar sig i skolan. Författarna är inte en-
dast intresserade av att beskriva statistiska samband utan också av or-
saker till de samband man finner. De koncentrerar mycket av sin ana-
lys av skillnader i skolprestationer till förstagenerationsinvandrarna,
de utomlands födda eleverna, och vilken betydelse sen eller tidig in-
vandring – före eller efter skolstart – har. Arai, Schröder och Vilhelms-
son identifierar ungdomar med utländsk bakgrund som invandrat ef-
ter skolstart (kategori ett i vår indelning) som en definitiv problemka-
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tegori. Den gruppen klarar sig betydligt sämre än de infödda i skolan,
och de elever som ingår där klarar också skolan sämre än övriga kate-
gorier av »invandrarelever«, även med hänsyn tagen till familjens ut-
bildningsnivå, inkomst och yrke/arbetslöshet. (Ibid. 2000, s. 12.)

Hur ser det då ut för de övriga ungdomarna i urvalet som förs till ka-
tegorin »utländsk bakgrund«, dvs. förstagenerationsinvandrarna som
kommit före skolstart samt andragenerationsinvandrarna med båda
föräldrarna födda utomlands? 

För andragenerationsinvandrarna med båda föräldrarna födda ut-
omlands finns visserligen skillnader, men de är inte statistiskt säker-
ställda. För de individer som själva invandrat före skolstart är emel-
lertid resultaten oroväckande. I sammanfattningen heter det att: »skill-
naderna i grundskolebetyg och i avhopp från gymnasieskolan är an-
märkningsvärt stora mellan ungdomar födda utomlands och andra
ungdomar. Särskilt bekymmersamt är att detta även gäller de ungdo-
mar som kom till Sverige innan de fyllt 7 år och således har hela sin
skolgång i det svenska skolsystemet«. (Ibid. 2000, s. 12.) 

När författarna tar hänsyn till relevanta förklaringsfaktorer, fram-
för allt den viktiga variabeln arbetslöshet/innehav av arbete i elevens
hushåll, försvinner en stor del av det samband man fann mellan de tidi-
ga förstagenerationsinvandrarnas sämre resultat i skolan jämfört med
de inföddas. Några skillnader i genomsnittsbetyg kvarstår inte, men en
viss skillnad i matematikbetyg finns kvar. Betyget i matematik tende-
rar att vara högre för de infödda än för de tidiga förstagenerationsin-
vandrarna. (Ibid. 2000, s. 40–41.) Den skillnaden kommenterar förfat-
tarna inte vidare. Resultatet är motsägelsefullt, i och med att det mås-
te betyda att de tidiga förstagenerationsinvandrarna har systematiskt
högre betyg i många andra ämnen än infödda, för att väga upp det lä-
gre matematikbetyget. Läsförståelse har visat sig ha betydelse också för
att tillgodogöra sig undervisning i andra ämnen, inklusive matematik.
En sämre läsförståelse – som PISA-rapporten visade fanns även för de
tidiga förstagenerationsinvandrarna – skulle alltså kunna utgöra en
förklaring till resultatet. Men då inställer sig frågan om varför detta in-
te visar sig i det genomsnittliga betyget. 

Vad Arai, Schröder och Vilhelmsson visar är att en stor del av diffe-
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rensen i skolprestationer mellan förstagenerationsinvandrare som
kom före skolstart och infödda med båda föräldrarna födda i Sverige
förklaras av familjens socioekonomiska situation. Föräldrarna till de
invandrade barnen har något lägre utbildning, lägre inkomst och är,
framför allt, i större utsträckning arbetslösa än vad som genomsnittligt
sett är fallet bland jämnåriga infödda elever. Detsamma gäller i ännu
högre grad när gymnasieskolan tas med i bilden. »Om någon i hushål-
let har ett arbete, har ungdomar som är födda utomlands samma chan-
ser att ha en gymnasieutbildning som andra ungdomar«, skriver Arai,
Schröder och Vilhelmsson. (2000, s. 45.) Det är således inte en direkt
effekt av »att vara född utomlands« som orsakar de tidiga förstagene-
rationsinvandrarnas sämre betyg, utan effekten är indirekt och går via
föräldrarnas större svårigheter att få arbete. Som vi tidigare diskuterat
är dock den högre arbetslösheten en effekt av utländsk bakgrund.
Skulle föräldrarnas integration på arbetsmarknaden öka, skulle det ha
positiva effekter på hur barnen presterar i skolan. 

En liknande slutsats drar Anne-Marie Lindgren när hon skriver att
»graden av integration i det svenska samhället – eller omvänt uttryckt,
graden av utanförskap – har betydelse för skolresultatet«. (Lindgren
2002.) De svårigheter som föräldrarna i sin tur möter på arbetsmark-
naden kan, som kapitel 2 visar, bero på sämre Sverige-specifika kun-
skaper eller diskriminering. För gruppen sena förstagenerationsin-
vandrare belägger, som nämnts, Arais, Schröders och Vilhelmssons
undersökning däremot ett orsakssamband mellan utländsk bakgrund
och skolresultat, som också får stöd i PISA-studien och i Skolverkets
analys i Utan fullständiga betyg. 

Individfaktorn utländsk bakgrund i tidigare studier
En grupp, förstagenerationsinvandrare som kommit efter skolstart, är
den grupp där orsakssambandet mellan utländsk bakgrund och fram-
gång i utbildningssystemet är tydligast belagt. Inom sig är gruppen
emellertid inte homogen. På basis av statistik som Skolverket tagit
fram går det att dela upp gruppen i tre delgrupper: de som kommer
mellan 7 och 10 års ålder, de som kommer mellan 10 och 12 års ålder,
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samt slutligen de som invandrar efter 12 års ålder. Det finns ett glapp
mellan 7–10-åringarnas resultat och resultaten för dem som kommit i
åldersspannet 10–12 år, som visar sig i att andelen elever som inte är
behöriga till gymnasieskolan och andelen elever som inte uppnått må-
len i två eller fler ämnen ökar med stigande invandringsålder. År 1999/
2000 var t.ex. andelen elever som inte var behöriga till gymnasiesko-
lan 18 procent av dem som invandrat som 7–10-åringar men hela 30
procent av dem som invandrat som 10–12-åringar (ingen hänsyn har
dock tagits till andra faktorer). Men en större klyfta uppenbarar sig
mellan dem som själva invandrat efter 12 års ålder och de övriga. Där
är andelen helt utan slutbetyg 11 procent (att jämföra med 2 procent
för dem som invandrat som 10–12-åringar), andelen icke behöriga till
gymnasieskolan 62 procent och andelen som inte uppnått målen i två
eller fler ämnen 54 procent (att jämföra med 10–12-åringarnas 31 pro-
cent). Nackdelen med att vara en »mycket sen« förstagenerationsin-
vandrare är uppenbarligen avsevärd, och den gruppen bidrar starkt till
hela gruppen »sena« invandrares dåliga skolresultat. Förklaringar är
självfallet inte svåra att finna. Det svenska språket är svårare att tilläg-
na sig ju äldre man blir, och språket är som flera studier pekar på en
nödvändig ingång till andra ämnen, inte minst matematik (jämför Par-
szyk 1999). 

När det gäller gruppen tidiga förstagenerationsinvandrare, dvs. de
som kommit före skolstart, finns förvisso skillnader, men för denna
grupp förklaras stora delar av dessa av familjens position på arbets-
marknaden och socioekonomiska status. Det gör dock inte situationen
bättre, eftersom föräldrarnas arbetslöshet ofta har sin grund i utländsk
bakgrund. PISA-undersökningen fann också sämre kunskaper i läs-
förståelse för de elever som kommit före skolstart till Sverige. Läsför-
ståelsen är samtidigt så central för inlärning på andra områden, att svå-
righeter där mycket väl kan utgöra en förklaring till sämre matema-
tikkunskaper. För denna grupp är det rimligt, menar vi, att förvänta sig
att skolresultatet i jämförelse med infödda elever kan variera något
nedåt, samtidigt som den bör prestera betydligt närmare gruppen in-
födda.

5. Utländsk bakgrund och framgång i utbildningssystemet
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För den allra mest centrala gruppen när vi talar om integration, and-
ragenerationsinvandrarna, drar Arai, Schröder och Vilhelmsson (2000)
slutsatsen att de skillnader som uppträder i förhållande till elever föd-
da i Sverige, där båda föräldrarna också är födda i Sverige, inte går att
säkerställa statistiskt. Det är ett överraskande resultat, eftersom både
språksvårigheter och kulturella faktorer skulle tala för åtminstone nå-
gra skillnader, i synnerhet mot bakgrund av den segregerade boende-
situation som idag råder i storstadsområdena. Kan då de resultat som
tidigare studier erhållit hänga samman med att det framför allt är ar-
betskraftsinvandrarnas barn som utgjort underlaget? De utomeurope-
iska flyktingarna som anlände under 1980- och 1990-talen är en sår-
bar grupp på arbetsmarknaden, och hur det går för deras barn i sko-
lan är särskilt intressant ur integrationsperspektiv. I följande avsnitt
presenterar vi därför resultaten från en tidigare icke-publicerad stu-
die med blicken riktad i synnerhet mot den gruppen. 

Andra generationens invandrare – 
prestationer i grundskolan
Resultaten i de ovan nämnda undersökningarna om elevprestationer
i grundskolan är svåra att tolka, eftersom flertalet studier använder
betyg som måttstock. Det angreppssättet är problematiskt, eftersom
grupperna man jämför tenderar att ha olika andelar utan några betyg
registrerade. Dessutom deltar de i olika grad i särskild och allmän ma-
tematik och i svenska och svenska som andraspråk.3 Medelbetyget i
svenska för personer med två svenskfödda föräldrar beräknas på 97
procent av antalet individer i den gruppen, medan medelbetyget för
andra generationens invandrare vars båda föräldrar har utomeurope-
isk bakgrund endast beräknas på 54 procent av antalet individer i den
gruppen (se tabell 5.1).4 Att jämföra betygsgenomsnitt när så olika an-
delar av grupperna utgör underlaget för beräkningen är givetvis pro-
blematiskt.5
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3. Ämnena matematik och svenska är uppdelade i två olika delar. Matematik kan läsas som
särskild eller allmän kurs medan svenska kan läsas som svenska eller svenska som andraspråk.
Särskild kurs i matematik är mer avancerad än den allmänna kursen, varför samma betyg i de

Forts.
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olika kurserna ej är jämförbara. Vad gäller svenska och svenska som andraspråk hade kurserna
helt skilda kursplaner fram till 1994. Detta innebär att betygen i de båda svenskämnena med
största sannolikhet inte är direkt jämförbara och även de bör analyseras separat. Vi har också
tagit del av resultat som tyder på att betygen i svenska och svenska som andraspråk inte är di-
rekt jämförbara. Vid en jämförelse av personer som gick ut grundskolan 1992 med samma be-
tyg men som läste svenska respektive svenska som andraspråk hade de som läste svenska som
andraspråk betydligt sämre svenskkunskaper än de som läste svenska. Detta resultat gäller för
alla betygsnivåer utom betyget 5 där de två grupperna hade liknande svenskkunskaper. I vilken
utsträckning dessa siffror är unika för detta år och de personer som ingår i studien är svårt att
värdera. Inte minst för att se om det skett någon förändring när andraspråksundervisningen har
fått mer klara riktlinjer, se Skolverket (1998). Ett stort tack till Elisabeth Elmeroth för att ha ut-
fört denna specialbearbetning av sina data, se Elmeroth (1997).

4. För gruppen med två föräldrar födda i ett utomeuropeiskt land finner vi att 11 procent av
gruppen saknar betyg i ämnet samt att 33 procent deltar i svenska som andraspråk.

5. Att använda genomsnittsbetygen som en indikator på kunskapsskillnader mellan olika
grupper försvåras vidare av hur pass väl lärarna följer det normalfördelade betygssystemet.

6. En möjlig förklaring till dessa resultat kan vara att utbildningsnivån för invandrare som
har utländsk utbildning underskattas i svenska register. Personer som invandrat måste kunna
bekräfta sin utbildningsnivå för att få den registrerad i Sverige. I den utsträckning detta inte är
möjligt, tilldelas personen ifråga en lägre utbildningsnivå än sin faktiska. Dessutom är det tvek-
samt om antal utbildningsår är ett bra mått om man vill jämföra utbildning som är genomförd i
olika länder.

7. Eftersom det inte är några infödda som läser svenska som andraspråk har inte denna ana-
lys genomförts för sannolikheten att läsa svenska som andraspråk.

Vidare visar studierna ovan att alla skillnader i betyg mellan olika et-
niska grupper tenderar att försvinna om man tar hänsyn till föräldrar-
nas utbildning. Detta resultat är inte vad vi skulle förvänta oss, framför
allt för gruppen med utomeuropeisk bakgrund. Inom denna grupp är
det många i föräldragenerationen som inte har svenska som moders-
mål och många andragenerationsinvandrare har fötts ganska kort tid
efter det att föräldrarna invandrade. Därmed har de vuxit upp i hem
där man inte till vardags har pratat svenska, vilket med tanke på bo-
endesegregeringen inte heller alltid motverkats av den övriga närmil-
jön. Detta bör rimligtvis ha påverkat deras skolprestationer. Därför ver-
kar det helt enkelt inte rimligt att en kontroll för föräldrarnas utbild-
ning skulle förklara alla skillnader mellan grupper i skolprestationer.6

Även i vårt fall verkar föräldrarnas utbildningsbakgrund (och fak-
torer som är korrelerade med denna) till stor del förklara skillnader
just i genomsnittliga betyg mellan de olika kategorierna av andra ge-
nerationens invandrare (se tabell 5.1 där betygsmåtten inkluderar
kontroll för förälderns utbildning).7 Men om vi mäter »skolprestation«
som att ha några betyg registrerade eller som valet att läsa särskild ma-
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tematik påverkas emellertid inte resultaten av att föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund inkluderas i analysen (och därför har inte denna kon-
troll gjorts för dessa utfallsvariabler i tabell 5.1). 

I detta avsnitt ska vi därför först kort belysa skolprestationer för oli-
ka grupper av andra generationens invandrare, men inte genom att
jämföra betygsgenomsnitt utan genom att koncentrera intresset på an-
delen med ej registrerade betyg och andelen som läser särskild mate-
matik respektive svenska som andraspråk. För denna analys använder
vi en databas som är en samkörning av registret för rikets totala be-
folkning (RTB) och årskurs 9-elevregistret. Uppgifter om individuella
betyg inom samma betygssystem finns för dem som 1999 var 18–27 år.
Databasen innehåller alla personer inom detta åldersintervall som var
folkbokförda i Sverige i december 1999. De erhöll slutbetyg från ni-
onde klass då de var 15–16 år gamla. Vi har valt att analysera betygen
i matematik och svenska. Mer specifikt är det tänkt att betygen från
grundskolan ska ge en fingervisning om individens allmänna förmåga
(betyg i matematik) samt språkförmåga (betyg i svenska och i svenska
som andraspråk). 

Tabell 5.1 visar att det inom vissa grupper är en relativt hög andel
som inte har några betyg registrerade. Speciellt är detta fallet för dem
med två föräldrar födda utanför Norden, för vilka man finner att mer
än 10 procent saknar betyg i såväl svenska språket som matematik.
Även för svenskar finner vi att det saknas betyg för cirka 3 procent av
gruppen. Tabell 5.1 visar också att de med två föräldrar födda i de nor-
diska länderna och de med två föräldrar födda i ett utomeuropeiskt
land har en lägre andel som läste särskild matematik än andra grup-
per (se även Gustafsson m.fl. 2000 för liknande resultat). 

Om vi i stället analyserar skolprestationerna i svenska språket är si-
tuationen likartad som för matematik. Det är en relativt stor andel av
dem med två utrikes födda föräldrar som deltar i svenska som andra-
språk i stället för svenska trots att de är födda i Sverige. Speciellt gäl-
ler det gruppen med utomeuropeisk bakgrund för vilka vi finner att
nästan 40 procent läser svenska som andraspråk. Men även de med
finsk och sydeuropeisk bakgrund har en hög andel, 20 procent, som
läser svenska som andraspråk. Dock har vi svårt att värdera detta. Om
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exempelvis 20 procent av dem med två utrikes födda föräldrar läser
svenska som andraspråk, är då detta ett högt eller lågt tal? För alla
grupper av andra generationens invandrare med två utrikes födda för-
äldrar gäller dock att huvuddelen ändå läser tillsammans med andra
svenskar och därmed under samma läroplan. Detta trots att ingen av
deras föräldrar har svenska som modersmål. De borde därmed vara i
underläge gentemot sina svenska kamrater vad gäller att få hjälp i
hemmet med att exempelvis klara av hemläxor. 

Den höga andelen med avsaknad av betyg, andelen som läser all-
män i stället för särskild matematik och andelen som läser svenska som
andraspråk i stället för svenska, visar att det finns relativt omfattande
skillnader mellan hur vissa etniska grupper presterar i matematik och
svenska språket jämfört med infödda svenskar. Framför allt verkar
personer med två utrikes födda föräldrar prestera betydligt sämre än
infödda, givet att de har finsk, sydeuropeisk eller utomeuropeisk bak-
grund. I vilken utsträckning dessa skillnader också förklarar skillna-
den avseende framgång på arbetsmarknaden som vi fann i det föregå-
ende kapitlet får framtida forskning utvisa. 

Stockholmsundersökningen
Eftersom betygsmåttet inbegriper stora tolkningssvårigheter vad gäl-
ler att mäta skillnaden i svenskkunskaper mellan grupper av andra ge-
nerationens invandrare och svenskar, har skillnaderna undersökts ge-
nom ytterligare ett datamaterial.8 Dessa data innehåller information
om hur eleven presterat på ett lästest i svenska och om eleven deltagit
i hemspråksundervisning och/eller i undervisning i svenska som an-
draspråk, samt uppgifter om vilket språk eleven anser sig läsa bäst på.
Undersökningen har den fördelen att den innehåller ett gemensamt
test av individers förmåga att läsa och förstå svensk text, men har be-
gränsningen att den enbart inkluderar elever som gått i någon av
Stockholms stads skolor. Undersökningen var obligatorisk för alla sko-
lor inom Stockholms stad (förutom friskolor) och genomfördes med de

8. Ett stort tack till Karin Taube som lät oss använda dessa data samt till Anders Skarlind
som på kort tid gjorde data tillgängliga. 
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9. Stockholms stad är synonymt med Stockholms kommun. Av Sveriges befolkning som
1999 var i åldern 18 år, dvs. som med stor sannolikhet gick i åttonde klass 1996, var cirka 6
procent bosatta i Stockholms kommun. Om vi ser till gruppen andra generationens invandrare
med två föräldrar som är födda utom Europa var motsvarande siffra 18 procent. 

10. Indelningen i olika modersmål erhålles via att eleverna besvarat frågan »Vad lärde du dig
tala först?« och där svarsalternativen är »svenska« respektive »annat språk än svenska« och där
eleven själv anger vilket språk det är.  

elever som åren 1997 till 2000 gick i åttonde klass i grundskolan.9 Bort-
fallet var endast 8 procent och utgjordes till största delen av personer
som var hemma från skolan på grund av sjukdom. 

Tyvärr innehåller inte datamaterialet information om föräldrarnas
födelseland. I stället har andra generationens invandrare kategorise-
rats utifrån information om modersmål och om personen var född i
Sverige eller utomlands (kategoriseringarna har gjorts av oss utifrån
modersmål).10 Personer som är födda i Sverige och har uppgett att de
har ett annat modersmål än svenska har kategoriserats som andra ge-
nerationens invandrare, medan personer som är födda i Sverige och
har uppgett svenska som modersmål har kategoriserats som svenskar.
En ytterligare indelning efter ursprung (Norden, Västeuropa, Östeu-
ropa, Sydeuropa samt utom-Europa) har gjorts efter personens mo-
dersmål. I gruppen Sydeuropa måste även de med föräldrar födda i La-
tinamerika inkluderas, eftersom de med största sannolikhet angett
portugisiska eller spanska som sitt modersmål. 

Indelningen innebär troligen att gruppen andragenerationsinvan-
drare till största delen består av personer med två utrikes födda föräl-
drar, eftersom personer med en svensk förälder och en utrikes född
förälder troligen uppgett svenska som sitt modersmål. Tabell 5.1 visar
att det är mycket få individer med en svensk förälder och en utrikes
född förälder som läser svenska som andraspråk och det är troligen få
individer med svenska som modersmål som läser svenska som andra-
språk. Därför kommer också andragenerationsinvandrare med en
svensk förälder att inkluderas i gruppen svenskar. Eftersom resultaten
skiljer sig markant från föregående avsnitt när betyg analyserades, har
även de som invandrat till Sverige efter 3 års ålder inkluderats i ana-
lysen. Att även inkludera dem i analysen är för att se om olika grupper
av andra generationens invandrare presterar mest likt gruppen sven-
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skar eller den grupp som invandrat efter 3 års ålder. Indelningen i oli-
ka ursprung har även för denna grupp gjorts efter elevens modersmål.

Totalt innehåller databasen information om 20 888 elever, av vilka
det för 18 804 personer finns information om de variabler vi använder
i analysen.11 Vi använder två mått: resultatet på ett lästest och skolele-
vens egen uppgift om vilket språk hon/han anser sig tala bäst vid un-
dersökningstillfället. Tabell 5.2 visar betydande skillnader mellan oli-
ka grupper av andragenerationsinvandrare och svenskar. Sämst pre-
sterar de som är födda i Sverige med ett utomeuropeiskt modersmål.
De har ett genomsnittligt läsresultat som är cirka 6 poäng lägre än det
för svenskar. Detta motsvarar ungefär en standardavvikelse i lästestet
(som är 5,9 för svenskar). Det är en stor och betydande skillnad och in-
nebär att de högst presterande 70 procenten av svenskarna presterar
bättre än de lägst presterande 70 procenten av gruppen med ett utom-
europeiskt modersmål (se Cohen 1988, s. 22, för en beskrivning). De-
ras medelvärde är dessutom bara 2 poäng bättre än det man finner för
personer som invandrat efter 3 års ålder från samma region. Något an-
märkningsvärt återspeglar de bättre situationen för en invandrad per-
son än den för en person född i Sverige med svenska som modersmål.

Ett annat förfaringssätt för att visa skillnaderna mellan grupperna
är att se hur stor andel av respektive grupp som placerar sig inom ett
visst resultatintervall. Tabell 5.3 visar att de med ett nordiskt, väst- el-
ler östeuropeiskt modersmål presterar ungefär som svenskar, men att
de med ett sydeuropeiskt eller utomeuropeiskt modersmål har en
mycket stor överrepresentation i den lägsta »kvartilen«. Ungefär 47
procent av gruppen med ett sydeuropeiskt modersmål och 65 procent
av gruppen med ett utomeuropeiskt modersmål presterar som de säm-
sta 22 procenten av dem med svenska som modersmål.12

11. Exempelvis har vi uteslutit dem där vi inte vet födelseland, där modersmål inte kunnat
definieras, personer som är födda utomlands med svenska som modersmål (troligen barn till ut-
landssvenskar och internationellt adopterade), samt de som invandrat före 4 års ålder (dessa
presterar väldigt lika andra generationens invandrare).

12. En population indelas av medianen och den övre och undre kvartilen i fyra lika stora de-
lar, populärt kallade »kvartiler« (fjärdedelar). På grund av att det var ett stort antal elever som
hade poängen 28–29, 32–33 eller 35–36, dvs. gränserna mellan kvartilerna, blev fördelningen
för den svenska referensgruppen inte exakt 25 procent i varje kvartil, vilken den teoretiskt sett
borde ha blivit. 
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Tabell 5.2.  Stockholmsundersökningen. 1997–2000. 

Bästa
Språk- Andel språk 
test: Antal av annat än
medel- indi- gruppen svenska 
värden vider (%) (%) 

Svenskar 31,4 14 897 – 
Andra generationens invandrare
Norden: 30,2 328 12 

Varav de med hemspråksundervisning 30,7 119 36 20 
Varav de med svenska som andraspråk 25,2 47 14 32 

Väst- och Östeuropa: 30,5 413 2 
Varav de med hemspråksundervisning 32,6 114 28 1 
Varav de med svenska som andraspråk 21,0 38 9 13 

Sydeuropa (inkl. Latinamerika): 28,0 530 6 
Varav de med hemspråksundervisning 28,4 164 31 7 
Varav de med svenska som andraspråk 23,7 138 26 12 

Utom-Europa: 25,3 999 5 
Varav de med hemspråksundervisning 26,0 366 37 4 
Varav de med svenska som andraspråk 21,7 419 42 9 

Invandrade efter 3 års ålder
Norden: 30,6 29 31 

Varav de med hemspråksundervisning 30,8 12 41 64 
Varav de med svenska som andraspråk 29,1 10 34 70 

Väst- och Östeuropa: 28,6 306 23 
Varav de med hemspråksundervisning 28,1 91 29 19 
Varav de med svenska som andraspråk 24,1 90 29 42 

Sydeuropa (inkl. Latinamerika): 25,6 369 24 
Varav de med hemspråksundervisning 25,1 164 44 30 
Varav de med svenska som andraspråk 22,9 176 48 36 

Utom-Europa: 23,0 933 16 
Varav de med hemspråksundervisning 22,8 449 48 15 
Varav de med svenska som andraspråk 20,1 517 55 22 

Anm.: Resultaten i tabellen har tagit hänsyn till skillnader i könssammansättning mellan grup-
perna och vilket år betyget avser. Bästa språk annat än svenska mäter procentandelen ur re-
spektive grupp som angivit att deras bästa språk är något annat än svenska, motkategorin är
svenska eller svenska + annat språk (dvs. att personen är indifferent mellan de två språken).
Källa: Egna beräkningar baserade på data från Stockholmsundersökningen (se Taube, 
Skarlind & Karlsson 1998). 
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Stockholms stads skolor är etniskt segregerade. Det är därför av in-
tresse att jämföra grupper av andra generationens invandrare med
svenskar som bor i samma områden och går i samma skolor. Skolorna
har valts ut om de hade mer än 25 elever med utomeuropeiskt mo-
dersmål i årskurs 8. Tolv skolor tillhörde denna kategori (av totalt 95
som deltog i studien). 59 procent av dem med utomeuropeisk bak-
grund går i dessa tolv skolor, medan motsvarande andel för dem med
svenska som modersmål är 11 procent. Resultaten är dock ungefär de-
samma som då alla skolor inkluderades (se tabell 5.3). 

Det är troligt att skillnaderna skulle minska något om vi hade möj-
lighet att kontrollera för föräldrarnas bakgrund, men med utgångs-
punkt i tidigare gjorda beräkningar står det klart att föräldrarnas ut-
bildningsbakgrund troligen inte förklarar allt av de stora skillnaderna
i svenskkunskaper mellan olika etniska grupper. Avslutningsvis ska
dock tilläggas att det är osäkert i vilken utsträckning situationen i
Stockholms stad är representativ för situationen i andra invandrartä-
ta områden, t.ex. i övriga Stockholmsområdet, Malmö och Göteborg.

Finns det skäl att misstänka att gruppen andra generationens in-
vandrare med utomeuropeiskt modersmål i stället har lärt sig sitt mo-
dersmål på bekostnad av det svenska språket? Så verkar inte vara fal-
let. Tabell 5.2 anger hur stor andel av respektive grupp som uppger att
de bäst talar något annat språk än svenska. Endast 5 procent anger att
så är fallet. Det innebär att de har en dålig läsförståelse i svenska sam-
tidigt som deras kompetens i det egna modersmålet är ännu sämre. Om
denna självupplevda utsaga är sann, innebär det att den andra gene-
rationens invandrare inte har utvecklat någon tvåspråkighet, trots de
möjligheter som står till buds via familjen och modersmålsundervis-
ning. Detta är i linje med de resultat man finner för andra generatio-
nens invandrare i USA. (Portes & Schauffler 1996.) Vi finner även att
de som läser svenska som andraspråk presterar betydligt sämre än de
som läser vanlig svenska, inom respektive ursprungsdefinition. Tabell
5.2 visar också att inom respektive ursprungsdefinition presterar de
som deltar i hemspråksundervisning bättre än genomsnittet för grup-
pen. En förklaring skulle kunna vara att det är studiemotiverade indi-
vider som deltar i hemspråksundervisningen, eftersom den i viss ut-



sträckning sker utöver vanlig skoltid. Men det skulle också kunna va-
ra så att personer som lärt sig sitt modersmål bättre också får bättre för-
utsättningar för att lära sig svenska. Orsakssambanden är här inte
självklara.
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Tabell 5.3.  Stockholmsundersökningen. Fördelning av språktestet, 1997–2000,
procent.

1:a 2:a 3:e 4:e
kvartilen kvartilen kvartilen kvartilen
(0–28 (29–32 (33–35 (36–40 Antal
poäng) poäng) poäng) poäng) individer

Svenskar 26 22 25 27 14 897 
Andra generationens 
invandrare

Norden 33 24 19 24 328 
Väst- och Östeuropa 31 22 22 25 413 
Sydeuropa (inkl. 

Latinamerika) 47 26 16 11 530 
Utom-Europa 65 18 12 5 999 

Varav invandrar-
täta skolor

Svenskar 28 21 24 27 1 628 
Andra generationens 
invandrare

Norden 42 22 17 19 120 
Väst- och Östeuropa 44 18 18 20 93 
Sydeuropa (inkl. 

Latinamerika) 51 27 13 9 168 
Utom-Europa 71 17 8 4 585 

Källa: Egna beräkningar på data från Stockholmsundersökningen (se Taube, Skarlind &
Karlsson 1998). 



Skoleffekter – förklarar skolans 
invandrartäthet framgång i skolsystemet?
Hittills har vi uppehållit oss vid förklaringsfaktorer som är kopplade
till individen. Men det finns också en annan effekt som är av stort in-
tresse, inte minst mot bakgrund av de diskussioner om boendesegre-
gationen som pågår. Det är effekterna av att vara elev på en invan-
drartät skola, vilket många elever med utländsk bakgrund tenderar att
vara, eftersom framför allt den socioekonomiska (och därför indirekt
den etniska) segregationen är påfallande. Inom den statliga utred-
ningen Välfärdsbokslutet publicerade Helen Dryler år 2001 en rapport
som behandlar invandring och skolprestationer, mätt på tre olika sätt.
Som invandrare, eller det som i andra studier kallas utländsk bak-
grund, definierar Dryler en person som har två utrikes födda föräldrar,
oavsett det egna födelselandet. Det innebär att också andragenera-
tionsinvandrare räknas in. Hennes grepp är ett annat än de utred-
ningar som vi tidigare diskuterat. I stället för att fokusera på hur bak-
grundsfaktorn »utländsk bakgrund« samvarierar och förklarar elevers
skolprestationer som betyg, genomgånget teoretiskt gymnasium och
andel gymnasieutbildade överhuvudtaget, väljer hon att undersöka
om skolegenskapen »invandrartät« har en självständig effekt på ele-
verna. Vad Dryler med andra ord är ute efter är s.k. kontexteffekter,
dvs. om elever, infödda såväl som invandrade, på en skola med en hög
andel elever med utländsk bakgrund, har sämre (eller bättre!) odds att
klara skolan och gå vidare till teoretiska studier. »Påverkas utbild-
ningskarriären negativt av att man går i en skola där många elever har
invandrarbakgrund?« (Dryler 2001, s. 320.) 

Tidigare svenska studier (t.ex. Erikson 1994) har antingen funnit att
invandrartäthet (relativt sett fler elever med utländsk bakgrund) som
en kontextuell variabel haft en positiv effekt på övergången till teore-
tisk linje på gymnasiet eller inte haft någon effekt överhuvudtaget.
Drylers undersökning avser att fånga tendenserna under 1990-talet,
med hjälp av data från 1990/91 och 1997. Vad hon finner är att skill-
naden mellan skolor i betygsgenomsnitt har ökat under 1990-talet,
men att den eventuella skoleffekten reduceras när elevernas sociala
sammansättning tas med i bilden. Med andra ord förefaller det som om
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den klassmässiga homogeniteten inom skolorna förstärkts, medan he-
terogeniteten blivit större mellan skolorna. Den svaga negativa kon-
texteffekt av att vara elev i en invandrartät skola som fanns 1990/91
kvarstår däremot inte 1997. »Om något har förändringarna varit posi-
tiva, dvs. skillnaden i betyg mellan de elever som studerar i invan-
drartäta respektive invandrarglesa skolor har försvunnit vid decenni-
ets slut.« (Dryler 2001, s. 341.) Beträffande övergång till teoretiska
gymnasielinjer är kontexteffekten av att vara elev i en invandrartät
skola positiv (om samtidigt hänsyn tagits till de gängse bakgrundsfak-
torerna): sannolikheten ökar då att fler fortsätter till teoretiska studi-
er på gymnasiet jämfört med en invandrargles skola med samma soci-
oekonomiska profil. Dryler spårar dock en antydan till att denna effekt
försvagas något över decenniet och skriver i en viktig passus: »Dock är
det fortfarande ändå till fördel att gå i en sådan skola, allt annat lika.
Allt annat lika är ett viktigt tillägg här, för i verkligheten har många in-
vandrartäta skolor en ofördelaktig social sammansättning.« (Dryler
2001, s. 345.) Det resultatet är mycket intressant. 

Vad är det då i invandrartäthet som skulle kunna befrämja övergång
till teoretiska studier? En genomsnittligt högre ambitionsnivå hos för-
äldrarna är en möjlig förklaring. En annan är att eleverna i en invan-
drartät skola inte upplever sig själva som en minoritet gentemot in-
födda elever, och att lärarna inte har en stor eller ganska stor andel in-
födda elever att koncentrera sina ambitioner på. Parszyk (1999) visar
att många elever med utländsk bakgrund uppfattar skolan som en sko-
la för andra. Den tendensen skulle kunna vara mindre i en invandrar-
tät skola. 

Övergår man till att undersöka effekten av att vara elev i en invan-
drartät skola (allt annat lika) på dåliga skolprestationer i form av lå-
ga/ofullständiga betyg, visar Drylers analys att en svag negativ effekt
föreligger 1997, men att denna minskat sedan 1990/91. I likhet med
betygsgenomsnittet ser det ut som om effekten på låga betyg av att va-
ra elev i en invandrartät relativt en invandrargles skola har minskat
över tid. Däremot har variationen mellan skolor ökat, vilket antyder
att den socioekonomiskt betingade boendesegregationen ökat. Det
bör dock observeras att Dryler utesluter elever som invandrat sent
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(från 10-årsåldern och uppåt) ur analysen. Som vi konstaterat står den
gruppen för en stor del av den skillnad som förklaras av utländsk bak-
grund. Skulle den gruppen inkluderas skulle säkerligen den negativa
effekten av att vara elev på en invandrartät skola vara större 1997. 

Kontexteffekter – skolans organisation och kultur
Att den enskilda skolan skulle kunna ha en självständig effekt, vid si-
dan av den specifika sociala sammansättningen av eleverna, så att, allt
annat lika, vissa skolor lyckades bättre än andra, fanns det länge få be-
lägg för. Visserligen visade sociologerna James Coleman och Thomas
Hoffer (1987) att elever i amerikanska katolska skolor i avsevärt min-
dre utsträckning än elever i icke-katolska skolor hoppade av. Förkla-
ringen, som dock mött viss kritik, var de tätare sociala nätverk som for-
skarna fann bland katolikerna, vilka i sin tur genererade en högre grad
av socialt kapital som gynnade barnens utbildning. Men att det skulle
vara något som hänförde sig framför allt till specifika omständigheter
i skolan framhölls inte. 1979 publicerades emellertid en studie som
kom att bli mycket inflytelserik både inomvetenskapligt och politiskt.
Michael Rutter och hans medarbetare hävdade nämligen i Fifteen
Thousand Hours att det fanns s.k. skoleffekter som visade sig när ele-
vernas betygsgenomsnitt, närvaro, uppträdande och grad av krimina-
litet mättes. Skolor med likartad socioekonomisk elevsammansättning
lyckades helt enkelt olika bra. Detta tillskrev författarna en (samman-
satt) egenskap kallad »ethos« eller skolans kultur, som man undersökt
i de utvalda skolorna och som skilde sig åt. De fann med andra ord en
självständig effekt på elevernas skolprestationer i olika avseenden av
skolan som social organisation. Lärarnas engagemang, höga ambitio-
ner, tydliga krav och belöningar, ett fokus på akademiska kunskaper
och elevernas eget ansvarstagande utgjorde indikatorer på den goda
skolkulturen och mättes genom observationer, intervjuer och enkäter.
Fokus ligger alltså på lärandet och vad som sker i klassrummen, de nor-
mer som utvecklas för interaktionen lärare–elever och de signaler om
värdet av kunskap i olika former som skolan förmedlar. Även om stu-
dien mött kritik, bland annat därför att forskargruppen inte konstant-
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höll elevsammansättningen med avseende på socioekonomisk bak-
grund tillräckligt mellan skolorna, innebar den ett genombrott för en
mindre deterministisk syn på utbildning än tidigare. Vissa forskare me-
nar emellertid att beläggen för att skoleffekter existerar och har någon
mer signifikant effekt är mycket osäkra, om man bortser från den »skol-
effekt« som ligger i att elevsammansättningen varierar. (Erikson 1994.) 

Enstaka exempel på extrema skoleffekter förekommer. Ett av de
mest välkända är den skola i New Yorks Harlem, the Frederick Dou-
glass Academy, som grundats och drivits till oanad framgång av rek-
torn Lorraine Monroe. Trots en ogynnsam elevsammansättning har
skolan lyckats få så gott som alla elever att söka vidare (och bli antag-
na) till USA:s bästa colleges. Nyckeln finns att söka i skolans systema-
tiska betoning av en rad av de faktorer som nämns ovan, i ett ethos
kombinerat av engagemang, känsla och höga krav (jämför Monroe
1997). 

Drylers resultat pekar i riktning mot att skillnaden i elevprestatio-
ner mellan enskilda skolor har ökat i Sverige under 1990-talet. Den
främsta orsaken till det finns att söka i att elevsammansättningen för-
ändrats i riktning mot ökad socioekonomisk homogenitet, inte primärt
som en följd av friskolornas utbredning utan på grund av ökad boen-
desegregation. Men därutöver finns också en oförklarad variation som
inte kan föras tillbaka på elevsammansättningen, och som ser ut att
öka. Skillnader mellan skolor med likartad elevsammansättning före-
kommer alltså. Det föranleder oss att avslutningsvis ägna intresse åt
frågan om vad vi känner till om organisation, klimat och pedagogik
hos framgångsrika skolor i utsatta områden; områden där en stor del
av befolkningen är av utländsk härkomst och där arbetslösheten är
hög.

Skoleffekter i utsatta områden
Vad vet vi då om vad som kännetecknar framgångsrika skolor i utsat-
ta områden? Svaret är att kunskapen är mycket begränsad. För det för-
sta är det svårt att avgöra vilka skolmiljöer som är »framgångsrika« där-
för att betygsgenomsnittet generellt tenderar att vara lågt, och andelen
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med ofullständiga betyg högt, även i flera av de skolor som betraktas
som bra i utsatta områden. Därför har både Skolverket (2001c) och
Bennich-Björkman (2002) också sökt alternativa mått för framgång.
Lindgren (2002) diskuterar kring det problematiska i att använda be-
tyg som urvalsinstrument, därför att genomsnittsbetygen tenderar att
fluktuera på samma skola år från år, beroende på andra faktorer än
skolans organisation. 

Skolverket väljer att definiera framgångsrika skolor i dessa områ-
den utifrån pedagogiska arbetssätt, och lyfter fram skolor där en hel-
hetssyn på lärandet förmedlas, där elevens ansvar betonas, där sats-
ningar gjorts på svenska språket, och där skolan har utvecklade kon-
takter med föräldrar, närsamhället och internationella projekt. Tre
skolor lyfts fram särskilt: Hjulsta skolor, Tensta gymnasium och Rin-
kebyskolan; den sistnämnda har fått stor uppmärksamhet och inter-
nationella utmärkelser. Trots att dessa har ett medvetet utvecklingsar-
bete är det inte möjligt, skriver Skolverket, »att kunna lyfta fram några
pedagogiska tillvägagångssätt vid dessa skolor, som entydigt kan sägas
vara framgångsrika om resultatet relateras till konkurrenskraftiga be-
tyg«. (Skolverket 2001c, s. 10.) Bredbyskolan i Rinkeby vann 1997
Stockholms stads kvalitetspris och har också den fått mycket upp-
märksamhet i media. (Bunar 1999.) Skolan har kraftfullt betonat
språkfärdighet, en kontinuitet mellan lärare och elever så att ett lärar-
lag följer en klass genom hela grundskolan samt en stark betoning av
elevernas ansvar och inflytande över sina egna studier. 

Bennich-Björkman (2002) fokuserar på en skola i ett utsatt områ-
de, Navestadsskolan i Norrköping, som utifrån en uppåtgående be-
tygskurva och påtaglig uppmärksamhet i skolvärlden nationellt och i
Norden, framstår som ett gott exempel på skolförändring. Den skolan
analyseras jämsides med sex ytterligare skolor med liknande elevsam-
mansättning, fyra som haft en svagt nedåtgående betygskurva och två
med en likaledes svagt uppåtgående. Genom att också lyfta in de min-
dre lyckade exemplen ökar möjligheterna att identifiera faktorer som
endast uppträder på de framgångsrika skolorna. 

Navestadsskolan präglas av ett lugn och en trygghet för eleverna,
trots att elevsammansättningen socioekonomiskt är densamma som
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tidigare, liksom lärarkåren. Tre förändringar har genomförts. Organi-
satoriskt har skolans arbetslag blivit självstyrande ekonomiskt och pe-
dagogiskt; »friskolor« har upprättats i skolan. Pedagogiskt har ett klass-
lärarsystem sjösatts även på högstadiet, och ersatt det gamla ämneslä-
rarsystemet. Eleverna möter därmed färre vuxna, två klasslärare per
klass, men kontakten och kontrollen blir intensivare, vilket har ansetts
behövas i en skola som denna. Till viss del påminner idén om Bred-
byskolans satsning på kontinuitet mellan lärare och elever, även om
det på Navestadsskolan är betydligt färre lärare som involveras för var-
je klass. Men trygghet, och möjligheterna till social kontroll, förstärks
genom att samma lärare möter samma klass under en längre period.
För det tredje har man genomfört en förändring av undervisningsfor-
merna för att rusta eleverna för »informationssamhällets krav«. Eget
ansvar för uppläggning, inhämtning och redovisning betonas starkt,
och skolan är på väg att avskaffa timplanerna. Skolan har i likhet med
Bredbyskolan satsat på språkinlärning i svenska. Ytterligare en vä-
sentlig faktor som kännetecknar skolan är en mycket väl fungerande
elevstödjande organisation, elevvård med andra ord. Om elevernas nå-
got stigande betygsgenomsnitt på Navestadsskolan är en effekt av sko-
lans sociala omorganisation, och därmed en genuin skoleffekt, är svårt
att med bestämdhet säga. Klart är emellertid att elevernas trivsel och
trygghet på skolan ökat kraftigt, och att lärarnas engagemang för sitt
arbete, och deras kreativa kraft, förstärkts genom de radikala förän-
dringar som genomförts. 

Sammanfattningsvis är det en subtil balans mellan frihet och ord-
ning, mellan ansvar och förtroende som genomsyrar både Navestads-
skolan och Bredbyskolan. Den balansen återspeglas i lärarnas relatio-
ner till eleverna, som får ta mycket eget ansvar men samtidigt befinner
sig i en miljö där anonymitet inte är möjlig och kontrollmöjligheterna
därmed blivit större. Men också relationen mellan lärare och skolled-
ning präglas av en motsvarande balans mellan frihet och ansvar sam-
tidigt som friheten att besluta har bestämda gränser. På Navestads-
skolan finns t.ex. en gemensam vision som samtliga lärare skrivit un-
der, och, även om enheterna har både ekonomiskt och pedagogiskt an-
svar, får de inte lägga upp undervisningen så att den strider mot grund-
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tankarna i den visionen. Där går gränsen för friheten. Det är för tidigt
att dra slutsatser om vad klasslärarsystemet har för effekter på elever-
nas kunskapsnivå. Från lärarhåll pekar man emellertid på att systemet
medfört att man nu når 95 procent av eleverna, medan tidigare en stor
del – ibland hälften – helt enkelt var frånvarande från lektionerna. De
reformer som genomförts på Navestadsskolan är långt ifrån okontro-
versiella, och i synnerhet övergången till ett klasslärarsystem har varit
omstridd, också internt på skolan. 

Slutsatser – behövs särskilda insatser i skolan?
En grupp av elever med utländskt ursprung som har det svårt i skolan
är sena förstagenerationsinvandrare, dvs. de som kommit efter 10–12-
års ålder. Dessa elever återfinns med största sannolikhet på skolor där
andelen övriga elever med utländskt ursprung är hög, alltså på såda-
na skolor som vi nyss beskrivit. För dessa elever krävs med all säker-
het särskilda åtgärder, som de skolor vi lyft fram genomfört, varav
språkundervisning i svenska är en och elevvård är en annan. Att
svenskundervisning är viktig och att tillräckliga resurser avsätts för att
stödja denna elevgrupp extra är förhållandevis självklart. Men som vi
också berört är det mycket troligt att dessa unga invandrare kan ha sär-
skilt svåra upplevelser med sig i bagaget som gör att också det psyko-
logiska och sociala omhändertagandet är extra viktigt. Elevvårdsre-
surserna är således särskilt väsentliga för denna grupp, vilket får stöd
i Bennich-Björkman (2002). Det är för denna grupp som skolans in-
satser kan betyda mest när det gäller att påverka dessa elevers framti-
da möjligheter till integration på arbetsmarknaden.

Majoriteten andragenerationsinvandrare har presterat relativt bra
upp till nionde klass. Däremot visar nya studier att det finns under-
grupper inom denna kategori för vilka vi finner relativt stora skillna-
der gentemot svenskar när det gäller skolprestationer. Störst är pro-
blemen bland ungdomar och barn med utomeuropeiskt ursprung,
främst för dem som själva invandrat i så pass hög ålder att de inte ge-
nomgått hela skolutbildningen i Sverige och andragenerationsinvand-
rare vars båda föräldrar är födda utomlands. De sämre skolprestatio-
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nerna indikeras av att fler går ut skolan utan betyg i svenska och ma-
tematik, färre läser särskild matematik och många läser svenska som
andraspråk i stället för som förstaspråk. Resultaten av de språktest från
Stockholms stad som vi har redovisat här, pekar på avsevärda skillna-
der i svenskkunskaper mellan olika etniska grupper. Allt sammanta-
get visar att den svenska skolan inte har lyckats motverka de brister i
tillgången på språkträning som säkerligen finns i många invandrarfa-
miljer. Den grupp som växer snabbast bland barn- och ungdomsko-
horterna är personer med utomeuropeisk bakgrund, och det är just
den grupp som verkar ha störst problem i skolan. Detta ger en finger-
visning om hur framtiden kan se ut och det bör vara en väckarklocka
för den svenska skolpolitiken.
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Kapitel 6. Första och andra 
generationens invand-
rare på den danska 
arbetsmarknaden

IDanmark har den offentliga debatten om invandring i hög grad
koncentrerats till det totala antalet invandrare och andragenera-
tionsinvandrare i det danska samhället. När man ska värdera ut-

vecklingen över de senaste årtiondena i förhållande till arbetsmark-
naden, är det emellertid minst lika viktigt att notera hur de personer
som invandrat fördelar sig efter nationellt eller regionalt ursprung. För
20 år sedan bestod invandrarna i Danmark av två ganska olika grup-
per. Den ena bestod av personer från mogna industriländer, vilka var
engagerade på arbetsmarknaden i stort sett i samma omfattning som
danskar i övrigt.1 Den andra gruppen bestod av gästarbetare, huvud-
sakligen från Jugoslavien, Turkiet och Pakistan, som hade kommit
innan gästarbetarinvandringen stoppades 1974, och som hade blivit
kvar i Danmark. Många av dem var kring 1980 drabbade av arbets-
löshet, dels som en följd av den våldsamma nedgången i efterfrågan på
arbetskraft efter oljekriserna, dels som följd av en mycket kraftig,
strukturellt betingad, tillbakagång inom de sektorer av ekonomin där
många gästarbetare hade varit sysselsatta.

Från mitten av 1980-talet uppkom nya invandringsvågor, präglade
dels av flyktingströmmar, dels av familjeåterföreningar. Konsekvensen
har blivit att sammansättningen av gruppen första och andra genera-
tionens invandrare är helt annorlunda idag jämfört med för 20 år se-
dan. Antalet invandrare från mogna industriländer är i stort sett det-
samma idag som då. Hela nettoökningen utgörs alltså av personer från
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mindre utvecklade länder. Detta nya mönster för invandringen är
grunden för den utmaning som den danska arbetsmarknaden står in-
för, med tanke på den låga och under en följd av år sjunkande syssel-
sättningsgraden bland invandrare från mindre utvecklade länder. De
årliga variationerna i tillskottet av nya invandrare har varit stora, och
en allt större andel av invandrarna har kommit från språkligt och kul-
turellt avlägsna länder. Fram till mitten av 1990-talet hade utmaning-
en för arbetsmarknaden skärpts ytterligare av att den allmänna arbets-
lösheten var hög, efter att ha ökat under en följd av år. De senare årens
konjunkturuppgång har betytt ökad sysselsättning för första och andra
generationens invandrare i samma utsträckning som för resten av
befolkningen. Relativt sett var ökningen snabbare för invandrare och
deras barn än för den inhemska befolkningen, men alltjämt är arbets-
lösheten bland invandrare av första och andra generationen långt hö-
gre än för befolkningen i övrigt. I framtiden kommer utmaningen att
skärpas på grund av förändringar i befolkningens ålderssammansätt-
ning och benägenhet att lämna arbetskraften. Det faktum att den an-
del av befolkningen som är över den officiella pensionsåldern ökar
samtidigt som den genomsnittliga faktiska pensionsåldern sjunker, har
riktat uppmärksamhet mot möjligheten att »fylla hålet« i arbetskraften
genom att höja sysselsättningsgraden för invandrare och flyktingar.2

Utmaningen för Danmark och andra europeiska välfärdsstater på det-
ta område diskuteras ingående i Smith (2001).

Om man antar att invandrare hade samma förvärvsintensitet som
befolkningen i övrigt, skulle det betyda att arbetskraftsutbudet under
de kommande två årtiondena skulle stiga. En sådan tänkt utveckling
motsäger vad som förutspås i några av de pessimistiska scenarier som
har lagts fram. Utvecklingen hittills när det gäller invandrares och flyk-
tingars integration på arbetsmarknaden gör emellertid att ett scenario
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med samma eller nästan samma sysselsättningsgrad för invandrare
som för befolkningen i övrigt är ganska osannolik. Även om man tar
hänsyn till de nämnda kohorteffekterna, förlöper integrationen trögt.
Några av de barriärer för en snabbare integration på arbetsmarknaden
som har behandlats i dansk forskning tas upp i detta kapitel. Det andra
avsnittet ger en kort introduktion till några aspekter på den faktiska
situationen i förhållande till den danska arbetsmarknaden. Syftet i det
tredje avsnittet är att ge en översikt över vad forskningen på området
säger om integrationsprocessen på den danska arbetsmarknaden. Med
integration menas i detta sammanhang en process som leder till sam-
ma arbetsmarknadsanknytning för första och andra generationens in-
vandrare som för befolkningen i övrigt, givet att det inte förekommer
någon diskriminering vare sig med hänseende till lön eller anställ-
ningsmöjligheter. Det fjärde avsnittet ger på motsvarande sätt en in-
troduktion till forskningsresultat som rör arbetsmarknadsprogram
och initiativ riktade mot invandrare från mindre utvecklade länder.
Det femte avsnittet behandlar vad vi idag vet om sam- eller motspelet
mellan transfereringar och arbetsmarknadsintegration. Samspelet
kan ha form av inkomstöverföringar i tiden under framgångsrika akti-
verings- eller undervisningsprogram. Motspelet består av risken för att
skatter och transfereringar skapar »arbetslöshetsfällor«, eller om man
vill, »välfärdsfällor«, där de ekonomiska incitamenten att vara själv-
försörjande antingen starkt försvagar eller direkt motarbetar benä-
genheten att söka eller behålla reguljära jobb. Det avslutande avsnit-
tet innehåller några sammanfattande slutsatser.

Några drag av utvecklingen i Danmark efter 1980
De senaste 20 årens stora förändringar i populationen av personer med
utländskt ursprung illustreras i figur 6.1. När det gäller de relativa för-
ändringarna av antalet andragenerationsinvandrare, bör det framhål-
las att den befolkning som förändringarna hänförs till var ganska liten
i början av perioden. Förutom språnget upp till en ökningstakt på om-
kring 5 procent per år av invandrarpopulationen från mitten av 1980-
talet, visar figuren också den kraftiga ökning som hängde samman med
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flyktingströmmar, särskilt från f.d. Jugoslavien i mitten av 1990-talet.
Sysselsättningsgraden för första och andra generationens invandra-

re, både för män och kvinnor, varierar anmärkningsvärt mycket bero-
ende på nationellt och regionalt ursprung. (Se figur 6.2 och 6.3.) För
män sträcker sig spannet från en sysselsättningsgrad på omkring 30
procent för statslösa och personer för vilka ursprungsland saknas, till
67 procent för invandrare från andra EU-länder. För kvinnor är nivån
lägre för alla grupper, men de inbördes skillnaderna är lika stora som
för män. För andra generationens invandrare är sysselsättningsgraden
generellt högre och variationerna mindre. 

Från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet sjönk sysselsätt-
ningsgraden för invandrare från icke-västliga länder med 10–15 pro-
centenheter. (Schultz-Nielsen 2000a, s. 101.) Konjunkturuppgången i
Danmark från 1994 har följts av en svag ökning av sysselsättningsgra-
den. Eftersom den påverkas av storleken och sammansättningen på in-
vandringsströmmarna, är förändringen i andelen förvärvsarbetande
för hela invandrarpopulationen inte särskilt informativ utan bör tol-
kas med stor försiktighet. 
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Figur 6.1. Relativ årlig förändring av antalet första och andra generationens
invandrare i Danmark 1981–2000. Procent.
Källa: Pedersen 2000a.
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Figur 6.2. Sysselsättningsgrad för första och andra generationens invandrare 1998.
Män.
Källa: Danmarks Statistik (1999).

Figur 6.3. Sysselsättningsgrad för första och andra generationens invandrare 1998.
Kvinnor. 
Källa: Danmarks Statistik (1999).



Den låga sysselsättningsgraden för invandrare från mindre utveck-
lade länder motsvaras av mycket höga arbetslöshetstal. I debatten har
detta tolkats som ett tydligt tecken på den danska arbetsmarknadens
bristande förmåga att integrera invandrarna i arbetslivet. Det är tan-
keväckande att traditionellt stora invandringsländer som Kanada, USA
och Australien har i stort sett samma arbetslöshet för invandrare som
för den övriga befolkningen. Utan tvekan avspeglar detta en större lö-
neflexibilitet och lägre minimilöner än på den skandinaviska arbets-
marknaden. Samtidigt är det emellertid också t.ex. i det kanadensiska
fallet resultatet av en annan och mer selektiv invandringspolitik. Slut-
ligen visar det att anpassningen till en arbetsmarknad för engelskta-
lande förmodligen är lättare än till en arbetsmarknad som domineras
av något litet och »exotiskt« språk som danska. Det finns också anled-
ning att peka på att förhållandena ser något annorlunda ut om man
jämför andelen arbetslösa bland invandrare från länder utanför EU
och mellan olika EU-länder. Utifrån statistik från Eurostat visar Ar-
bejdsmarkedspolitisk Agenda (2002, nr 1) att arbetslösheten för den-
na grupp av invandrare i Danmark ligger under genomsnittsnivån för
EU-länderna. Mer precist ligger arbetslösheten i Danmark för invan-
drare från länder utanför EU under arbetslöshetsnivån för denna
grupp i Tyskland och Sverige och väsentligt under nivån i Frankrike,
Belgien och Finland.

Faktorer som påverkar arbetsmarknadsintegrationen
De befintliga danska ekonometriska studierna om invandrares inte-
gration på arbetsmarknaden är fokuserade på hur sysselsättning, ar-
betslöshet och löner har utvecklats. Temat i Hummelgaard m.fl. (1995)
är arbetslöshet och geografisk rörlighet bland invandrare och flyk-
tingar från mindre utvecklade länder. Här ser vi huvudsakligen på de
resultat som rör arbetslösheten. Undersökningen är den första som
nyttjar den databas som Amternes og Kommunernes Forskningsinsti-
tut (AKF) har utvecklat och som innehåller registerbaserad informa-
tion om en lång rad bakgrundsvariabler för samtliga invandrare och
andragenerationsinvandrare mellan 15 och 66 år. Denna unika data-
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bas över den totala invandrarbefolkningen kombineras, liksom i en
rad senare undersökningar, med ett 10-procentigt urval av den totala
befolkningen, vilket innehåller samma bakgrundsvariabler. Även om
databasen har hög tillförlitlighet på många områden har den också
svagheter. Det finns inga registerbaserade uppgifter om utbildning
som invandrare genomgått i hemlandet – den enda utbildningsvaria-
beln är sådan utbildning som skett efter ankomsten till Danmark.3 Det
är uppenbart att detta kan leda till skevheter. Dessutom saknas regis-
terbaserad information om invandrares eventuella kunskaper i det
danska språket. Slutligen saknas kunskap om skälet för uppehållstill-
stånd, vilket gör att uppdelningen på kategorierna »invandrare« och
»flyktingar« görs med utgångspunkt i att olika ursprungsländer under
olika perioder kan karakteriseras som flyktingländer. Personer som är
födda i ett sådant land och invandrar under en period när landet är ka-
tegoriserat som flyktingland betecknas som flyktingar, medan män-
niskor som invandrar till Danmark från andra länder betecknas som
invandrare.

Analysen i Hummelgaard m.fl. (1995) avser perioden 1984–1991.
Månadsvisa observationer av individers arbetsmarknadsstatus används
för att konstruera arbetslöshetsperioder, som används för att analyse-
ra arbetslöshetens varaktighet (genom skattning av en Weibull hazard-
funktion). Invandrare ingår i undersökningen om de har minst ett års
arbetsmarknadserfarenhet i Danmark. Det rör sig alltså om ett särskilt
urval av invandrare som redan har fått fotfäste på den danska arbets-
marknaden. Den individuella arbetslöshetsrisken delas upp i sina kom-
ponenter, dvs. risken att bli arbetslös och arbetslöshetens varaktighet
(givet att man en gång blivit arbetslös). Arbetslöshetsrisken var dubbelt
så hög bland flyktingar som i befolkningen som helhet. Arbetslöshets-
risken var ännu högre bland andra invandrare. För såväl flyktingar som
andra invandrare var risken att drabbas av arbetslöshet en avtagande
funktion av den tid man bott i Danmark. Minskningen i förhållande till
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vistelsetiden var mycket tydligare för flyktingar än för övriga invand-
rare och varierade ganska mycket mellan olika ursprungsländer. Det
förtjänar dock att understrykas att det är risker, betingade av minst ett
års arbetskraftsdeltagande, som jämförs, och flyktingar kan därför in-
te utan vidare likställas med gruppen övriga invandrare. 

Arbetslöshetens varaktighet var mycket större bland invandrare och
flyktingar än för den övriga befolkningen. Däremot visar studien att
arbetslöshetsperioderna för andra generationens invandrare bara var
något längre än för resten av den infödda befolkningen, vilket kan tol-
kas som en mycket högre integrationsgrad än för första generationens
invandrare. Variationen kring detta genomsnitt var emellertid stor och
starkt avhängigt av individernas utbildningsnivå. 

Databasen har panelstruktur, vilket innebär att individer kan följas
över tiden. Därmed blir det möjligt att visa att andelen sysselsatta är en
funktion av vistelsetiden i Danmark. För exempelvis män i åldern 30–
39 år når sysselsättningsgraden upp till 50 procent efter tio år i Dan-
mark. Ett år efter inflyttningen är andelen förvärvsarbetande 5 pro-
cent för flyktingar och 30 procent för övriga invandrare. Efter tio års
vistelse i landet är nivån ungefär densamma för de båda grupperna.
För kvinnor är andelen förvärvsarbetande högre bland flyktingar än
bland övriga invandrare redan efter fem år. Efter tio års vistelse i Dan-
mark är förvärvsintensiteten för kvinnliga flyktingar lika hög som för
män och väsentligt över nivån för övriga kvinnliga invandrare.

Det kanske viktigaste resultatet av varaktighetsanalysen är före-
komsten av en negativ varaktighetseffekt:4 Sannolikheten att en ar-
betslös person ska gå från arbetslöshet till arbete minskar med arbets-
löshetsperiodens längd. Det finns dessutom en hög risk för återgång
till arbetslöshet, varför den totala sannolikheten för övergång till ett
långsiktigt, stabilt arbete är relativt liten. Sannolikheten för att som ar-
betslös få ett stabilt och långvarigt jobb varierar påtagligt mellan kvin-
nor och män och mellan personer från olika länder. Speciellt invand-
rarkvinnor framträder i Hummelgaard m.fl. (1995) som den mest pro-
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blematiska gruppen i förhållande till en målsättning om integration i
arbetslivet i långsiktiga, stabila jobb.

Hummelgaard m.fl. (1995) avrundar den del av undersökningen
som behandlar arbetslöshet med en allmän diskussion av de barriärer
på arbetsmarknaden som ökar risken för att bli arbetslös och för att ar-
betslösheten ska bli bestående. Även här är diskussionen avgränsad till
sådana invandrare och flyktingar som redan har etablerat sig i arbets-
livet. Många av de barriärer som diskuteras relateras till förekomsten
av diskriminering på arbetsmarknaden. Utbildning är en välkänd sor-
teringsmekanism på arbetsmarknaden. För andra generationens in-
vandrare, som har fått sin utbildning i Danmark, fann Socialkommis-
sionen (1992a) emellertid en högre arbetslöshet än för jämnåriga med
danska föräldrar med samma utbildning. Förhållandet är inte minst
relevant beträffande yrkesinriktad utbildning, där studier visar att
unga andragenerationsinvandrare har större problem än deras jämn-
åriga med att hitta praktikplatser. (Se t.ex. Ottosen 1993 och Jensen
m.fl. 1992.) Problemet med att finna praktikplatser hänger förmodli-
gen delvis samman med förekomsten av diskriminering. (Se också
Hjarnø & Jensen 1997.) Dessutom avspeglar det att många andragene-
rationsinvandrare saknar det breda sociala nätverk i lokalsamhället
som ofta är viktigt för att finna lärlings- och praktikplatser.

Otillräckliga danskkunskaper är ett viktigt hinder för arbetsmark-
nadsintegration för första generationens invandrare. Det ligger i sa-
kens natur att detta problem är mindre eller obefintligt för andrage-
nerationsinvandrare, beroende på vilket språk som talas i barndoms-
hemmet. Hur stora hindren för arbetsmarknadsintegration är tycks i
stor utsträckning variera mellan olika ursprungsländer, vilket bland
annat kan tänkas avspegla att diskrimineringens styrka kan variera be-
roende på ursprungsland eller ursprungsregion. Även andra faktorer
kan spela in. Skillnader i föräldrarnas socioekonomiska status i hem-
landet kan t.ex. reflekteras i skillnader i hur högt man prioriterar bar-
nens utbildning i Danmark. (Jämför diskussionen i Hummelgaard
m.fl. 2001.)

En mer direkt och målinriktad analys av utbildning och arbetslös-
het bland unga första- och andragenerationsinvandrare finns i Hum-
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melgaard m.fl. (1998). Den studerade ungdomspopulationen består av
samtliga unga invandrare, dvs. personer som invandrat till Danmark
före 14 års ålder, och andragenerationsinvandrare, samt av ett stick-
prov på 10 procent ur den övriga befolkningen i relevanta ålders-
grupper. Dataunderlaget är alltså ett åldersmässigt utsnitt ur den da-
tabas som används i Hummelgaard m.fl. (1995), vilket dock uppdate-
rats för att täcka perioden 1984–1994. 

När det gäller utbildningsnivå finns det skillnader såväl mellan ung-
domar med utländsk bakgrund och danska ungdomar i samma ålder
som mellan unga invandrare och andragenerationsinvandrare. Bland
andragenerationsinvandrare är andelen med en högre teoretisk ut-
bildning på samma nivå som bland ungdomar med danskt ursprung.
Däremot är det fråga om en väsentligt mindre andel med yrkesutbild-
ning och därmed en större andel som saknar yrkesmässig utbildning
efter grundskolan. Gruppen har därför sämre förutsättningar än den
jämnåriga befolkningen med danskt ursprung, både när man ser till
utbildningens betydelse för att komma in på arbetsmarknaden och
som en faktor som ökar jobbstabiliteten när man väl kommit in i yr-
kesarbete.

För gruppen av unga invandrare är både andelen med teoretisk och
yrkesmässig utbildning lägre. Två tredjedelar av unga invandrare i ål-
dern 20–29 år hade under perioden 1984–1994 ingen utbildning med
yrkesmässig inriktning. Självfallet utgör detta ett allvarligt handikapp
för inträdet på arbetsmarknaden, inte minst under en period som prä-
glas av hög och huvudsakligen stigande arbetslöshet. Bland unga in-
vandrare är andelen med utbildning över grundskolenivå i genomsnitt
lägre ju äldre vederbörande var vid ankomsten till Danmark. Varia-
tionen beroende på nationellt ursprung är dock utomordentligt stor,
från 80 procent med enbart grundskoleutbildning bland unga invan-
drare från Turkiet till 30–40 procent bland unga från det forna Sovjet-
unionen och Östeuropa. Dessa stora skillnader kan, som redan nämnts,
spegla en motsvarande stor variation i socioekonomisk bakgrund för
föräldrar från olika ursprungsländer.

Det andra huvudämnet i analysen av unga invandrare och andra-
generationsinvandrare i Hummelgaard m.fl. (1998) är gruppens erfa-
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renheter av den danska arbetsmarknaden. Analysen visar att det har
stor betydelse att vara född i Danmark eller att invandra som barn.
Andragenerationsinvandrare och unga invandrare som kommit till
Danmark i åldern 0–12 år har i stort sett samma arbetskraftsdeltagan-
de som resten av befolkningen i motsvarande åldersgrupper, oavsett
kön. Bilden är helt annorlunda för dem som var 13 år eller äldre vid
inflyttningstillfället och som därför har fått huvuddelen av sin skolut-
bildning i hemlandet. Inom denna grupp var arbetskraftsdeltagandet
71 procent för personer som var mellan 13 och 19 år när de invandra-
de och 54 procent för dem som var mellan 20 och 38 år då de kom. För
andragenerationsinvandrare och befolkningen som helhet är det rå-
dande arbetskraftsdeltagandet strax under 90 procent i motsvarande
åldersgrupp.

För andragenerationsinvandrare finner Hummelgaard m.fl. (1998)
i en standardberäkning att en tredjedel av gruppens överarbetslöshet
jämfört med hela befolkningen kan hänföras till skillnader i omfatt-
ningen av yrkesutbildning, medan resten beror på icke observerade in-
dividuella skillnader och eventuellt på diskriminering. I förhållande
till ursprungsland är arbetslösheten högst för personer från Turkiet
och lägst för personer från det forna Sovjetunionen och Östeuropa. När
det gäller arbetslöshetsperiodernas genomsnittliga varaktighet är det
också här markanta skillnader som indikerar att det är avsevärt svåra-
re för unga invandrare och andragenerationsinvandrare att komma in
på arbetsmarknaden igen om man en gång drabbats av arbetslöshet.
Jämfört med den relevanta åldersgruppen i hela befolkningen är den
genomsnittliga arbetslösheten 20 procent högre för andragenera-
tionsinvandrare och 50 procent högre för unga invandrare.

Uppdaterade versioner av dataunderlaget i Hummelgaard m.fl.
(1995, 1998) har använts i analyser av olika aspekter av arbetsmark-
nadsintegration (se Husted m.fl. 2000a och 2000b, Hummelgaard m.fl.
2001 och Rosholm m.fl. 2000.) I Husted m.fl. (2000a) görs en under-
sökning av hur förvärvsarbete och löner har förändrats för invandra-
re och flyktingar. Studiens syfte är dels att ge mer kunskap inom ett
sparsamt belyst fält, dels att testa en hypotes om att integrationspro-
cessen är olika för invandrare och flyktingar. Databasen är uppdate-
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rad till att täcka perioden 1984–1995, och populationen indelas i flyk-
tingar, andra invandrare och danskar. I föreliggande version inklude-
ras endast manliga invandrare och flyktingar i åldern 20–59 år. Den
mycket låga andelen förvärvsarbetande bland flyktingar och den låga
och över tiden endast långsamt stigande sysselsättningsgraden för öv-
riga invandrare skapar ett metodiskt problem för analysen av löneassi-
milering. För en mycket stor del av den studerade populationen med
utländskt ursprung saknas uppgifter om löneinkomster, och det kan
inte antas vara en tillfällighet vem som har eller inte har jobb. Husted
m.fl. (2000a) använder därför en modell för paneldata som siktar på
att lösa detta selektionsproblem. 

Modellen skattas separat för flyktingar, andra invandrare och dan-
skar. Graden av sysselsättningsassimilering analyseras i en funktion i
vilken den beroende variabeln är en indikator för om personen ifråga
förvärvsarbetar eller ej. Resultatet visar tydligt att det är mycket vik-
tigt att i analyser om förvärvsarbete skilja mellan invandrare och flyk-
tingar. Ursprungsland eller region ingår bland de förklarande variab-
lerna. Inom flyktinggruppen hade personer med afrikansk härkomst
eller som var statslösa5 vid ankomsten till Danmark en lägre sannolik-
het att ha jobb. Omvänt var sannolikheten att vara sysselsatt större för
flyktingar från vissa europeiska länder, Latinamerika och Vietnam.
När det gäller gruppen icke-flyktingar var sannolikheten att ha jobb
större för personer från andra EU-länder, Turkiet, övriga europeiska
länder, Nordamerika och Pakistan. Såväl invandringsmotiv (eg. grun-
den för uppehållstillstånd) som ursprungsland bidrar alltså till att ska-
pa stora skillnader inom invandrargruppen när det gäller möjligheter-
na att få jobb.

Utbildning som genomförts i Danmark har genomgående en positiv
påverkan på möjligheten att ha jobb. Resultaten pekar på att yrkesut-
bildning, liksom korta och mellanlånga teoretiska utbildningar, har
väsentligt mycket större betydelse för invandrare som inte är flykting-
ar än inom flyktinggruppen. När det gäller längre teoretisk utbildning
finns dock ingen skillnad mellan grupperna. Skillnader i styrkan av ut-
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bildningens påverkan på sannolikheten att ha jobb kan givetvis av-
spegla systematiska, ej observerade, skillnader i utbildningsnivå och
utbildningstyp i hemlandet mellan invandrare och flyktingar. Sanno-
likheten att ha jobb ökar med vistelsetidens längd, för flyktingar un-
der de första tio åren i Danmark, för övriga invandrare under de för-
sta fem åren. I studien illustreras utvecklingen med hjälp av en »typ-
person« som när det gäller ursprungsland är ett vägt genomsnitt för de
olika grupperna och som i övrigt antas ha varit 26 år vid invandrings-
tillfället, ensamstående utan barn och med yrkesutbildning. För den-
na standardiserade person är bilden tämligen optimistisk i så måtto att
sannolikheten att ha jobb når upp till samma nivå som för motsvaran-
de danska män inom loppet av en fem- till tioårsperiod. 

Den andra huvudhypotesen som prövas i Husted m.fl. (2000a) är att
löneassimilering är intimt förknippad med graden av arbetsmark-
nadsanknytning. Hypotesen får stöd bland annat av det faktum att
dansk arbetslivserfarenhet, dvs. uppbyggandet av ett humankapital in-
riktat på den danska arbetsmarknaden, visar sig vara mycket viktig för
löneutvecklingen. Studien visar att en mycket snabb sysselsättnings-
mässig integration resulterar i en parallell löneutveckling för invand-
rare och danskar, vilket med tanke på organisationsgraden på den dan-
ska arbetsmarknaden inte är särskilt överraskande. Flyktingar startar
enligt analysen på en något lägre lönenivå, men når upp till de två an-
dra gruppernas nivå efter cirka tio års erfarenhetsuppbyggande.

Å ena sidan tecknar således Husted m.fl. (2000a) en förhållandevis
optimistisk bild av sysselsättningsassimilering för yngre invandrare
och flyktingar, och pekar på denna som mycket avgörande för löneassi-
mileringen. Å andra sidan understryks den stora variationen beroen-
de på födelseland och på assimileringsproblem med hänsyn till både
sysselsättning och lön för invandrare och flyktingar som är lite äldre.

Syftet i Husted m.fl. (2000b) är att bedöma en fråga som analyserats
i den internationella migrationslitteraturen, nämligen om invandrar-
kvinnor utsätts för dubbel lönediskriminering. Hypotesen är att de ut-
sätts för samma könsdiskriminering som infödda kvinnor, och därut-
över för en etniskt betingad lönediskriminering. Databasen är den-
samma som i Husted m.fl. (2000a), och perioden 1984–1995. Studien
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är dock avgränsad till att gälla första generationens invandrare i åldern
20–59 år, med undantag för flyktingar. Populationen indelas med av-
seende på ursprung i fem länder/regioner som behandlas separat i den
ekonometriska analysen: Norden, Turkiet, Afrika, Pakistan och Indi-
en/Sri Lanka. Liksom i de tidigare nämnda studierna ingår en kon-
trollgrupp av danskar i dataunderlaget. 

Utbildning tillmäts ofta stor betydelse i sysselsättningspolitiken och
inte minst som integrationsinstrument. Därför är det något oroväck-
ande att Husted m.fl. (2000b) finner att dansk utbildning inte har nå-
gon positiv påverkan på lönen för den studerade invandrargruppen. I
ljuset av det otillräckliga sätt som utbildning mäts på, kan resultatet av-
spegla en selektion på så vis att personer som är mer osäkra på sina ut-
bildningsmässiga kvalifikationer från hemlandet är mer benägna att
investera i dansk utbildning. Man finner att arbetslivserfarenhet ger en
positiv avkastning för alla grupper i analysen.

Huvudresultaten i den ekonometriska analysen är följande:
• Alla kvinnor är i lönehänseende utsatta för könsdiskriminering.
• De flesta invandrarkvinnor är huvudsakligen enbart utsatta för

könsdiskriminering.
• Kvinnor från Pakistan är utsatta för dubbel diskriminering – i mot-

sats till invandrarkvinnor från nordiska länder. Dessa neutraliserar
en del av könsdiskrimineringen med en positiv etnisk lönediskri-
minering, som eventuellt kan avspegla en positiv selektion när det
gäller vem som utvandrar.

• Kvinnor från Indien och Sri Lanka är inte utsatta för lönediskrimi-
nering, medan sådan diskriminering av kvinnor från Turkiet och
Afrika varken bekräftas eller avvisas. 

I stort sett förekommer således inte etnisk lönediskriminering i Dan-
mark. Återigen är det emellertid viktigt att skilja mellan grupper med
olika nationellt ursprung när omfattningen av ett konkret problem ska
fastställas. Det är intressant att notera att etnisk lönediskriminering
finns för kvinnor från Pakistan, men inte för kvinnor från Indien/Sri
Lanka. Av de studerade ursprungsgrupperna har pakistanska kvinnor
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den lägsta erfarenheten av förvärvsarbete och dessutom i genomsnitt
det största antalet barn. 

Syftet i Hummelgaard m.fl. (2001) är att undersöka samspelet mel-
lan generationers karakteristika och andra faktorer som kan tänkas
påverka övergången från utbildning till arbetsmarknad för andra-
generationsinvandrare. Ämnet är särskilt relevant med tanke på den
förestående förändringen i den danska befolkningens åldersfördel-
ning och eftersom andra generationens invandrare är den snabbast
växande gruppen i befolkningen som helhet. (Se figur 6.1.) Förutom
att inringa allmänna bakgrundsvariabler är ett av de primära syftena
att undersöka påverkan från »föräldrakapital« och »etniskt kapital« –
begrepp som utvecklats i den amerikanska immigrationslitteraturen –
och eventuella »grannskapseffekter«. Den eventuella påverkan från
dessa faktorer antas kunna ske inom tre områden:
• I vilken utsträckning man uppnår en utbildning som ger yrkesmäs-

sig kompetens.
• Väntetid (sökarbetslöshet) från det att man avslutar utbildningen

tills man börjar sitt första jobb.
• Varaktigheten av den första yrkesverksamma perioden på arbets-

marknaden (som kan vara sammansatt av flera olika jobb, så länge
övergången mellan dessa jobb sker utan någon mellanliggande ar-
betslöshetsperiod).

Dataunderlaget är detsamma som beskrivits ovan, men nu uppdaterat
till att täcka perioden 1984–1998. Studien avgränsas till att gälla and-
ragenerationsinvandrare i åldern 18–35 år samt ett representativt
stickprov jämnåriga danskar. Unikt för denna databas är att den inne-
håller information om föräldrarna och om barndomens bostadsadress.
Dessa upplysningar används för att konstruera ett antal variabler som
tillsammans utgör »föräldrakapitalet«. Det rör sig konkret om antal vis-
telseår i landet, eventuell utbildning i Danmark, bruttoinkomster och
ackumulerad arbetslivserfarenhet. De variabler som utgör det »etnis-
ka kapitalet« konstrueras som ett genomsnitt för föräldrakapitalvari-
ablerna för den etniska grupp som de enskilda personerna i under-
sökningen tillhör. Slutligen har man konstruerat två variabler avsed-
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da att fånga »grannskapseffekten«, dels utifrån den närmiljö där indi-
viden ifråga växte upp, dels utifrån det grannskap där vederbörande
bodde under undersökningsperioden. De konkreta variablerna är ett
etniskt koncentrationsmått beräknat som andelen första- och andra-
generationsinvandrare i kommunen och ett etniskt exponeringsmått.
Detta beräknas som förhållandet mellan den etniska gruppens relati-
va storlek i den kommun där individen ifråga växte upp respektive
bodde under undersökningsperioden och gruppens relativa storlek i
Danmark som helhet. 

I analysen finns en rad intressanta resultat: »Föräldrakapitalet« har
haft en avgörande inverkan på om de studerade personerna, både män
och kvinnor, har yrkesutbildning. I detta avseende finns en positiv
effekt av föräldrarnas arbetslivserfarenhet och för kvinnor även en po-
sitiv effekt av föräldrarnas bruttoinkomst. De två indikatorerna för
»föräldrakapital« har en signifikant, men när det gäller män motsatt
riktad, påverkan på väntetiden till första jobbet, medan väntetiden för
kvinnors vidkommande avtar både med föräldrarnas vistelsetid i Dan-
mark och arbetslivserfarenhet. Beträffande varaktigheten av den för-
sta sysselsättningsperioden finns inte någon nämnbar påverkan mel-
lan generationerna. Det finns några få effekter av »etniskt kapital« på
väntetiden till det första jobbet, men resultaten i detta avseende är
svårtolkade. »Grannskapseffekten«, i betydelsen påverkan från när-
miljön under uppväxtåren och mätt som bland annat etnisk koncen-
tration och indikatorer för uppväxt i socialt problembelastade bo-
stadsområden, ger oklara och små effekter som inte redovisas i resul-
tattabellerna i Hummelgaard m.fl. (2001).

Slutligen är ett av de mest centrala resultaten i Hummelgaard m.fl.
(2001) att vikten av en yrkesmässigt kompetensgivande utbildning
återigen betonas. Utbildning förkortar väntetiden till den första för-
värvsperioden och effekten är statistiskt signifikant. Emellertid är den-
na effekt ännu större för unga danskar, vilket tyder på att det före-
kommer diskriminering i samband med utträdet på arbetsmarknaden.
Samtidigt visar det sig emellertid att utbildning på en given nivå ökar
längden på den första sysselsättningsperioden mer för andragenera-
tionsinvandrare än för unga danskar. Även om bilden av utbildning-
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ens betydelse alltså nyanseras av förekomsten av diskriminering, un-
derstryker studien betydelsen av att också ekonomiska incitament bi-
drar till beslutet att investera i utbildning. Det är därför bekymmer-
samt att Husted m.fl. (2000b) finner att invandrare har en lägre av-
kastning på dansk utbildning än infödda danskar.

Rosholm m.fl. (2000) ger ett tankeväckande förslag på en förklaring
till de ökade svårigheterna att integreras på arbetsmarknaden som spe-
ciellt invandrare från kulturellt och språkligt »avlägsna« länder upp-
levt. I studien presenteras hypotesen att väsentliga förändringar i ar-
betsorganisationen har reducerat eller helt avskaffat de relativt mo-
notona arbetsuppgifter och ensamjobb som tidigare fanns i olika verk-
samheter, och ersatt dem med jobb som kräver språklig kommunika-
tion och nära samarbete i relativt självstyrande grupper. Tillsammans
innebär detta en utveckling mot organisationsformer som det är svårt
för invandrare från kulturellt och språkligt »avlägsna« länder att direkt
komma in och fungera i.

Hypotesen testas genom att jämföra utvecklingen i två grannländer,
Danmark och Sverige, som under undersökningsperioden 1985–1995
upplevde helt olika konjunkturförlopp. Om man mot den bakgrunden
finner att invandrares arbetsmarknadssituation utvecklats på samma
sätt i båda länderna, talar det för att samma slags strukturförändring-
ar har genomförts i Danmark och Sverige. Studien baseras på register-
data för manliga invandrare i åldern 20–59 år från fyra olika länder,
nämligen Norge, Polen, Turkiet och Iran.

Resultaten ger en tydlig bekräftelse på hypotesen att organisatoris-
ka förändringar har stor betydelse. Danmark och Sverige uppvisar en
ganska likartad utveckling när det gäller den relativa andelen för-
värvsarbetande för de fyra invandrargrupperna, vilken är en funktion
av vistelsetiden i landet. Resultaten illustreras grafiskt med föränd-
ringar i sysselsättningen för en »standardperson«. Det är ett allmänt
mönster att sysselsättningssituationen är mer problematisk 1995 än
1985 för invandrare från alla fyra länderna, och den är mer proble-
matisk ju större det kulturella och språkliga »avståndet« är mellan in-
vandrargruppen och det danska respektive svenska samhället.

De hittills refererade studierna har alla byggt på registerdata. Rock-
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wol Fondens Forskningsenhed har i Mogensen och Matthiessen (2000)
publicerat en mängd resultat om invandrares och andragenerations-
invandrares integration på arbetsmarknaden och deras möte med den
danska välfärdsstaten.6 Ett mycket väsentligt och nytt inslag på data-
sidan i Mogensen och Matthiessen (2000) är förekomsten av omfat-
tande intervjuundersökningar. Generellt ingår fyra slags databaser:
Huvudundersökningen (intervjubaserade data), kompletterad med
registerbaserade data, Lovmodel-stickprovet samt en kvalitativ inter-
vjuundersökning.

Huvudundersökningen består av resultatet från 3 615 intervjuer
med första och andra generationens invandrare från åtta icke-västliga
länder (jämför databeskrivningen hos Nielsen och Pedersen 2000). De
åtta länderna är valda efter storleken på invandringen till Danmark
och består av f.d. Jugoslavien, Iran, Libanon, Pakistan, Polen, Soma-
lia, Turkiet och Vietnam. En del relevanta intervjufrågor har samtidigt
besvarats av 961 danskar inom ramen för den s.k. Omnibus-under-
sökningen, som är regelbundet genomförda intervjuer av varierande
innehåll och storlek.

Intervjubaserade data kompletteras med registerbaserade. Regis-
terdelen består i sin tur av tre komponenter. Den första utgörs av hela
populationen invandrare och andragenerationsinvandrare med icke-
västligt ursprung, som befann sig i Danmark vid minst en av tidpunk-
terna 1/1 under perioden 1984–1998 eller 1/7 1998 och som vid nå-
gon av dessa tidpunkter var 16–70 år. Den andra komponenten är ett
25-procentigt urval av invandrare och andragenerationsinvandrare
med västligt ursprung, och den tredje komponenten utgörs slutligen
av ett 2-procentigt stickprov ur hela befolkningen inklusive invandra-
re och andragenerationsinvandrare. Utöver detta ingår registerdata för
eventuella makar eller samboende till alla personer i de tre datakom-
ponenterna.

Det tredje dataslaget utgörs av det s.k. Lovmodel-stickprovet ur be-
folkningen med information på individnivå från 1996 och 1997, vilket
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används i analyser av invandringens betydelse och konsekvenser för
de offentliga finanserna och för samspelet mellan invandring, in-
komstfördelning och löner. Lovmodel-databasen, utvidgad med data
för 1998, används också i en fördjupad analys av sambandet mellan in-
vandring och offentliga finanser i Danmark. (Wadensjö & Orrje 2002).
Slutligen utgörs det fjärde dataslaget av en kvalitativ undersökning
uppbyggd på samtal med 50 invandrare fördelade över hela landet.

Arbetsmarknadsintegrationen är ämnet för två kapitel i Mogensen
och Matthiessen (2000). I kapitel 3 ger Schultz-Nielsen (2000a) en be-
skrivning av vad som kännetecknar arbetsmarknadssituationen för in-
vandrare och andragenerationsinvandrare och skisserar några sam-
hällsekonomiska förhållanden som potentiellt påverkar integrationen
på arbetsmarknaden. Kapitel 4 innehåller en analys av hur arbets-
marknadsintegrationen påverkas av en rad olika individanknutna fak-
torer (Schultz-Nielsen 2000b).

I den kortfattade beskrivningen av hur arbetsmarknadsanknyt-
ningen har utvecklats är försämringen från mitten av 1980-talet till
mitten av 1990-talet, speciellt för kvinnor, iögonfallande och oroande.
Integration är en process över tiden, så vistelsetiden i Danmark är en
central faktor vid utvärdering av graden av integration. I kapitel 3 illu-
streras sammanhanget mellan förvärvsintensitet och vistelsetid i för-
hållande till invandringstidpunkten. Det är ett tydligt faktum att det
sedan början eller mitten av 1980-talet tagit allt längre tid innan en
given förvärvsintensitet har nåtts. Samma observation var utgångs-
punkten i den svensk-danska komparativa undersökningen av Ros-
holm m.fl. (2000), liksom i studier av utvecklingen i Sverige under
samma period. (Ekberg & Gustafsson 1995; Scott 1999.) Schultz-Niel-
sen (2000a) pekar också på några andra kännetecken för de invand-
rare som har kommit in på arbetsmarknaden, nämligen att
• en väsentligt större andel, jämfört med danskar, saknar yrkesut-

bildning
• en väsentligt större andel arbetar inom tillverkningsindustrin
• en ökande andel är sysselsatta i småföretag
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• en lika stor andel av hela befolkningen i åldern 16–66 år som bland
danskar är egenföretagare. 

Den sista faktorn feltolkas ofta i den ekonomisk-politiska debatten, där
man i stället brukar referera till antalet egenföretagare med utländsk
bakgrund som en andel av antalet sysselsatta i samma grupp. Detta är
vilseledande, eftersom det är mycket stora skillnader i sysselsättnings-
graden mellan invandrare och danskar. Det är emellertid intressant att
notera att icke-västliga invandrare når upp till samma andel sysselsat-
ta som danskarna endast i det segment av arbetsmarknaden som inte
är genomorganiserad och som saknar minimilöner.

Ett viktigt förhållande som belyses i Schultz-Nielsen (2000a) är de
ekonomiska incitament som en invandrare har att söka eller behålla
ett jobb. För a-kassemedlemmar som ingår i huvudundersökningen
och som är i åldern 18–59 år och har ett arbete, beräknas de privat-
ekonomiska skillnaderna mellan att behålla jobbet och att få kontant-
ersättning som arbetslös. Beräkningarna görs separat för kvinnor och
män, både med och utan barntillsynsomkostnader, beroende på om
man förutsätter att man kan avstå från sådan tillsyn under en period
med arbetslöshet eller ej. Utfallet för invandrare jämförs med motsva-
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Tabell 6.1.  Andelen förvärvsarbetande a-kassemedlemmar mellan 18 och 59 år,
vars disponibla inkomst som heltidsarbetande är mindre än som helt arbetslös med
ersättning. Procent.

Första och andra genera-
Hela befolkningen 1996 tionens invandrare 1998/99

Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

Inklusive kostnader
för barntillsyn 6 16 10 18 26 21

Exklusive kostnader
för barntillsyn 5 7 6 14 21 17

Källa: Schultz-Nielsen, 2000a, s. 119.



rande resultat för danskar (se Smith 1998). Tabell 6.1 visar hur stor an-
del inom respektive grupp som skulle få större disponibel inkomst som
arbetslös än i det aktuella heltidsjobbet.

Av tabellen framgår att incitamentsproblemen är väsentligt större
för invandrare än för danskar, vilket bland annat beror på att invan-
drare i genomsnitt har lägre lön. Hur mycket de förhållanden som illu-
streras i en sådan, nyss refererad, beräkning må hämma arbetsmark-
nadsintegrationen framgår inte direkt av studien. I en analys med mot-
svarande data för danskar finner Pedersen och Smith (2001) att skill-
naden mellan arbetsinkomst och kontantersättning har en statistiskt
signifikant påverkan på sökbeteende, arbetsmarknadsanknytning och
arbetslöshetsrisk. A priori kan man förvänta sig ännu starkare incita-
mentspåverkan för invandrare, eftersom skillnaden mellan arbetsin-
komst och kontantersättning är större än för danskar, och eftersom
man kan förmoda att inställningen till gifta kvinnors arbete utanför det
egna hushållet skiljer sig från danskars. 

De incitamentsproblem som illustreras i tabell 6.1 berör som nämnts
personer som har arbete. Som komplement har man dessutom frågat
arbetslösa och personer som eventuellt skulle kunna ta steget in i ar-
betskraften om hur de ser på den privatekonomiska effekten av att få
ett jobb jämfört med deras aktuella status som mottagare av transfere-
ringsinkomst. Resultatet var att 22 procent menade att de skulle få
mindre pengar eller högst samma belopp som för tillfället om de fick
ett jobb. Det potentiella incitamentsproblemet är alltså inte trivialt.

I Schultz-Nielsen (2000b) fokuseras som nämnts olika individuella
faktorer som har betydelse för arbetsmarknadsintegrationen. Först
presenteras de bivariata sambanden mellan arbetsmarknadsstatus och
en rad individuella faktorer. Därefter presenteras resultat från en lo-
gistisk regression, där den beroende variabeln är om en person hade
jobb eller ej vid intervjutillfället, och där de oberoende variablerna ut-
gjordes av olika individanknutna faktorer.

Dataunderlaget för Schultz-Nielsen (2000b) är den s.k. huvudun-
dersökningen, dvs. den ovan nämnda intervjubaserade undersök-
ningen av invandrare och flyktingar från åtta icke-västliga länder. Som
redan nämnts är Mogensen och Matthiessen (2000) den första danska
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analys som har använt en utbildningsvariabel som också omfattat in-
tervjupersonernas självrapporterade utbildning i hemländerna. För
gruppen 16–70-åriga invandrare och andragenerationsinvandrare är
det partiella sambandet mellan utbildning och arbetsmarknadsstatus
stort. Inom invandrargruppen utgör de som har grundskola som hög-
sta utbildningsnivå 79 procent av de arbetslösa, 75 procent av folk- och
förtidspensionärerna och 67 procent i gruppen »övriga utan sysselsätt-
ning«. Däremot är andelen bara 19 procent bland anställda i överord-
nad ställning (»ledere«) och löntagare på hög- och mellannivå.

Nästa variabel som granskas är individernas danskkunskaper, dels
baserat på hur de själva värderat dem, dels baserat på intervjuledarens
värdering. När det gäller andelen med god eller mycket god dansk
språkförmåga är det också här mycket stora skillnader. Denna grupp
utgör 91 procent av invandrarna inom gruppen »ledare« och löntaga-
re på hög och mellanhög nivå. På motsatt sätt utgör gruppen bara 27
procent av invandrarna bland de arbetslösa, 23 procent bland »övriga
utan sysselsättning« och 12 procent bland folk- och förtidspensionä-
rerna.

Schultz-Nielsen (2000b) slutar med en logistisk analys av samban-
det mellan att ha ett förvärvsarbete och en rad bakgrundsvariabler. Po-
pulationen består av invandrare mellan 16 och 66 år ur huvudunder-
sökningen. Variablerna ålder, hälsa och danskkunskaper har alla en
statistiskt signifikant påverkan på sannolikheten att ha ett förvärvsar-
bete för både kvinnor och män. Koefficienten för åldersvariabeln har
en omvänd U-profil, så att sannolikheten att vara sysselsatt är större i
de mellersta åldersspannen. Indikatorerna för hälsa och danskkun-
skaper har en förväntad positiv effekt, och kausaliteten när det gäller
språkkunskaper och förvärvsarbete är troligen dubbelriktad. 

Dummyvariabeln för ursprungsland är för män statistiskt signifi-
kant, med positivt tecken, bara för invandrare från Pakistan.7 För kvin-
nor är den enda signifikanta effekten en lägre sannolikhet att ha för-
värvsarbete om man kommer från Libanon. Vid en första anblick kan
det förefalla överraskande att ursprungsland spelar en så liten roll, inte
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minst när man jämför med summarisk deskriptiv statistik och andra
studier. 8 En del av förklaringen kan vara att den beroende variabeln,
att ha ett förvärvsarbete, endast definieras utifrån status vid intervju-
tidpunkten.

Daglig kontakt med danskar ger enligt undersökningen högre san-
nolikhet att ha jobb för både män och kvinnor, medan indikatorvari-
abeln »att varje vecka läsa danska tidningar« bara har en motsvarande
positiv effekt för män. Intervjupersonernas självrapporterade religiö-
sa ståndpunkter ingår också bland variablerna. Resultatet är här att
sannolikheten att ha jobb är större för personer som inte har en stark
muslimsk anknytning.

Invandringsåret visar sig i denna analys att vara utan betydelse,
bortsett från en, allt annat lika, lägre sannolikhet för de allra senast an-
lända invandrarna, kohorterna 1994–1996. Att ha barn under skolål-
der visar sig också i den multivariata analysen ha en negativ effekt för
kvinnor. Sammanfattningsvis är analysen ett intressant försök att
kvantifiera effekterna av en rad förhållanden som har med inställning
och beteende att göra, även om påverkansmönstret inte är så överras-
kande.

En bred beskrivning av en viss grupps integration finns i Schmidt och
Jakobsen (2000). Här berörs endast den del som gäller arbetsmark-
nadsintegrationen. Det rör sig om en uppföljning av en studie av situa-
tionen 1987 (Just Jeppesen 1989) för en grupp unga invandrare från
Jugoslavien, Turkiet och Pakistan, som vid den tidpunkten var mellan
18 och 25 år. I Schmidt och Jakobsen (2000) analyseras intervjuer med
samma personer tolv år senare med avsikt att ge en bred beskrivning
av vad som har hänt under de år som de har vistats i Danmark. 

Behandlingen av frågan om arbetsmarknadsintegration skildras de-
skriptivt. År 1999 hade 80 procent av männen jobb, 10 procent var ar-
betslösa och flertalet av de övriga i utbildning. Andelen förvärvsarbe-
tande var lägre och arbetslösheten högre än bland jämnåriga danskar,
men skillnaderna är inte särskilt stora. Den stora skillnaden finns när
det gäller kvinnorna. Bara 50–60 procent har arbete, 20–25 procent
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är arbetslösa och 20–25 procent befinner sig utanför arbetskraften,
huvudsakligen som tjänstlediga eller som hemmafruar.

Skillnaden mellan könen när det gäller sysselsättningsgraden har
ökat markant jämfört med situationen för tolv år sedan. Då konjunk-
turen var bättre 1999 än 1987, kan tänkbara orsaker vara giftermål och
barnafödslar, kulturella skillnader i reaktionen på dessa familjemässi-
ga förändringar, samt möjliga ekonomiska incitamentsproblem.

Slutligen kan det nämnas att det är en utbredd uppfattning i de kva-
litativa intervjuerna i Schmidt och Jakobsen (2000) att det 1999 före-
kommer diskriminering från potentiella arbetsgivares sida. Det är tan-
keväckande att Møller och Togeby (1999) samtidigt finner att en inte
oväsentlig andel av de etniska minoriteterna anger att de upplever
fientlighet eller motvilja hos arbetsförmedlingarna och socialförvalt-
ningarna.

Arbetsmarknadspolitiska program 
Under de senaste åren har det utarbetats en lång rad handlingsplaner
och förslag till åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsintegrationen
för de invandrare och flyktingar som redan befinner sig i Danmark,
och för att samtidigt göra integrationsprocessen mer effektiv för de nya
kohorter som kommer i framtiden. Dessa problem behandlas i en rad
rapporter från Arbejdsministeriet (1999, 2000a, 2000b, 2000c). Det
rör sig övervägande om lägesbeskrivningar, planer och åtgärdsförslag,
men det saknas vetenskapliga utvärderingar av i vilken utsträckning
som olika målprogram har varit effektiva. Vår kunskap idag om pro-
grammens effektivitet är alltså otillfredsställande. 

Beträffande aktiva arbetsmarknadsinsatser framhålles i Nordisk
Ministerråd (2000) att deltagare med invandrarbakgrund ofta klarar
sig sämre än andra när det gäller att efter arbetsmarknadsåtgärden få
ett arbete eller en utbildningsplats. Samtidigt pekar man emellertid på
att det också i nordiska sammanhang bara finns några få exempel på
utvärderingar som på ett adekvat sätt kan avslöja orsakerna till detta.
Bidragande är att det saknas relevanta data, vilket i sin tur inte nöd-
vändigtvis har tekniska orsaker, utan kan bero på att myndigheter som
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ett led i strävan att likställa invandrare och andra deltagare i arbets-
marknadsprogram undviker särskild registrering av etniskt bakgrund.
(Nordisk Ministerråd 2000, s. 89.) Med tanke på de senaste årens ut-
veckling av register-, enkät- och intervjubaserade undersökningar, där
paneldata används, förefaller argumentet torftigt. Tvärtom borde de
senaste årens problem att integrera nya invandrare på arbetsmarkna-
den i den takt de kommer vara ett starkt argument för en ändrad in-
ställning på detta område. Arbejdsministeriet (2000d) innehåller en
utmärkt översikt över state of the art på utvärderingsområdet, som
skulle kunna bilda utgångspunkt för forskningsbaserade analyser av
de målinriktade arbetsmarknadsprogrammen för invandrare och flyk-
tingar.

De efter hand välkända problemen med självselektion eller system-
selektion till program och åtgärder, tillsammans med det metodolo-
giska behovet att ta hänsyn till ej observerad heterogenitet bland del-
tagarna, talar för att detta område bör prioriteras mer. De arbets-
marknadspolitiska målprogrammen slukar stora resurser och är vikti-
ga i välfärds- och ekonomiskt perspektiv både för deltagarna och för
resten av samhället. Att få veta effekterna av de många initiativen är
därför ytterst relevant.

Också utanför de nordiska länderna är relevanta utvärderingar av
arbetsmarknadspolitikens utfall i förhållande till invandrarna ytterst
få (se översikten i Madsen 2000). I de flesta länder tillämpar man prin-
cipen om likställighet i rätten att delta i arbetsmarknadspolitiska pro-
gram, men ofta är det inte möjligt att i efterhand skilja mellan invan-
drare och andra deltagare i konkreta program (jämför diskussionen
ovan). Utöver de generella arbetsmarknadspolitiska programmen har
de flesta länder särskilda integrationsprogram, speciellt i förhållande
till flyktingar. Slutligen pekar Madsen (2000) på att det även före-
kommer särskilda åtgärder riktade till andra invandrare. 

De relativt få resultat som sammanfattar graden av framgång för oli-
ka grupper av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, både i
nordiska sammanhang (se ovan) och när det gäller Tyskland, Holland,
Frankrike och Storbritannien (se Madsen 2000), visar att det går säm-
re för invandrare än för andra deltagare. Det rör sig dock om enkla
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uppskattningar som inte tar hänsyn till skillnader i olika bakgrunds-
variabler, t.ex. när det gäller språkkunskaper eller utbildning, som kan
förklara mer eller mindre av den totala skillnaden.

En tillfredsställande utvärdering av hur effektivt ett program är när
det gäller att underlätta för invandrare att få arbete eller utbildning,
skulle kräva kunskap om relevanta individuella bakgrundsfaktorer,
kännedom om urvalsprinciperna för programmet ifråga samt vetskap
om deltagarnas efterföljande arbetsmarknadshistoria. För sådana pro-
gram som endast vänder sig till invandrare bör en relevant utvärdering
ha karaktären av en metodmässigt tillfredsställande jämförelse av ef-
fektiviteten hos olika program. Carling m.fl. (2001) skisserar princi-
perna för ett socialt experiment i svenskt sammanhang, som illustrerar
en av de principiella vägarna till ökat vetande på området. För närva-
rande blir slutsatsen emellertid att vår kunskap idag om hur effektiva
arbetsmarknadsåtgärderna är för invandrare är mycket begränsad, och
att det inte bara är en tillfällighet att det förhåller sig så i Danmark.

Transfereringssystemens betydelse
Invandring påverkar välfärden i samhället på två sätt. För det första
finns det en realekonomisk påverkan på produktion, sysselsättning,
reallöner, produktivitet m.m. För det andra påverkar invandringen de
offentliga finanserna. En uppskattning av invandringens aggregerade
nettopåverkan på de offentliga finanserna i Danmark finns bland an-
nat i Økonomiministeriet (1997) och Wadensjö (2000) samt Wadensjö
och Orrje (2002). I detta avsnitt behandlas en annan aspekt av de of-
fentliga finanserna, nämligen transfereringsinkomster till invandrare,
med fokus på forskningsresultat om i vilken utsträckning som dessa in-
komster hämmar eller främjar integrationen på arbetsmarknaden för
invandrare från mindre utvecklade länder. 

Att ha transfereringsinkomster medan man är i arbetsmarknadsåt-
gärder (i arbete eller utbildning) som avslutas med ett stabilt arbete
främjar självfallet integrationen. Å andra sidan kan samspelet mellan
höga skattesatser och inkomstberoende bidrag skapa arbetslöshetsfäl-
lor som hämmar arbetsmarknadsintegrationen, om den privatekono-
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miska avkastningen av att arbeta bara är marginellt större eller even-
tuellt mindre än om man lever på bidragsinkomster.

Problemet behandlades ovan i redogörelsen för resultaten i Schultz-
Nielsen (2000a). Som påpekades i det sammanhanget finns det en po-
tentiellt stor påverkan på incitamenten att arbeta som beror på ett –
oavsiktligt – samspel mellan en rad olika slags transfereringsinkoms-
ter. Men samtidigt finns det en tydlig brist på forskningsbaserad kun-
skap om storleken och tidshorisonten för de eventuella konsekvenser
för arbetsmarknadsbeteendet som dessa potentiellt stora incitaments-
problem leder till.

För år 1989 fann Socialkommissionen (1992b, 1992c) att den andel
bland invandrare och andragenerationsinvandrare som mottagit en
transfereringsinkomst bara var marginellt högre än för befolkningen
i övrigt, nämligen 74 procent mot 68 procent. Däremot rörde det sig
om mycket stora skillnader när det gällde vilken typ av transfere-
ringsinkomst man mottagit och bidragsperiodernas längd. Invandra-
re och andragenerationsinvandrare mottog huvudsakligen dagpen-
ning och kontanthjälp och hade längre bidragsperioder än den övriga
befolkningen. Samma mönster bekräftas i Lange och Poulsen (1998)
utifrån data för 1996. Skillnaderna i fördelningen på olika bidragsty-
per hänger givetvis också samman med att invandrare och andrage-
nerationsinvandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt.

Pedersen (2000b) beskriver situationen 1998 när det gäller fördel-
ningen av transfereringsinkomster för invandrare från icke-västliga
länder jämfört med den danska befolkningen. Som framgår av tabel-
lerna 6.2 och 6.3 finns det mycket stora skillnader mellan de två grup-
perna när det gäller mottagandet av varaktiga respektive temporära
transfereringar.

Folkpension och »efterløn«9 mottas av en betydligt mindre andel in-
vandrare i de relevanta åldersgrupperna, beroende på att kvalifice-
ringskraven inom dessa två socialförsäkringssystem är knutna till vis-
telsetid i Danmark respektive antal medlemsår i en dansk a-kassa. An-
delen mottagare i invandrargruppen är emellertid något större när det
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gäller förtidspension och avsevärt större när det gäller »overgangs-
ydelse«, ett tillfälligt pensionssystem inom vilket kvalificeringskraven
under den tid som denna bidragsform tillämpades, 1992–1996, be-
gränsades till att gälla ålder och tidigare långtidsarbetslöshet.

Som visas i tabell 6.3 finns det stora skillnader mellan de två be-
folkningsgrupperna också när det gäller mottagande av tidsbegränsa-
de transfereringsinkomster 1998. Andelen mottagare var dubbelt så
stor bland icke-västliga invandrare som i den danska befolkningen.
Även när det gäller fördelningen mellan olika tidsbegränsade inkoms-
ter skiljer sig grupperna. Icke-västliga invandrare var i betydligt stör-
re utsträckning än danskar mottagare av kontantstöd. Det är iögonfal-
lande att icke-västliga invandrare, som 1998 utgjorde knappt 5 pro-
cent av befolkningen, mottog 38 procent av den totala kontanthjälpen.
(Pedersen 2000b, s. 173.) Kontantstöd utbetalas till personer utan ar-
betslöshetsförsäkring och som inte har andra försörjningsmöjligheter.
Beloppet beror på vad vederbörande och en eventuell maka/make har
i övrig inkomst.

Slutligen finns i Pedersen (2000b) resultat från en logistisk regres-
sion, där sannolikheten för invandrare från icke-västliga länder att ta
emot kontanthjälp beräknas i förhållande till en rad bakgrundsvariab-
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Tabell 6.2.  Andelen av befolkningen i olika ålders- och etniska grupper som mottog
varaktiga transfereringsinkomster 1998. Procent.

Förtids »Overgangs-
Folkpension pension1 »Efterløn« ydelse«
(61–70 år) (18–66 år) (60–66 år) (51–59 år)

Invandrare från icke-
västliga länder 67,8 10,7 26,7 10,3

Danskar i övrigt 87,5 8,1 41,8 5,0

1. För invandrare har det gjorts en standardberäkning för att korrigera skillnader i ålders- och
könsfördelning i förhållande till stickprovet av danskar i övrigt.
Källa: Pedersen 2000b.



ler. Kvinnor tar emot kontantstöd med signifikant större sannolikhet
än män, vilket överensstämmer med deras långt svagare ställning på
arbetsmarknaden. Åldersberoendet följer en omvänd U-profil. När det
gäller variabeln ursprungsland är Vietnam referenskategori. För in-
vandrare från f.d. Jugoslavien, Libanon och Somalia är sannolikheten
att ta emot kontanthjälp större än för vietnameser, och för invandrare
från Turkiet är den lägre. Det är anmärkningsvärt att skillnader i skä-
let för uppehållstillstånd inte har någon signifikant påverkan på san-
nolikheten att ta emot kontanthjälp. Liksom för Sverige finns en hög-
re sannolikhet för de senast anlända kohorterna (1990–1996, sam-
manslagna i data). Slutligen har en variabel som indikerar intervju-
personernas kunskaper i danska språket inte så överraskande en nega-
tiv effekt på mottagandet av kontanthjälp. 

Vi har således en viss kunskap om invandrares och andragenera-
tionsinvandrares roll i välfärdssystemet jämfört med befolkningen i
övrigt. Det är nu dags för forskningen att ta nästa steg, att knyta ihop
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Tabell 6.3.  Andelen av invandrare från icke-västliga länder och danskar i övrigt
som mottog tillfälliga transfereringsinkomster 1998. Procent.

Invandrare från
icke-västliga länder Danskar i övrigt

Arbetslöshetsersättning 12,2 9,8
Sjukpenning 3,9 7,5
Föräldrapenning 1,3 2,7
Kontanthjälp 23,3 2,6
Rehabiliteringspenning 3,0 0,7
Kommunal aktivering 6,0 1,5
Aktivering genom arbetsförmedlingen 1,7 1,0
»Orlov« 2,0 2,2
Sammantaget 53,4 27,8

För invandrare har det gjorts en standardberäkning för att korrigera skillnader i ålders- och
könsfördelning i förhållande till stickprovet av danskar i övrigt. Personer som har mottagit mer
än en sorts transfereringsinkomst under året har kategoriserats under den inkomsttyp som sva-
rat för det högsta beloppet.
Källa: Pedersen 2000b.



individers status i välfärdssystemet med deras arbetsmarknadsbeteen-
de, i avsikt att kunna värdera i vilken utsträckning skatte- och transfe-
reringssystemen tillsammans med höga minimilöner och liten löne-
spridning skapar hinder för en arbetsmarknadsintegration.

Sammanfattningsvis finns det ett uppenbart behov av metodmässigt
mer ingående forskning på detta område, som är viktigt för välfärden,
både samhällsekonomiskt genom betydelsen för de offentliga finan-
serna, och för de enskilda personer och familjer som försörjningsmöj-
lighet vid en ofullständig arbetsmarknadsintegration.

Slutsatser
Det danska välfärdssamhället står inför stora påfrestningar genom de
senaste årtiondenas invandring. Om invandrarna snabbt integreras på
arbetsmarknaden, kan invandringen bli ett värdefullt bidrag till att av-
hjälpa den förväntade minskningen av arbetskraften i framtiden. Å
andra sidan har erfarenheterna hittills pekat på risken för att invand-
ringen i stället kan bli en belastning för välfärdssamhället. Arbets-
marknadsintegrationens omfattning och hastighet är därför helt cen-
tral för diskussioner och forskning om invandringens konsekvenser.

Den ekonomiska forskningen om arbetsmarknadsintegration i
Danmark har hittills, med olika metoder, i huvudsakligen deskriptiva
analyser, relaterat olika aspekter av integrationen till exogena bak-
grundsvariabler. Tillgången på data har under senare år varit mycket
god och möjliggjort en rad analyser som baseras på enkät- och inter-
vjuundersökningar i kombination med registerdata. Några av de ge-
nomgående resultaten i de deskriptiva analyserna baserade på panel-
data är följande:
• Vistelsetiden i Danmark har en positiv effekt på integrationen. Ju

längre vistelsetid, desto högre arbetskraftsdeltagande, större sanno-
likhet att ha arbete, lägre arbetslöshetsrisk, kortare arbetslöshets-
perioder och bättre löneassimilering.

• Det finns stora skillnader i integrationsförloppet mellan män och
kvinnor. Särskilt integrationen av kvinnor från mindre utvecklade
länder är otillfredsställande låg. Invandrarkvinnor med arbete ut-
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sätts för lönediskriminering på samma sätt som övriga kvinnor, men
generellt finns inga bevis för förekomsten av etniskt bestämd löne-
diskriminering. Löneassimilering hänger nära samman med upp-
byggandet av yrkeserfarenhet i Danmark.

• Utbildningskvalifikationer har en stor betydelse för integrationen.
Data om utbildning för invandrare och flyktingar har hittills varit
ofullständiga. Med förbehåll för detta dataproblem, bekräftas ut-
bildningens stora betydelse för integrationen genomgående i studi-
erna. Mot den bakgrunden är det bekymmersamt att det finns bevis
för att den privatekonomiska avkastningen av investeringar i ut-
bildning är lägre för invandrare och andragenerationsinvandrare
än för infödda danskar. Även kunskaper i danska språket har stor
betydelse för integrationsprocessen.

• Det finns bevis på påverkan från föräldragenerationen på andrage-
nerationsinvandrare när det gäller utbildningsval, men inte när det
gäller arbetsmarknadskontakter senare i livet. 

• Andra generationens invandrare ligger betydligt närmare den övri-
ga befolkningen än föräldragenerationen när det gäller de relevan-
ta måtten på arbetsmarknadsintegration, men har i genomsnitt en
lägre utbildningsnivå, speciellt vad beträffar yrkesutbildning.

• Det finns genomgående markanta effekter av variabeln ursprungs-
land på olika sidor av arbetsmarknadsintegrationen. Det kan av-
spegla förekomsten av diskriminering, icke-observerade faktorer
eller olikheter i preferenser. Den inbördes vikten av dessa faktorers
bidrag till en förklaring är bara delvis belyst.

• Ålder vid ankomsten till Danmark har stor betydelse för det senare
inträdet i arbetskraften. Analytiskt pekar några undersökningar på
vikten av att göra en åtskillnad mellan olika invandrargrupper efter
skälet för uppehållstillstånd, t.ex. mellan invandrare och flyktingar. 

• Olika metodiska angreppssätt visar entydigt att första och andra ge-
nerationens invandrare från mindre utvecklade länder utsätts för
diskriminering när det gäller att få jobb. 

• Det finns potentiellt mycket stora incitamentsproblem, om man
jämför nivåerna för arbetsinkomster med olika transfereringsin-
komster. Bland invandrare från mindre utvecklade länder är det
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dubbelt eller tre gånger så många som har stora incitamentsproblem
som bland den övriga befolkningen. 

• Invandrare från mindre utvecklade länder är starkt överrepresen-
terade bland mottagare av tillfälliga transfereringsinkomster.

• Ändringar i jobbstrukturen presenteras som en möjlig förklaring till
de ökade problemen med arbetsmarknadsintegration för invandra-
re från språkligt och kulturellt »avlägsna« länder.
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Kapitel 7. Sammanfattning
och slutsatser

Första generationens invandrare
En rad vetenskapliga studier bekräftar bilden av att invandrare i da-
gens Sverige har en genomsnittligt sämre arbetsmarknadsförankring
än infödda. Främst är det svårigheten att få varaktig sysselsättning som
är problemet, vilket återspeglas i lägre förvärvsintensitet, högre ar-
betslöshet, lägre inkomster och större bidragsberoende än för inföd-
da. Det tycks alltså finnas mekanismer som utestänger invandrare från
ett deltagande i arbetslivet och därigenom förhindrar en integration
också i andra avseenden, t.ex. när det gäller inkomster och boende. För
invandrare som etablerat en fast arbetsmarknadsförankring är skill-
naderna gentemot infödda betydligt mindre när det gäller t.ex. yrkes-
karriärer och löner, även om det också här finns problem att uppnå full
likställighet.

Skillnaderna inom invandrargruppen som helhet är emellertid
mycket stor, i vissa fall till och med större än i förhållande till svenskar.
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. Invandrare från länder i tredje världen och Östeuropa
har däremot betydligt lägre sysselsättning och genomsnittlig inkomst
än svenskar. Dock är skillnaderna mellan olika invandrargrupper från
dessa regioner också stor. Polacker och chilenare är exempel på in-
vandrargrupper som fått en förhållandevis god arbetsmarknadsför-
ankring, medan t.ex. iranier och irakier har mycket större andelar utan
sysselsättning.
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Undersökningar av invandrares arbetsmarknadsanknytning i Dan-
mark visar ungefär samma mönster som i Sverige. Det är intressant att
jämföra resultaten från studier av invandrares förhållande till arbets-
marknaden i Danmark och Sverige, inte minst mot bakgrund av Dansk
Folkepartis politiska framgång och de förändringar i invandrings- och
integrationspolitik som den fört med sig. Men även ur andra aspekter
är jämförelsen relevant. Det rör sig om två grannländer med en delvis
gemensam historia och i institutionellt avseende är länderna ganska
lika. Den ekonomiska strukturen skiljer sig något åt genom att jord-
brukssektorn spelar en viktigare roll i Danmark, men den ekonomis-
ka strukturomvandlingen har gått i samma riktning i de båda länder-
na. Konjunkturförloppet har däremot skilt sig åt under de senaste de-
cennierna.

Utifrån svenska och danska studier av invandrares arbetsmarknads-
situation vill vi peka på fyra olika slags faktorer som har betydelse för
invandrares möjligheter att få arbetsmarknadsförankring under givna
institutionella förhållanden.

För det första är invandrares individuella egenskaper viktiga. Fak-
torer som kön, ålder, civilstånd, familjesituation och utbildning på-
verkar möjligheterna på arbetsmarknaden. I allmänhet har kvinnor
lägre sannolikhet att förvärvsarbeta än män, vilket förmodligen hän-
ger samman med kulturellt bestämda könsrollsmönster: arbetsfördel-
ningen mellan könen inom äktenskapet, ogifta döttrars beteende i
väntan på en giftermålspartner, äldre kvinnors roll i familjen osv. Gif-
ta män arbetar oftare och tjänar i allmänhet mer än ogifta, vilket kan
tolkas både som att de är mer ambitiösa och som att de praktiska möj-
ligheterna att göra något annat, t.ex. studera, är mindre. Speciellt gäl-
ler detta för män som har barn. 

Åldern vid invandringstillfället är av avgörande betydelse för indi-
videns arbetsmarknadsintegration. Äldre invandrare integreras sällan,
medan yngre har bättre chans. Personer som kommer som barn och
går i svensk eller dansk skola har större sannolikhet att klara sig bra
på arbetsmarknaden senare i livet än personer som invandrar som
vuxna. Invandrarens utbildningsnivå påverkar också integrationsmöj-
ligheten. Högre utbildning ökar möjligheten att få jobb och inkoms-
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tens storlek. Utbildning i Sverige eller Danmark ger en extra fördel när
det gäller möjligheten att få jobb.

För det andra spelar vistelsetiden i det nya hemlandet roll för ar-
betsmarknadsintegrationen – ju längre tid invandraren vistats i sitt nya
hemland, desto större är möjligheten att få jobb och en god inkomst.
En tolkning av detta är att det tar tid för invandraren att anpassa sig till
de nya förhållandena, att lära sig språket och hur arbetsmarknaden
och samhället fungerar. Efter en tid i landet har invandraren integre-
rats, dvs. nått upp till ungefär samma position på arbetsmarknaden
som infödda med motsvarande individuella egenskaper. Undersök-
ningar visar att denna anpassningsfas har förlängts sedan 1960-talet.

För det tredje finns ett samband mellan invandringsmotiv och ar-
betsmarknadsintegration. Arbetskraftsinvandrare kommer för att ar-
beta, ibland med arbetserbjudande redan före inflyttningen, och får
därför ofta en bättre arbetsmarknadsförankring än flyktingar och an-
höriginvandrare. För flyktingar har det primära varit att fly från miss-
förhållanden i hemlandet och de är ofta dåligt förberedda för arbets-
marknadsförhållandena i mottagarlandet och måste dessutom passe-
ra asylutredningar innan de vet om de ens får stanna i landet. Bland
flyktingar finns dessutom personer med traumatiska upplevelser från
krig eller tortyr och för dessa är det svårt eller omöjligt att förvärvsar-
beta. Inte heller för anhöriginvandrare är det primära invandrings-
motivet arbete, men mottagandet kan förberedas av nära släktingar
vars nätverk i det nya landet kan nyttjas. Eftersom flyktingars arbets-
marknadsanknytning i allmänhet är svag, saknas ofta sådana nätverk
när anhöriga invandrar. 

För det fjärde är arbetsmarknadens möjlighet att absorbera ett till-
skott av arbetskraft vid och strax efter invandringstillfället av betydel-
se för invandrarens chanser att få jobb och inkomst. Möjligheterna till
snabb integration varierar med efterfrågan på arbetskraft, i allmänhet
så att de är större under högkonjunkturer än under lågkonjunkturer.
Men samtidigt är det förhållandet mellan utbud och efterfrågan som
är viktigt. En massinvandring av flyktingar som den som både Dan-
mark och Sverige upplevde under första hälften av 1990-talet i sam-
band med kriget i f.d. Jugoslavien skapade stora påfrestningar på sys-
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temen för flyktingmottagning. Något motsvarande efterfrågeöverskott
på arbetskraft fanns inte på arbetsmarknaden i något av länderna,
tvärtom. Sverige hade i början av 1990-talet genomgått en djup eko-
nomisk kris i kombination med omfattande besparingar inom offent-
lig sektor och efterfrågan på arbetskraft hade ännu inte börjat öka vid
mitten av 1990-talet när stora grupper jugoslaviska flyktingar anlände.
Danmark hade genomfört sitt offentliga sparprogram redan under
andra hälften av 1980-talet, men den redan höga arbetslöshetsnivån
ökade ytterligare under 1990-talskrisen. Åren 1996 och 1997 då de ju-
goslaviska flyktingarna skulle slussas ut på arbetsmarknaden var ar-
betslösheten nästan 10 procent i Sverige och 6 procent i Danmark.

Man kan alltså iaktta en rad faktorer som påverkar invandrares in-
tegrationsmöjligheter på arbetsmarknaden. Studier visar emellertid
att även om man tar hänsyn till vistelsetid i landet, invandringsmotiv,
konjunkturläge och individuella egenskaper, är invandrare från tred-
je världens länder svagt integrerade, medan nordbor och västeuropé-
er inte skiljer sig speciellt mycket från infödda. Jämfört med 1970-ta-
let har graden av integration minskat för de flesta invandrargrupper.
Förutom förändringar i invandringens sammansättning, pekar flera
forskningsrapporter på två faktorer på efterfrågesidan som kan bidra
till att förklara detta mönster: ökad efterfrågan på nationellt specifika
kunskaper och etnisk diskriminering. I en mer övergripande förkla-
ring av integrationsmönstret bland invandrare utesluter inte dessa fak-
torer varandra, tvärtom kan de i stor utsträckning ses som komple-
mentära.

I några studier anges en långsiktig minskning i efterfrågan på ut-
ländsk arbetskraft som en förklaring till nedgången i arbetskraftsin-
vandring och svårigheterna för senare decenniers invandrare, speci-
ellt flykting- och anhöriginvandrare, att få förankring på arbetsmark-
naden. Bakom denna utveckling har man sett en ekonomisk struktur-
omvandling med en krympande industrisektor, växande tjänstesektor
och ökade inslag av tjänster och informationshantering i varuproduk-
tionen. Samtidigt med en informationsteknisk revolution har det skett
organisatoriska förändringar i företag och verksamheter i riktning mot
ökad decentralisering av ansvar, plattare organisationer och arbete i
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lag. Sammantaget har denna utveckling inneburit att många gamla,
enkla »ingångsjobb« i industrin har rationaliserats bort och ersatts av
jobb inom tjänstesektorn med större krav på språkkunskaper och an-
dra kommunikativa färdigheter. Även inom industrin har kraven på
att kunna kommunicera och samarbeta med kunder och arbetskam-
rater ökat. Utvecklingen har tolkats som att det skett en förändring i
efterfrågan på arbetskraft, på så vis att man numera efterfrågar arbets-
kraft med mer nationellt specifika kunskaper än tidigare, t.ex. språk-
kunskaper i svenska eller danska och kännedom om hur arbetslivet
och arbetsmarknaden fungerar (relationer till kunder och arbetskam-
rater). Även om det fortfarande finns och ständigt skapas nya enkla
jobb som inte kräver speciellt mycket av dessa färdigheter, har hu-
vudtrenden inneburit att invandrare, i synnerhet de som kommit ny-
ligen, fått svårare att hävda sig på arbetsmarknaden.

I en forskningsrapport jämförs invandrares arbetsmarknadsinte-
gration i Danmark och Sverige. (Rosholm m.fl. 2001.) Eftersom de in-
stitutionella förutsättningarna är likartade (t.ex. kollektivavtal med re-
lativt höga minimilöner), sker integrationen huvudsakligen genom att
invandraren får jobb, vilket i sin tur ger goda möjligheter till integra-
tion i övriga avseenden. Av studien framgår att invandrares möjlighe-
ter att få jobb var betydligt sämre 1995 än 1985 i både Danmark och
Sverige, trots att de makroekonomiska förutsättningarna skiljde sig.
Medan arbetslösheten i Danmark låg på en hög nivå både 1985 och
1995, var den låg i Sverige 1985 men flerdubblades under den ekono-
miska krisen i början av 1990-talet. Rapporten visar också att syssel-
sättningsmöjligheterna försämrades mer för invandrare från Turkiet,
Iran och Polen än för norska invandrare. Tolkningen av resultaten är
att försämringen av invandrares sysselsättningsmöjligheter beror på
organisatoriska förändringar i företagen, något som skett i båda län-
derna, och som givit upphov till ökad efterfrågan på arbetskraft med
nationellt specifika kunskaper, snarare än på den makroekonomiska
utvecklingen som skilde sig. 

Om ett skifte i efterfrågan mot mer nationellt specifika kunskaper
kan sägas vara den ena huvudförklaringen till varför invandrare idag
har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, så är den andra
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förklaringen att efterfrågan har minskat på grund av etnisk diskrimi-
nering. Det finns dock en förbindelselänk mellan dessa förklaringar på
så sätt att ökad efterfrågan på nationellt specifika kunskaper förmod-
ligen leder till att arbetsgivare tillämpar statistisk diskriminering mot
personer med utländska namn, utbildning eller utseende. Man kan
alltså tänka sig att arbetsgivare för att hålla informationskostnaderna
nere väljer att anställa personer som med större sannolikhet behärskar
svenska språket och koderna i arbetslivet och i förhållande till kun-
derna, och följaktligen väljer att anställa personer med svenska eller
danska namn, svensk eller dansk utbildning eller svenskt respektive
danskt utseende. I praktiken är det dock svårt att skilja denna typ av
diskriminering från preferensdiskriminering, där en arbetsgivare i
stället av rent känslomässiga skäl föredrar att anställa svenskar eller
danskar framför invandrare.

Andra generationens invandrare
Svårigheterna för flykting- och anhöriginvandrare att få arbetsmark-
nadsanknytning är känd inte bara inom forskningen utan också bland
myndigheter, politiker och allmänheten. De försök som gjorts att ge-
nom organisatoriska förändringar och ekonomiska satsningar förbätt-
ra situationen har inte räckt till. För många torde därför hoppet ha stått
till att personer som invandrat som barn och gått i svensk skola, eller
åtminstone den andra generationens 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 svenska och andra nationellt specifika kunskaper än för dem
som kommit hit i vuxen ålder.

De undersökningar som redovisas i denna rapport visar också att det
finns sådana skillnader. En invandrare som gått i svensk skola har i ge-
nomsnitt bättre arbetsmarknadsförankring än den som utbildat sig ut-
omlands och en andragenerationsinvandrare klarar sig i allmänhet
bättre än den som själv invandrat. Men mycket tyder på att den andra
generationens invandrare inte är fullt integrerade på arbetsmarkna-
den, speciellt inte personer med två utomeuropeiska föräldrar. En an-
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nan grupp som verkar ha problem i skolan är ungdomar som invan-
drat efter skolstart, speciellt de som var över 12 år. 

En studie av förhållandena 1998 (Ekberg & Rooth 2002) visar att ar-
betslöshetsrisken var generellt större för andragenerationsinvandrare
än för infödda med svenska föräldrar. Risken var ännu högre om båda
föräldrarna var födda i utlandet. Det visar sig också att rangordningen
efter arbetslöshetsrisk mellan olika födelseregioner (dvs. föräldrarnas)
var ungefär densamma som för första generationens invandrare. Jäm-
fört med barn till svenskfödda föräldrar var skillnaden minst för barn
vars föräldrar kom från Norden och Västeuropa och störst om föräl-
drarna var födda i något utomeuropeiskt land. En person som fötts i
Sverige med två utomeuropeiska föräldrar löpte fyra gånger så stor risk
att vara arbetslös 1998 som den som hade svenska föräldrar.

Tidigare studier indikerar att lägre skolprestationer av andragene-
rationsinvandrare huvudsakligen förklaras av föräldrarnas utbild-
ningsnivå och ställning på arbetsmarknaden. De undersökningar som
gjorts inom ramen för denna rapport av förhållandena i grundskolan
1999 visar att svenskfödda barn med två utomeuropeiska föräldrar är
starkt underrepresenterade bland dem som läser särskild matematik
och överrepresenterade bland elever helt utan betyg i ämnena mate-
matik och svenska. De har också oftare svenska som andraspråk och
lägre genomsnittsbetyg. En särskild undersökning i Stockholm 1997–
2000 visar att elever med ett utomeuropeiskt modersmål presterar be-
tydligt sämre i test av svenska språkkunskaper än elever med svenska
som modersmål.

Dessa resultat måste tas på största allvar. Ger de en riktig bild av si-
tuationen i skolan och på arbetsmarknaden för den andra generatio-
nens invandrare är perspektiven inför framtiden skrämmande. De an-
dragenerationsinvandrare som vi först och främst känner idag är barn
till arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige före mitten av 1970-
talet, och de har, liksom föräldrarna, klarat sig ganska bra på arbets-
marknaden. Den grupp andragenerationsinvandrare som verkar ha
större problem är de vars föräldrar invandrat från utomeuropeiska
länder. Ännu är denna grupp inte så stor, men dess betydelse ökar. Om-
kring en tredjedel av hela gruppen andragenerationsinvandrare i åld-
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ern 0–15 år utgörs av individer med två utomeuropeiska föräldrar, vil-
ket motsvarar ungefär 100 000 personer. Gruppen växer och med den
det utomeuropeiska inslaget bland andragenerationsinvandrarna och
bland ungdomar i allmänhet. Om tjugo år kommer mer än hälften av
andragenerationsinvandrarna i åldern 20–25 år att ha utomeurope-
iskt ursprung.1

Vi vet att föräldrarnas utbildning och yrke påverkar barnets utbild-
ningsval och prestationer i skolan och arbetslivet. Kunskaper och am-
bitioner överförs mellan generationerna. För barn till invandrare är
det ett problem att föräldrarnas språkkunskaper och annan kunskap
som är knuten till hemlandet inte är automatiskt överförbar till situa-
tionen i det nya landet. Detta gäller speciellt om familjen kommer från
ett land som i språkligt och kulturellt avseende skiljer sig mycket från
Sverige och om båda föräldrarna har invandrat. Är den ena föräldern
svensk öppnar sig däremot andra möjligheter för andragenerationsin-
vandraren, t.ex. att dra nytta av den svenska förälderns språkkunska-
per och nätverk.

För barn som invandrat före skolåldern och andragenerations-
invandrare med två utomeuropeiska föräldrar är deltagande i svensk
skolutbildning en möjlighet att förvärva de nationellt specifika kun-
skaper som behövs för att hävda sig på arbetsmarknaden och i sam-
hället. Framför allt gäller det språkkunskaper och skolkunskaper, men
det är också viktigt att de bygger egna svenska nätverk. Det vore ore-
alistiskt att tro att detta skulle kunna åstadkommas utan speciella sats-
ningar som riktar sig till dessa invandrargrupper.

Ungdomar som invandrar efter skolstart får en kortare tid i svensk
skola, vilket minskar möjligheterna att förvärva språkfärdigheter och
andra nationellt specifika kunskaper. I synnerhet gäller detta ungdo-
mar som invandrat efter 12 års ålder och invandrarbarn till två utom-
europeiska föräldrar. Även dessa invandrarungdomar behöver särskilt
stöd från den svenska skolan för att förberedas för ett inträde på ar-
betsmarknaden.
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Vilken är kostnaden för att inget göra?
Situationen är alltså den att stora delar av den utomeuropeiska invand-
rargruppen idag står utanför arbetsmarknaden, vilket är ett uppmärk-
sammat problem i både Sverige och Danmark. Är de indikationer som
vi fått i denna studie riktiga, kommer även den andra generationens
invandrare med föräldrar från länder i tredje världen att få problem
att etablera sig i arbetslivet. Ännu är de flesta så unga att de går i sko-
lan, men inom en tioårsperiod kommer stora grupper av andragene-
rationsinvandrare med utomeuropeisk bakgrund att försöka ta sig in
på arbetsmarknaden. Lyckas de inte med det, kommer kostnaderna för
en misslyckad integrationspolitik att öka.

Vi kan här tala om olika slags kostnader som följd av en misslyckad
integrationspolitik. De samhällsekonomiska kostnaderna uppstår bå-
de i produktionen och i de offentliga finanserna. Om tillgänglig ar-
betskraft inte nyttjas trots att det finns efterfrågan på arbetskraft, blir
resultatet lägre ekonomisk tillväxt. Om invandrargruppen, på grund
av att många invandrare saknar förvärvsarbete, står för en mindre del
av skatteintäkterna och en större del av offentlig konsumtion och
transfereringar, uppstår en nettokostnad i den offentliga budgetba-
lansen. Idag motsvarar denna nettokostnad 1–2 procent av BNP, men
då är inte vuxna andragenerationsinvandrare inkluderade i kalkylen.
Om arbetsmarknadssituationen i framtiden förvärras för andragene-
rationsinvandrare när andelen med utomeuropeiskt ursprung ökar,
kommer nettokostnaden att bli än högre.

Det finns även sociala kostnader för en misslyckad integrationspo-
litik. Framför allt är det enskilda invandrare och invandrarhushåll som
drabbas genom att den dåliga arbetsmarknadsintegrationen leder till
sämre sociala förhållanden (inkomster, boende, bidragsberoende) och
medför ett utanförskap i samhället. För samhället skapar förekomsten
av stora grupper av arbetslösa vuxna, ofta koncentrerade till speciella
bostadsområden, en socialt oacceptabel situation och en källa till
många andra problem.

Vi vill också lyfta fram att det kan uppstå politiska kostnader för en
misslyckad invandrings- och integrationspolitik. I Sverige lyckades Ny
Demokrati komma in i riksdagen 1991, till stor del genom att exploa-
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tera väljares rädsla för flyktingpolitikens kostnader och för att person-
ligen drabbas i konkurrensen om jobb och inkomster och för att miss-
gynnas i fördelningspolitiken. Partiet lyckades dock inte överleva mot-
ståndet från de etablerade partierna och sina egna interna motsätt-
ningar och försvann från den politiska arenan inom några år.

I Danmark har Dansk Folkeparti fått en viktig roll i politiken efter
en valframgång 2001. Framgångarna baserades på en kritik mot de på-
frestningar på socialförsäkringssystemet som flykting- och invan-
dringspolitiken medförde, men bars också fram av mer eller mindre
främlingsfientliga opinioner. En följd av valet har blivit förändringar i
restriktiv riktning av den danska flykting- och integrationspolitiken.

Huruvida Dansk Folkeparti kommer att spela en viktig roll i fram-
tiden är svårt att avgöra. En skillnad jämfört med Ny Demokrati är att
det inte rör sig om en nybildning utan om en utbrytning ur Glistrups
gamla Framstegsparti som bildades 1973, vilken möjligen givit större
organisatorisk stabilitet. Från början var Glistrups parti ett uttryck för
skatterevolt, men när spartvånget ökade i den offentliga sektorn un-
der andra hälften av 1980-talet började man leta syndabockar för för-
sämringarna. Flykting- och anhöriginvandrare blev lämpliga synda-
bockar, och det är denna grupp som Dansk Folkeparti pekar ut.

Man kan fråga sig om det finns något i det faktiska läget och ut-
vecklingen som bidragit till att ett populistiskt främlingsfientligt parti
fått valframgångar i Danmark men inte i Sverige. Vid en första betrak-
telse förefaller dock situationen tämligen lika i de båda länderna, med
stora invandrarpopulationer och stora grupper av flyktingar som är då-
ligt integrerade på arbetsmarknaden. Det finns dock en väsentlig skill-
nad i utvecklingen under 1990-talet mellan Sverige och Danmark:
själva ökningstakten för invandrarpopulationen. Mellan 1990 och
2001 har invandrarbefolkningen ökat med hela 70 procent i Danmark
mot 30 procent i Sverige. Det är tänkbart att den snabba ökningen av
den invandrade befolkningen i Danmark spelat en roll för Dansk Folke-
partis framgångar. Tankegången stöds av svenska attitydundersök-
ningar, som inte finner något samband mellan invandrarpopulatio-
nens storlek och attityderna hos den inhemska befolkningen. Däremot
finns tecken på att negativa attityder kan uppträda efter perioder med
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kraftigt ökad invandring. (Trankell 1974; Westin 1984, 1987; Lange &
Westin 1993.) En tolkning av Dansk Folkepartis framgång är alltså att
partiet dragit nytta av den situation som uppstått då Danmark motta-
git stora flyktinggrupper och integrationen av flyktingar på arbets-
marknaden varit dålig. Vi är naturligtvis medvetna om att det också
finns en rad andra möjliga orsaker till den skilda utvecklingen i Dan-
mark och Sverige. 

I både Sverige och Danmark finns en reell grund för invandrings-
negativa populistiska partiers framgång, nämligen i kombinationen av
en liberal flyktingpolitik och en misslyckad integrationspolitik. Om de
traditionella partierna inte kan bidra med lösningar som leder till
snabbare integration av flyktingar, är risken stor att populistiska par-
tier blir till språkrör för väljargrupper som känner sig missgynnade och
hotade därför att deras andel av välfärdsstatens resurser minskar. Ris-
ken finns att mer öppet främlingsfientliga och till och med rasistiska
åsikter kan få viss förankring också i Sverige. 

Varför har den nuvarande 
integrationspolitiken misslyckats?
I denna rapport har vi framhållit att invandrare från länder i tredje
världen har stora svårigheter att få fast fotfäste på den svenska arbets-
marknaden och situationen är likartad i Danmark. Barn till invandra-
re från dessa länder presterar sämre i skolan och har problem att få
jobb. Invandrare från tredje världen består nästan uteslutande av flyk-
tingar och anhöriga. En del invandrare har fysiska eller psykiska ska-
dor som hänger samman med deras bakgrund och kan därför inte för-
väntas förvärvsarbeta alls eller på marknadens villkor. I sådana fall är
det naturligt att myndigheter och socialförsäkringssystemet träder in
för att möjliggöra en så bra tillvaro i landet som möjligt. De flesta flyk-
tingar och anhöriga som invandrat och är i vuxen ålder torde dock bå-
de vilja och kunna försörja sig själva, och i deras fall är integrations-
politiken avsedd att underlätta inträdet i arbetslivet. 

I föregående avsnitt har vi redogjort för olika faktorer som i forsk-
ningen ansetts ha betydelse för invandrares arbetsmarknadskarriärer.
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En del av dessa faktorer går inte att påverka. De ekonomiska kon-
junkturerna löper i stort sett som de gör och internationella flykting-
vågor kommer och går beroende på krig, inbördeskrig och politisk för-
följelse. Inte heller kan vi påverka den tid som en invandrare varit i
landet – alla är nyanlända när de kommer. 

Andra faktorer som har betydelse för integrationsmöjligheterna kan
vi påverka, men frågan är om vi vill. Vi kan t.ex. välja att endast låta
unga, välutbildade personer från länder som är förhållandevis lika vårt
eget komma hit. Ett sådant poängsystem tillämpas i t.ex. Kanada för
arbetskraftsinvandring. För flyktingar kan man inte tillämpa sådana
regler. Flyktingmottagandet är huvudsakligen humanitärt motiverat
och det anses idag inte politiskt korrekt att säga att mängden flykting-
ar måste anpassas efter landets resurser (även om man dagligen ute-
stänger potentiella asylsökande genom t.ex. viseringsreglerna). I Dan-
mark har man genom en lagändring i juni 2002 avskaffat begreppet de
facto-flykting, vilket betyder att fortsättningsvis endast konventions-
flyktingar kan ges uppehållstillstånd. Att säga att endast flyktingar med
viss utbildning eller av visst kön skulle få komma hit vore emellertid
fullständigt omöjligt. 

Det vi kan påverka är huvudsakligen de institutioner som påverkar
flyktingmottagandet och arbetsmarknaden i stort. Med sådana ut-
gångspunkter tycker vi oss kunna identifiera några brister i den nuva-
rande integrationspolitiken. 

Forskningsresultat visar att sannolikheten att få jobb är större för
flyktingar som haft tidigare kontakter med arbetslivet än för dem som
enbart varit i utbildning. Detta talar för att introduktionen bör utgö-
ras av en kombination av språkträning och förvärvsarbete. När »sven-
ska för invandrare« (sfi) infördes 1986 var tanken att språkinlärning-
en skulle prioriteras, men kombineras med arbetspraktik och sam-
hällsinformation. Detta skulle ske genom samverkan mellan flyk-
tingsamordnare, sfi, arbetsförmedlingar och näringsliv. Med undantag
för kortare perioder och i liten skala på mindre orter har kombinatio-
nen av språkinlärning och arbetslivsintroduktion inte skett. I stället
har introduktionen huvudsakligen bestått av sfi och annan utbildning.
Arbetsförmedlingarna engagerar sig vanligen först sedan invandraren
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fått tillräckliga språkkunskaper, men många invandrare är svagt mo-
tiverade att lära sig svenska. De ser inte kopplingen till framtida möj-
ligheter på arbetsmarknaden och saknar incitament att öva att tala
svenska då de stor del av tiden vistas i icke-svenska miljöer. (Riksrevi-
sionsverket 2002.)

Integrationsverket gjorde 1998 en uppföljning av hur det gått för
flyktingar och deras anhöriga som invandrat 1995. Undersökningen vi-
sade att av dem som påbörjat sfi hade efter tre år endast 20–30 procent
avlagt examen med betyget godkänd, resten hade slutat med under-
kända betyg, gjort studieuppehåll, flyttat eller avbrutit studierna. (In-
tegrationsverket 2001.) Skolverkets statistik för de senaste åren visar
något bättre resultat, men fortfarande har 60 procent efter tre år inte
lyckats avlägga examen med godkända betyg. (Skolverkets hemsida.)

Ett problem med att förverkliga kombinationen av språkträning och
arbetslivsintroduktion har varit bristen på praktikplatser. Både i Dan-
mark och Sverige innehåller kollektivavtalen förhållandevis höga mi-
nimilöner, medan det formella anställningsskyddet är större i Sverige.
Ibland har man genom riktade arbetsmarknadspolitiska program för-
sökt påverka arbetsgivare att anställa invandrare, t.ex. genom att er-
bjuda särskilda praktikplatser där hela eller en del av lönen betalas av
skattemedel. Sådana försök har gjorts periodvis och under olika for-
mer, men saknat ett övergripande stöd hos arbetsmarknadens parter
och i kollektivavtalen. Förmodligen hänger arbetsgivarnas begränsa-
de engagemang samman med att de befarar att anställnings- och lö-
nekostnader inte ska motsvaras av tillräckliga produktiva insatser, och
den fackliga passiviteten på att man fruktar att invandrad arbetskraft
kan vara allmänt lönenedpressande och hota principerna för löne-
bildningen.

Så som flyktingmottagandet och introduktionsprogrammen är orga-
niserade hamnar flyktingar under sin första tid i landet i ett socialbi-
dragssammanhang. I väntan på eget jobb får de sin försörjning genom
socialbidrag, som ursprungligen var avsett för personer med tillfälliga
inkomstbortfall men som idag ofta är en försörjningsform för personer
som är på väg ut från arbetsmarknaden, ibland i kombination med so-
ciala problem. Under sin första tid i landet kommer flyktingarna däre-
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mot sällan i kontakt med människor som försörjer sig genom eget ar-
bete – de hänvisas till bostadsområden där många lever på bidrag. I vis-
sa delar av Rosengård i Malmö var t.ex. vid mitten av 1990-talet 75–95
procent av invandrarhushållen bidragsmottagare – genomsnittet för
hela Rosengård var 1999 omkring 60 procent av invandrarhushållen.
Även om undersökningar visar att det stora flertalet invandrare är in-
ställda på att förvärvsarbeta, är risken att det i sådana miljöer succes-
sivt skapas en bild av att socialbidrag är en »normal« försörjningsform. 

För de flesta svenskar är socialbidragstagande starkt stigmatiserat
och ses som en nödlösning som man undviker. Har man dessutom en
gång haft arbete och skaffat sig fastighet, bostadsrättslägenhet, kapital
eller bil, måste i princip alla dessa tillgångar tömmas innan man är be-
rättigad till socialbidrag. Även detta talar för att socialbidrag för den
som förvärvsarbetat antingen är en tillfällig hjälp i en prekär situation
eller en sista utväg om privatekonomin havererar. Risken att detta ska
ses som »normalt« torde vara tämligen liten. 

Till detta kommer att danska och svenska undersökningar visar att
skatter och bidrag i kombination kan skapa trösklar som påverkar in-
citamenten att förvärvsarbeta, både för infödda och invandrare. En
dansk studie visar att över en tredjedel av a-kassemedlemmarna med
invandrarbakgrund (invandrare och andragenerationsinvandrare) år
1999 skulle tjäna mindre än 500 danska kronor i månaden på att ar-
beta heltid jämfört med att ha understöd. (Schultz-Nielsen 2000a.) Or-
saken var just effekterna av skatter och olika slags bidrag och inkomst-
beroende avgifter. 

En annan dansk studie visar att tröskeleffekten kan vara ännu stör-
re i hushåll där både mannen och kvinnan saknar arbete, vilket ju är
fallet för alla flyktingfamiljer under introduktionsperioden. (Finans-
ministeriet 2002.) Vad händer i ett sådant hushåll om bara den ene av
de vuxna får ett arbetserbjudande? Ett räkneexempel visar att för ett
gift par med två barn, där både mannen och kvinnan deltar i någon ar-
betsmarknadspolitisk åtgärd och mottar understöd och arbetstillägg,
måste ett reguljärt jobb till en av makarna ge en månadslön på 28 600
danska kronor för att familjen ska uppnå samma ekonomiska stan-
dard.
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Motsvarande tröskeleffekter finns belagda i Sverige. Även här tän-
ker vi oss en familj bestående av två vuxna och två barn. (Björklund
m.fl. 1998.) Om lönen inte överstiger maximinivån för arbetslöshets-
ersättningen alltför mycket, balanseras till stor del nedgången i in-
komst för den som blir arbetslös med en minskning av skatter, egen-
avgifter och inkomstberoende avgifter (t.ex. barnomsorgsavgift) samt
av en ökning av bostadsbidraget. Om makarna har olika lön, vilket är
vanligt, kan det t.o.m. vara lönsamt att den som har den lägre lönen,
oftast kvinnan, blir arbetslös och stannar hemma och passar barnen.

Ytterligare en dansk undersökning visar att det finns liknande trös-
keleffekter för hushåll där de vuxna inte är berättigade till arbetslös-
hetsunderstöd utan är hänvisade till socialbidrag. (Dansk Arbejdsgi-
verforening 2001.) I en sådan familj bestående av två vuxna och två
barn måste den av makarna som får ett ordinärt arbete tjäna minst
26 000 danska kronor i månaden för att familjen ska få 500 kronor mer
i disponibel månadsinkomst än den hade när båda vuxna fick social-
bidrag.

För unga invandrare och andra generationens invandrare har in-
troduktionen huvudsakligen tänkts ske genom deltagande i svensk
skolutbildning. Rätten till hemspråksundervisning motiveras inte av
behovet att integreras utan av vikten att behålla kontakten med föräl-
drarnas språk och kultur. Svenska språket har man lärt sig genom att
delta i den ordinarie svenskundervisningen eller genom att läsa sven-
ska som andraspråk. Att föräldrarna till ungdomar med utländsk bak-
grund många gånger inte behärskar det svenska språket, särskilt inte
om de är nyligen invandrade, samt koncentrationen av invandrare till
speciella bostadsområden begränsar möjligheterna till språkträning
på fritiden. Besparingsmotiverade minskningar i skolorna av medel
för resurspersoner och särskilt stöd till invandrarungdomar med bris-
tande studiestöd i hemmen kan vara en förklaring till de resultat vi fin-
ner i denna undersökning, att barn med utomeuropeiska föräldrar
presterar sämre än barn med infödda föräldrar och barn till europeis-
ka föräldrar.
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Ett nytt samhällskontrakt
Vi befinner oss idag i ett krisartat läge som i framtiden hotar att ytter-
ligare förvärras. Den misslyckade integrationspolitiken har lett till sto-
ra kostnader och skapar grogrund för främlingsfientlighet. Samtidigt
som det finns brist på arbetskraft i vissa branscher, utnyttjas inte den
stora arbetskraftsresurs som våra invandrare utgör. Om invandrare
hade jobb i samma utsträckning som svenskar, skulle 100 000 fler in-
vandrare vara sysselsatta. I ett integrationsperspektiv håller även skol-
politiken på att misslyckas. Skolan lyckas inte uppväga bristerna i
svenskkunskaper i invandrarfamiljer med utomeuropeisk bakgrund,
vilket resulterar i genomsnittligt sämre skolprestationer för många
unga andragenerationsinvandrare. Deras framtida arbetsmarknads-
situation kommer därför att bli sämre än vad många hittills föreställt
sig, om ingenting görs – och görs snabbt. 

Det behövs idag ett nytt samhällskontrakt, i vilket politiker och ar-
betsmarknadens parter tar ett gemensamt ansvar för invandrings- och
flyktingpolitiken och den misslyckade integrationen. I den situation
som vi befinner oss är det nödvändigt att man på olika håll bortser från
kortsiktigt taktiktänkande och värnande om särintressen. Inte minst
den offentliga sektorn måste i egenskap av arbetsgivare ta ett stort an-
svar. Det förslag till åtgärder som vi presenterar i nästa avsnitt bygger
på denna förutsättning, och förordar ett nytänkande när det gäller lö-
nebildnings- och anställningsfrågor. 

Ty vilka är alternativen? 
• En förändring av invandringspolitiken i syfte att kraftigt minska

flyktinginvandringen och därmed också de kostnader som beror på
att nyanlända invandrare inte får jobb. Sådana tendenser finns i fle-
ra europeiska länder idag, och risken är att olika EU-länder försö-
ker vältra över kostnaderna för flyktinginvandringen på varandra.
Frågan är om vi vill vara med i sådan kapplöpning för att skapa
»Fästning Sverige«. Flyktingpolitiken är humanitärt motiverad, och
betydligt bättre vore om EU utvecklade ett gemensamt regelverk för
flykting- och invandringspolitiken så att kostnaderna fördelades in-
om hela unionen. 
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• Ett övergivande av kollektivavtalssystemet och en minskning av det
fackliga inflytandet över lönebildningen i syfte att sänka minimilö-
nerna, vilket troligen skulle öka invandrares möjlighet att få jobb.
Mot bakgrund av den svenska arbetsmarknadens institutionella his-
toria förefaller detta alternativ orealistiskt.

• En kvotering av invandrare till anställning. Även detta alternativ
strider mot traditionerna på den svenska arbetsmarknaden och
skulle störa lönebildning, arbetskraftsrekrytering och arbetskraf-
tens rörlighet.

• En återgång till ett välfärdssystem där invandrare vid ankomsten
inte omfattas av hela trygghetssystemet, utan successivt kvalificerar
sig för olika rättigheter, vilket skulle minska de offentliga utgifter-
na för flyktingpolitiken. Smärre förändringar i denna riktning kan
möjligen göras, men alternativet förefaller orealistiskt eftersom det
är just under den första perioden i landet som flyktingar behöver of-
fentliga transfereringsinkomster. Större förändringar enligt detta
alternativ vore svårt att förena med principerna för dagens offentli-
ga välfärdssystem.

• En kraftigt ökad satsning på traditionella arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för att snabbare få flyktingar och deras anhöriga ut i ar-
betslivet. Det finns en del positiva tendenser inom arbetsmarknads-
politiken som gör att man inte kan bortse från detta alternativ, t.ex.
att man i större utsträckning än tidigare behandlar arbetssökande
som individer och att arbetsförmedlare oftare än förr är aktiva i sin
förmedlarroll gentemot potentiella arbetsgivare. Trots detta är det
tveksamt hur långt man kan komma med traditionella arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder som t.ex. praktikplatser med offentliga löne-
subventioner eller arbetsmarknadsutbildning. Det är ju just den tra-
ditionella arbetsmarknadspolitiken som, i samarbete med kommu-
ner och olika myndigheter med ansvar för flyktingmottagningen,
har misslyckats med integrationen av flyktingar. 

• Inga särskilda åtgärder vidtas, utan integrationspolitiken bedrivs på
ungefär samma sätt som idag. Det kan förefalla märkligt, mot bak-
grund av vår beskrivning av det krisartade läget, att uppställa detta
som ett »alternativ«, men tidigare larmrapporter om det prekära ar-
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betsmarknadsläget för vissa invandrargrupper har haft just detta re-
sultat. Fackföreningar har fortsatt att värna om sina medlemmar
utan att ha någon plan för hur man ska underlätta för »outsiders«
som nyanlända flyktingar att få jobb. Arbetsgivare har inte ändrat
sin anställnings- och internutbildningspolitik för att bättre ta tillva-
ra den arbetskraftsreserv som invandrare utgör. Olika offentliga
myndigheter med ansvar för integrationspolitiken har försökt sam-
arbeta, men inte lyckats tillräckligt bra. 

Vi förordar alltså ett nytt samhällskontrakt för att öka integrationen för
invandrare av första och andra generationen. Förhoppningsvis kan en
allmänt ökad efterfrågan på arbetskraft, bland annat som följd av de-
mografiska förändringar, bidra till att intresset för att ingå ett sådant
kontrakt ökar. Bristen på läkare har t.ex. ökat möjligheterna för läka-
re med utländsk examen att få anställning i Sverige. Vägen dit har gått
genom språkträning och förenklade rutiner för att få svensk legitima-
tion. Under år 2001 hade närmare hälften av de läkare som legitime-
rades utländsk utbildning och idag är var femte läkare i svensk sjuk-
vård född i utlandet. Rekryteringen av läkare med utländsk utbildning
har skett såväl direkt från hemländerna som genom att man tillvara-
tagit redan invandrade läkares kompetens. Vi ser inte vårt förslag som
den enda möjliga vägen – tvärtom kan det förenas med t.ex. en ökad
satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder – men det som behövs
är framför allt nytänkande. Förslaget är huvudsakligen inriktat på att
öka invandrares möjligheter att få arbete, eftersom vi anser att denna
fråga är central och har återverkningar för andra generationens in-
vandrare. Däremot diskuterar vi inte kompletterande vägar till inte-
gration som t.ex. genom förändringar av boendesituationen eller en
förstärkning av föreningslivet.

Lärlingssystem och riktat statligt skolstöd
Nyckeln till integration för vuxna invandrare ligger, som många tidi-
gare pekat på, i att de snabbt kommer ut i arbetslivet. För arbetskrafts-
invandrare är detta inget problem, men det är det däremot för flyk-
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tingar och deras anhöriga. För att underlätta integrationen bör infas-
ningen på arbetsmarknaden ske genom att träning i svenska språket
kombineras med något slags 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.
Principerna för ett regelverk bör utarbetas av olika myndigheter med
ansvar för flyktingmottagande, arbetsmarknadsfrågor och skolfrågor
liksom av företrädare för kommunerna och arbetsmarknadens parter.
När principerna väl är uppdragna, bör ramverket anpassas på lokal ni-
vå i samarbetet mellan kommuner och arbetsförmedlingar och i kol-
lektivavtalen mellan företag och fackföreningar. 

Den introduktionsform som vi vill förorda kan liknas vid ett lär-
lingssystem. Under en introduktionsperiod ska flyktingen dels delta i
språkträning och dels arbeta i en verksamhet. Proportionerna förän-
dras över tiden så att den tid som används för arbete successivt ökar.
Anställningsformen kan vara provanställning som i normala fall över-
går i tillsvidareanställning vid introduktionsperiodens slut. Lönen är
vid periodens början lägre än minimilön i kollektivavtalen, beroende
på att flyktingen vid denna tidpunkt förväntas prestera mindre än den
genomsnittlige arbetaren. Allteftersom tiden går, lärlingen förvärvar
nationellt specifika och företagsspecifika kunskaper och kvoten mel-
lan arbetstid och språkträningstid ökar, så höjs också lönen enligt en i
kollektivavtalet bestämd trappa. När introduktionsperioden är slut
och anställningsformen blir tillsvidare, utgår samma lön som för an-
dra anställda med liknande befattningar. Speciellt under den första
introduktionstiden, när språkträning och samhällsinformation tar
mycket tid i anspråk, kan man tänka sig att ett riktat statligt stöd utgår
till företag som anställer flyktingar. 

Introduktionsperioden bör vara så lång att invandraren vid dess slut
förvärvat företagsspecifika kunskaper och framstår som en tillgång för
verksamheten. Därmed undviker man att företag missbrukar systemet
och gör sig av med provanställda mot slutet av introduktionsperioden
när lönekostnaderna ökar. Perioden får dock inte vara så lång att det
skapas en permanent grupp av provanställda invandrare med löner
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som understiger kollektivavtalens miniminivå. Avvägningen kan vara
svår att göra, men en hållpunkt kan vara att introduktionsperioden är
2–3 år.

Fördelarna med det skisserade lärlingssystemet är stora jämfört med
nuvarande förhållanden. För det första genom att introduktionen av
flyktingar ges en direkt koppling till arbetsmarknaden i stället för till
socialbidragsberoende. En snabb kontakt med arbetslivet ökar chan-
serna för framtida förvärvsarbete. Språkkunskaperna förbättras san-
nolikt om invandraren vistas på en arbetsplats och motiveringen för
språkträning ökar när sambandet med framtida möjligheter till för-
värvsarbete står klar. För flyktingar bör identiteten som lärling vara
mer attraktiv än identiteten som arbetslös och bidragsförsörjd. Att se
invandraren som en lärling vore också naturligt i ett ekonomiskt teo-
retiskt perspektiv. Den nyanlände flyktingen behöver en period då han
eller hon omvandlar sin utbildning och andra kunskaper från hem-
landet så att de passar i den nya miljön, lär sig det inhemska språket
och hur relationerna i arbetsliv och samhälle normalt hanteras.

För det andra bygger vårt förslag på att det i de lokala kollektivav-
talen införs regler för hur lärlingssystemet ska fungera som är anpas-
sade efter verksamhetens art. För arbetsgivare bör det vara attraktivt
att systemet utgår från verksamhetens förutsättningar och inte bygger
på offentlig styrning och att lönetrappan utformas i enlighet med lär-
lingens tänkta produktivitet. Möjligen skulle det också ses som positivt
att systemet bidrar till att möta behovet av arbetskraft i vissa bristyr-
ken, något som legat bakom kraven på en ny arbetskraftsinvandring.
För fackföreningar har lärlingssystemet den fördelen att det är inte-
grerat i kollektivavtalen, med fackliga möjligheter att påverka den lo-
kala lönebildningen. Detta torde dämpa fruktan inom fackförenings-
rörelsen för att utbudet av många flyktinginvandrare på arbetsmark-
naden verkar allmänt lönenedpressande.

Vi vill i sammanhanget poängtera att vårt förslag är avsett att hjälpa
flykting- och anhöriginvandrare som saknar språklig och utbildnings-
mässig kompetens under en begränsad introduktionsperiod – det är
inte tänkt som något obligatorium för invandrare som varit länge i lan-
det eller som rekryteras hit som arbetskraft. Det faktum att systemet

7. Sammanfattning och slutsatser
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inte är generellt, att det är tänkt att gälla endast under en begränsad
period och att »lärlingarnas« anställnings- och lönevillkor regleras i
kollektivavtal, bör minska fackliga farhågor för att lärlingssystemet
skulle kunna missbrukas av enskilda arbetsgivare och ge upphov till
ett »B-lag« på arbetsmarknaden. Motsvarande anställningskategorier
med lägre lönekostnader för arbetsgivaren har för övrigt sedan länge
uppstått som resultat av olika arbetsmarknadspolitiska satsningar utan
att detta mötts av fackligt motstånd.

Vägen till integration för unga invandrare och andragenerations-
invandrare går dels genom att föräldrarnas möjligheter att få arbets-
marknadsförankring förbättras, dels genom att skolans stöd till barn
med utomeuropeiska föräldrar ökar. Forskningen när det gäller dessa
gruppers prestationer i skolan och i relation till arbetsmarknaden är
ännu mycket outvecklad, och vi kan endast skissera vad som skulle be-
höva göras. 

I största allmänhet krävs förmodligen att stabiliteten i skolorna ök-
ar, t.ex. så att sjukskrivningar och omsättning på lärarpersonal min-
skar. Speciellt för barn och ungdomar som har utomeuropeiska föräl-
drar torde det vara av stor vikt att rutinerna i skolan ligger fast, att det
finns kontinuitet i verksamheten och varaktighet i de personliga rela-
tionerna. Överdriven omorganisation och sparbeting drabbar dessa
elever extra hårt, t.ex. i form av nedskärningar av elevvårdsresurser. 

Mer forskning bör bedrivas för att undersöka om unga invandrare
och andra generationens invandrare med utomeuropeiskt ursprung
har sådana problem i skolan och på arbetsmarknaden som våra resul-
tat tyder på. Om det är så, måste staten ta sitt ansvar för invandrings-
politikens långsiktiga konsekvenser och anslå riktade resurser till sko-
lan för att stödja den andra generationens invandrare med utomeuro-
peiskt ursprung. De unga förstagenerationsinvandrare som kommer
till Sverige efter skolstart behöver också extra uppmärksamhet och
stöd i skolan, särskilt de som invandrar efter 12 års ålder.
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