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Förord

Fram till mitten av 1970-talet hade invandrarna i Sverige en minst lika
god förankring på arbetsmarknaden som den inhemska befolkningen.
Sedan dess har invandrarnas arbetsmarknadssituation försämrats betyd-
ligt. Hög arbetslöshet och låg sysselsättningsgrad har, enligt forskar-
rapporter och myndighetsstatistik, under de senaste decennierna allt-
mer blivit något som förknippas med invandrarskapet.

Det är denna problematik som är utgångspunkten för föreliggande
rapport, där invandrarnas situation på arbetsmarknaden står i fokus.
Genom en utförlig redovisning där olika invandrargrupper jämförs
med varandra och med den inhemska befolkningen när det gäller ställ-
ningen på arbetsmarknaden, och genom att ge en bakgrundsteckning
till de förhållanden som därvid påvisas, hoppas vi kunna bidra till ökad
kunskap om denna viktiga sociala problematik.

Rapporten består av fyra huvuddelar: En inledande bakgrundsteck-
ning och problemöversikt. En regional studie av arbetslöshet bland in-
vandrarna i Mälardalen under perioden 1995–1997. En nationell studie
av invandrarnas situation på arbetsmarknaden i Sverige under motsva-
rande period. Och några avslutande kommentarer med reflektioner
kring och perspektiv på studierna. Det gemensamma empiriska under-
laget för de båda studierna är SCB’s longitudinella databas LOUISE.

Den nationella studien har gjorts av Stefan Vikenmark vid SCB, men
anpassats för denna rapport av Göran Sidebäck och Lars Sundbom,
som gemensamt ansvarar för den regionala studien och övrig text.
Samarbetet mellan CVF och SCB har varit intressant och givande och
vi vill gärna vidareutveckla detta. Vi vill även tacka för värdefulla
kommentarer till vårt manuskript från fil. dr. Tola Jonsson, fil. dr. Ove
Karlsson, docent Per-Anders Lindén och fil. kand. Mats Vourinen.

Göran Sidebäck Lars Sundbom Stefan Vikenmark
Fil. dr, föreståndare Fil. lic. Utredare

CVF CVF, SAMU SCB
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Sammanfattning

I rapporten presenteras två studier som belyser invandrarnas situation
på den svenska arbetsmarknaden. Den ena  studien är regionalt avgrän-
sad till befolkningen i Mälardalen, dvs. Södermanlands och Västman-
lands län. Den andra avser befolkningen i hela landet.

Rapporten har en speciell tillkomsthistoria. Den är inte framsprung-
en ur en sammanhållen teoretisk ansats, utan är ett försök att i efter-
hand integrera två deskriptiva studier som tillkommit oberoende av
varandra. Utgångspunkten var att de båda studierna, som baseras på
analyser av samma empiriska material, på flera sätt kompletterar var-
andra. Att redigera dem och komplettera dem med en inledande över-
sikt1 där olika forskningsperspektiv på den problematik de behandlar
presenteras, framstod som ett sätt att ur den redovisade empirin syste-
matiskt kunna suga ut mer intressant och teorirelevant kunskap. Det
har dock av resursskäl inte varit möjligt att i någon större utsträckning
komplettera och fördjupa de empiriska analyser som de båda studierna
ursprungligen innehöll. Metodologiskt och innehållsligt kan den longi-
tudinella registerdatabas som studierna baseras på utnyttjas på ett mer
optimalt sätt. I rapporten, särskilt i dess sista del Avslutande kommen-
tarer (kapitlet Reflektioner och perspektiv), kommer vi dock att försöka
peka på vilka fördjupningar av analyserna som kan behövas liksom
överhuvudtaget vilka frågeställningar som är möjliga och intressanta
att gå vidare med mot bakgrund av rapportens redovisning.

Rapportens båda studier redovisar, bl.a. i tabellbilagorna, en mängd
data som kan sammanställas och tolkas av en intresserad läsare på olika

                                        
1. Se delar av inledningsavsnittet Om invandring, arbetsmarknad och migrations-

politik, sid. 15 och särskilt kapitlet En problemöversikt, sid. 45.



Sammanfattning Centrum för Välfärdsforskning

8

sätt. Några av de centrala resultat som vi själva vill lyfta fram innan vi
kommer in på en sammanfattning är följande:
• Vi har funnit tydliga tecken på att andragenerationsinvandrarna

(med minst en förälder som är född utomlands), som har haft hela
sin uppväxt i Sverige och som har gått i svensk skola, är drabbade
av arbetslöshet i högre utsträckning än personer som har två
svenskfödda föräldrar. Det är svårt att hitta rimliga förklaringar till
detta, och den hypotes vi framför är att andragenerationsinvandrar-
na i viss utsträckning är utsatta för diskriminering.

• Arbetsmarknadssituationen för utomnordiska och utomeuropeiska
invandrare är svår. De har en lägre sysselsättning och högre arbets-
löshet än motsvarande befolkningsgrupper i Sverige. Det finns dock
mycket stora variationer mellan arbetsmarknadssituationen för in-
vandrare från olika länder. Även  invandrare med hög utbildning
och lång tid i Sverige har en sämre situation än jämförelsegruppen
med infödda svenskar.

• Det finns ett starkt samband mellan den tid invandrarna har vistats i
Sverige och deras situation på arbetsmarknaden vad gäller syssel-
sättning och arbetslöshet. Här finns dock stora variationer beroende
på vilket land invandrarna kommer ifrån. Medan mer än hälften de
nyanlända invandrarna från vissa länder i Europa var sysselsatta
1997, så hade invandrarna från olika utomeuropeiska länder, som
varit lång tid (minst 12 år) i Sverige en sysselsättningsnivå som låg
långt därunder.

En utförligare diskussion av dessa resultat finns dels i den regionala
studiens sista kapitel Resultatöversikt mot bakgrund av några hypoteser,
och dels i bokens slutkapitel Reflektioner och perspektiv i avsnittet Av-
slutande kommentar. I den nationella studiens sista kapitel Invandrar-
gruppernas situation i sammanfattning finns en sammanfattande be-
skrivning av de invandrargrupper som behandlas i studien och som in-
vandrat före 1985. Den referensram, som vi använder för att diskutera
resultaten presenteras i kapitlet En problemöversikt i bokens inlednings-
avsnitt. (För den som vill få en snabb översikt av boken kan dessa ka-
pitel rekommenderas tillsammans med inledningsavsnittet till respekti-
ve studie.)
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Dataunderlag för de båda studierna
Både den regionala och den nationella studien baseras på analyser av
data från det longitudinella totalregistret LOUISE.2 Båda studierna om-
fattar personer i åldern 20–64 år; den regionala de som var folkbokför-
da i Södermanlands eller Västmanlands län den 31/12 1997 och den na-
tionella de som var folkbokförda i Sverige vid samma tidpunkt.

Den regionala studien
Den regionala studien jämför hur erfarenhet av arbetslöshet under pe-
rioden 1995–1997 varierar mellan sex olika befolkningskategorier i Mä-
lardalen. Kategoriindelningen baseras på regioninvånarnas födelsebak-
grund, och bildar en slags skala med relativt nyinvandrade personer
från länder utanför Norden i ena änden, och personer som är födda i
Sverige, och som har i Sverige födda föräldrar, i den andra änden:

• Utomnordiska invandrare med kort tid i Sverige – invandrade 1988
eller senare.

• Utomnordiska invandrare med lång tid i Sverige – invandrade 1987
eller tidigare, dvs. som 1997 varit minst tio år i Sverige.

• Nordiska invandrare – personer födda i något nordiskt land.
• Andragenerationsinvandrare utan svensk bakgrund – personer föd-

da i Sverige vars båda föräldrarna är födda i annat land än Sverige.
• Andragenerationsinvandrare med till hälften svensk bakgrund – per-

soner födda i Sverige vars ena förälder är född i annat land än Sveri-
ge.

• Personer födda i Sverige – vars båda föräldrar är födda i Sverige.

Utbildning
Andelen högutbildade (med eftergymnasial utbildning) är lika hög
bland utomnordiska invandrare som bland ”helsvenskar”, dvs. perso-
ner födda i Sverige av föräldrar som också är födda i Sverige. Däremot

                                        
2. LOUISE är en longitudinell databas vid SCB med data kring utbildning, in-

komst och sysselsättning. Vid Centrum för Välfärdsforskning pågår uppbyggnaden
av en regional databas med välfärdsstatistik, Datakällan, som bl.a. annat innehåller
data från LOUISE.
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är andelen högutbildade relativt låg bland nordiska invandrare, som
också har den högsta andelen lågutbildade av de sex kategorierna.

Sju olika arbetslöshetsmått används
I studien görs en jämförelse mellan de sex befolkningskategorierna med
avseende på sju olika arbetslöshetsmått. Det arbetslöshetsbegrepp som
måtten utgår ifrån definieras på basis av uppgifter som ursprungligen
hämtats från AMS’ arbetssökanderegister: varje dag en person varit re-
gistrerad som arbetslös (ombytessökande ingår alltså inte) eller placerad
i vissa typer av åtgärder räknas som en arbetslöshetsdag. Förekomsten
av sådana arbetslöshetsdagar under ett eller flera år ligger till grund för
de använda måtten. Eftersom arbetslöshetsmåtten därmed inte är tvär-
snittsmått som räknar arbetslösheten en viss dag eller en viss vecka,
utan avser arbetslöshetserfarenhet (eller placering i vissa typer av åt-
gärder) under ett helt år (eller under flera år), så blir arbetslöshetsnivå-
erna betydligt högre än de uppgifter som t.ex. AMS och AKU3 rappor-
terar.

”Trappstegsmönstret”
Det resultat som framkommer är att det finns betydande variation mel-
lan kategorierna med olika födelsebakgrund vad gäller utsatthet för ar-
betslöshet. Bland de yngre och medelålders är variationen större och
mer systematisk än i den äldsta åldersgruppen. Det mönster som fram-
träder bland de yngre och, mest tydligt, bland de medelålders är ett
slags ”trappstegsmönster” där utsattheten för arbetslöshet tenderar att
vara allra högst i den första kategorin, näst högst i den andra kategorin,
o.s.v. fram till den sista kategorin där den är allra lägst. Dvs. de mest
arbetslöshetsdrabbade är de utomnordiska invandrarna med kortare tid
i Sverige, därnäst de utomnordiska invandrarna med lång tid i Sverige,
därnäst de nordiska invandrarna, därnäst kategorierna med andragene-
rationsinvandrare och allra sist den ”helsvenska” kategorin som består
av personer födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige.

Av en särskild jämförelse som endast avser högutbildade och mycket
högutbildade personer i åldersgruppen 35–49 år, framgår att nämnda
mönster återkommer även bland dessa personer.

                                        
3. AKU är benämningen på de arbetskraftsundersökningar som genomförs av

SCB.



Centrum för Välfärdsforskning Sammanfattning

11

Att detta ”trappstegsmönster” framträder kan ses som en följd av de
samband som finns mellan faktorer som ”vistelsetid”, ”kulturellt av-
stånd”, ”utländsk härkomst” å ena sidan och utsatthet för arbetslöshet
å den andra sidan, och det faktum att vi arrangerat jämförelsegrupper-
na i en viss bestämd ordning.

Om vi ska sammanfatta resultatet från den regionala studien i en
mer innehållsmässig mening, så har vi funnit ett klart samband mellan
vistelsetid (invandrat före respektive efter 1987) och utsatthet för ar-
betslöshet inom i stort sett alla våra jämförelsegrupper (kön-ålder-
utbildning) när det gäller de utomnordiska invandrarna; det är bara för
dem som vi gjort jämförelsen avseende vistelsetid.

Vi har även funnit att utomnordiska invandrare är mer arbetslös-
hetsutsatta än de nordiska invandrarna, som i sin tur har en sämre po-
sition än de infödda svenskarna. Detta gäller mest otvetydigt i mellan-
åldersgruppen 35–49 år bland män såväl som kvinnor, och även bland
personer med högre utbildning. För den äldsta åldersgruppen (50–64 år)
finner vi dock inget sådant samband.

Slutligen har vi funnit att personer födda i Sverige är mer utsatta för
arbetslöshet om de är andragenerationsinvandrare, dvs. om de har
minst en utlandsfödd förälder. Detta förhållande som vi menar kan in-
dikera förekomst av diskriminering, är mest tydligt förekommande
bland män och kvinnor i den yngsta åldersgruppen (20–34 år). Det gäll-
er dock inte för män i den äldsta åldersgruppen, och inte heller för de
allra mest högutbildade (minst fyra års eftergymnasial utbildning) i
mellanåldersgruppen.

Den nationella studien
Den nationella studien behandlar inte enbart utsatthet för arbetslöshet
i olika befolkningsgrupper, utan tar även upp variationer i sysselsätt-
ningsgrad och utanförskap på arbetsmarknaden. De befolkningsgrup-
per som jämförs är inrikes födda samt invandrare indelade efter födel-
seland (34 respektive 10 regioner och länder) och vistelsetid i Sverige.
Jämförelser görs även där grupperna fördelas efter kön, ålder och ut-
bildningsnivå.
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Grupperna jämförs med avseende på hur de fördelar sig efter följan-
de fyra arbetsmarknadsstatuskategorier som alla baseras på register-
uppgifter om inkomst- och arbetslöshetsförhållanden under ett år: 4

• Sysselsatta. Personer som har haft inkomst av förvärvskälla och inte
varit registrerad som arbetslös eller i åtgärdsstudier en enda dag un-
der året (se bilaga 3).

• Arbetslösa – sysselsatta. Personer som haft förvärvsinkomst men ock-
så varit arbetslös (eller i åtgärdsstudier) under året.

• Arbetslösa – ej sysselsatta. Personer som varit arbetslös (eller i åt-
gärdsstudier) och som ej haft förvärvsinkomst under året.

• Övriga. Personer som varken har haft förvärvsinkomst eller regi-
strerad arbetslöshet (eller åtgärdsstudier) under året.

Arbetsmarknadssituation efter födelseland5

Höga sysselsättningsnivåer (60–70 procent), låg arbetslöshet (ca 20 pro-
cent) och en lägre andel personer utanför arbetskraften (ca 20 procent)
hade, förutom de infödda svenskarna, invandrare från övriga nordiska
länder – där dock Island avviker något – och invandrare från länder i
Västeuropa och Nordeuropa.

Låga sysselsättningsnivåer (under 30 procent), hög arbetslöshet (ca
40–50 procent) och en hög andel personer utanför arbetskraften (i regel
kring 30 procent, men i några fall över 40 procent) hade invandrare
från Irak, Libanon och Syrien (i Västasien), Somalia (i Afrika), delvis
Iran (i Södra Centralasien) och forna Jugoslavien (i Sydeuropa). Soma-
lierna, som är en nästan helt ny invandrargrupp i Sverige, hade den
lägsta sysselsättningsnivån av alla grupper – endast 7 procent, medan
Irakiernas sysselsättningsnivå var 15 procent.

Arbetsmarknadssituation efter vistelsetid
Invandrare från olika länder och regioner har varit olika länge i Sveri-
ge. Minst 70 procent av invandrarna från Finland, Grekland, Danmark,

                                        
4. För utförligare definition av begreppen sysselsatt, arbetslös och ”övrig”, dvs.

de som står utanför arbetsmarknaden, se bilaga 3, sid. 219.
5. Resultatet varierar något beroende på vilket underlag som används. Vi har här

utgått från tabell B2.3, sid. 210 (34 länder och regioner), som visar invandring före
1997.
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Ungern, Övriga Sydeuropa, Västeuropa och Övriga Nordeuropa hade
1997 varit i landet i minst tolv år. Högst 30 procent av invandrarna från
Somalia, Irak, Iran, Rumänien, Etiopien, Libyen, Syrien och Central-
amerika/Karibiska öarna hade 1997 varit i landet i minst tolv år.

För att se effekten av vistelsetid på sysselsättningsnivå och arbetslös-
het jämförs grupper av invandrare med ungefär lika långa vistelsetider
från olika länder. Därvid visas mycket tydligt tidsfaktorns betydelse
för sysselsättningsnivån: För invandrare från 34 länder och regioner i
den mest yrkesaktiva åldern (30–54 år) med kort, medellång eller lång
vistelsetid6 är sysselsättningen högre desto längre vistelsetiden är – med
ett undantag, Oceanien.

Men variationerna i sysselsättningsnivå mellan invandrare från olika
länder är stora både bland de med kort, medellång och lång vistelsetid.
Invandrare från Somalia har den lägsta sysselsättningsnivån i samtliga
tre vistelsetidskategorier (6, 15 respektive 38 procent), men även in-
vandrare från Västasien (utom Turkiet) har generellt en låg sysselsätt-
ningsnivå. Om vi bortser från svenskarna, så har invandrare från Eu-
ropa de högsta sysselsättningsnivåerna (omkring 50, 60 respektive 70
procent) i de tre vistelsetidskategorierna.

Arbetsmarknadssituation efter kön, ålder och utbildning
Det är inte bara vistelsetiderna som påverkar invandrarnas förankring
på arbetsmarknaden. Den påverkas även av deras kön, ålder och ut-
bildning. Könsfördelningen bland invandrare som varit minst 12 år i
Sverige varierar i de tio regionerna från 39 procent män bland invand-
rarna från Övriga Asien till 66 procent män bland invandrarna från
Afrika. Åldersfördelningen är också mycket ojämn. Bland invandrarna
från Norden och Europa är andelen yngre (20–29 år) mycket låg (5–9
procent), medan invandrarna från Södra Centralasien och Syd- och
Mellanamerika har en hög andel yngre (32–33 procent) och invandrar-
na från Övriga Asien har en mycket hög andel yngre (47 procent). Den
lägsta andelen medelålders finns bland invandrarna från Övriga Europa
(48 procent) och den högsta andelen bland invandrarna från Afrika (73
procent).

Även andelen högskoleutbildade varierar kraftigt; den lägsta andelen
finns bland invandrare från Västasien (13 procent), Sydeuropa (13 pro-
                                        

6. Kort (högst 7 år), medellång (8–12 år) eller lång (mer än 12 år) vistelsetid
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cent) och Norden (17 procent), medan den högsta andelen finns bland
invandrare från Nordamerika (52 procent), Östeuropa (35 procent) och
Södra Centralasien (34 procent).

För både män och kvinnor gäller att sydeuropéerna har lägst syssel-
sättningsnivå bland de europeiska invandrarna, att de utomeuropeiska
(exkl. nordamerikanerna) har en relativt låg sysselsättningsnivå, samt
att invandrarna från Västasien har den allra lägsta.

Generellt är andelen sysselsatta som ej varit arbetslösa under året
högst i ålderskategorin 30–54 år, medan andelen som varit både arbets-
lösa och sysselsatta är högst i den yngsta kategorin, och andelen
”övriga” – dvs. de som av olika skäl står utanför arbetsmarkanden – är
högst i den äldsta ålderskategorin.

I samtliga invandrargrupper är andelen sysselsatta högre och andelen
arbetslösa lägre bland högskoleutbildade än bland övriga med ett un-
dantag – bland invandrarna från Sydeuropa är andelen av befolkningen
som varit arbetslös ungefär lika stor oavsett utbildningsnivå.
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Inledning

Att invandrarna som grupp under de senaste decennierna haft en svåra-
re situation på arbetsmarknaden än vad svenskarna haft är känt. Att
invandrarnas situation i flera avseenden är likartad i andra stora in-
vandrarländer, såsom Australien, Kanada och USA är också känt.7 In-
vandrarnas situation i Sverige faller därmed in i ett internationellt
mönster.

Situationen förbättrades inte av 1990-talets svåra sysselsättningskris,
som slog extra hårt mot personer som inte var födda i Sverige.8 Men
det kan vara viktigt att påpeka att invandrarnas ställning på arbets-
marknaden i Sverige inte alltid har varit svag. Fram till mitten av 1970-
talet hade invandrarna ungefär samma sysselsättnings- och inkomstni-
våer som den inhemska svenska befolkningen.9 Vad är det som har
hänt sedan dess ? Och hur skall invandrarnas försvagade ställning på ar-
betsmarknaden förklaras ?

I en mening är det lätt att besvara den första frågan. Invandringen
har ändrat karaktär. Från att tidigare ha varit en arbetskraftsinvandring
från huvudsakligen de nordiska länderna – främst Finland, så är in-
vandringen idag till stor del en flykting- och anhöriginvandring med
ett stort inslag av personer från en rad olika utomeuropeiska länder.
Det är dock inte givet att det är just denna förändring av invandringen
som är den huvudsakliga förklaringen till invandrarnas försämrade ar-
betsmarknadssituation.

                                        
7. Ekberg (1997), sid. 6.
8. SOU 2000:3, sid. 191, jämför även sid. 195 f.
9. Schröder (1999), sid. 227–236. Ekberg och Rooth, (2000), sid. 1. Det är dock en

öppen fråga hur deras yrkeskarriärer har utvecklats i ett längre tidsperspektiv.
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Invandring och utvandring i ett sekelperspektiv
Låt oss först, som en bakgrundsteckning, undersöka hur invandring
och utvandring har utvecklats under 1900-talet i Sverige. Diagrammet
nedan visar att variationerna har varit stora. Det finns ett visst sam-
band mellan invandring och utvandring, på så sätt att en del av de ut-
vandrade återinvandrar senare och en del av de invandrade utvandrar
till t.ex. ursprungslandet. Att studera dessa flöden kan vara av intresse,
men ryms inte inom ramen för denna studie.

Vi ser att utvandringen var större än invandringen fram till och med
1929 med undantag för åren 1918–1920, då det fanns ett litet invand-
ringsöverskott. Invandringen låg under 10 000 personer till och med år
1943, med undantag för 1920 då den var något över 10 000. Sverige som
var ett utvandringsland fram till 1930-talet övergick till att bli ett in-
vandringsland efter andra världskriget. Endast under krisåren 1972–73
översteg utvandringen invandringen. Det var många finländare som då
återvände till Finland.

Till detta kommer att invandringen under de senaste decennierna
alltmer börjat få en ändrad sammansättning; andelen utomeuropeiska
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invandrare har ökat. Under decennierna efter andra världskriget kom
invandrarna främst av arbetsmarknadsskäl, vilket var vanligt en bit in
på 1970-talet. Idag är merparten av invandrarna olika slag av flyktingar
och deras anhöriga. Det är krig och oro i många länder som driver folk
på flykt. Även om det är svårt att räkna hur många flyktingar det finns
i världen, så har Förenta Nationernas flyktingkommissariat uppskattat
antalet flyktingar och andra skyddsbehövande till cirka 22.3 miljoner.
Men om s.k. internflyktingar medräknas kan totalsiffran stiga till 34
miljoner.10 Det är alltså trots allt bara en lite rännil av den stora flyk-
tingvågen som spiller över till Sverige.

Migrationsströmmar
Över hälften av utvandrarna hade USA eller de nordiska länderna som
destinationsland fram till början av 1990-talet.11 USA var det helt domi-
nerande målet under perioden 1900–1930. Därefter ökade de nordiska
ländernas betydelse. Ser vi på invandringen, så kan vi konstatera att
över hälften av invandrarna kom från USA eller de nordiska länderna
under perioden 1900–1980 och merparten kom från USA ända fram till
1940. Därefter dominerade invandrare från de nordiska länderna fram
till 1980, med undantag för åren 1945 och 1946, då invandringen från
Estland årligen var ca 11 500. Bland utvandrarna börjar utflyttningen
till övriga länder att dominera först i början på 1990-talet. Från 1981
börjar invandringen från länder utanför Europa (Afrika, Asien, Nord-
och Sydamerika) att sammantaget bli den dominerande kategorin, men
den hade vuxit i betydelse under decennierna före.

Invandringen från Afrika når sin kulmen på 4 000–5 600 personer
åren kring 1990–1994 för att sedan nästan halveras. Invandringen från
Asien har ett något annorlunda mönster. Den är antalsmässigt störst
åren kring 1990, med en topp på drygt 18 000 år 1989. Den iranska in-
vandringen är störst under senare delen av 1980-talet; med som mest ca
7 500 invandrare 1989. Kring 1990 är det länderkategorin ”Asien i öv-
rigt” (dvs. ej Indien, Irak, Iran eller Turkiet), som antalsmässigt domi-
nerar i regionen Asien. Den Sydamerikanska invandringen börjar växa
1973 från ca 700 till nästan 3 300 1978, efter en viss avmattning i början

                                        
10. FN-statistiken har hämtats från Appelqvist (2000), sid. 194.
11. Se tabellerna B4.2, B4.3 och B4.4, sid. 223 ff, i bilaga 4 för länder- och region-

sammansättning.
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på 1980-talet ökar den åter till nästan 7 000 år 1989 för att efter 1991
hamna under 2 000. Invandringen från Nordamerika har varit relativt
stabil under flera decennier, men en viss ökning har ägt rum under se-
nare delen av 1990-talet.

Sammansättningen på invandringen under 1980- och 1990-talet avvi-
ker alltså kraftigt från sammansättningen på 1970-talet och perioden
före. Under 1970-talet utgjorde fortfarande den nordiska invandringen
omkring hälften av den totala invandringen; som lägst ca 45 procent
och som högst ca 63 procent. Decennierna före var den nordiska ande-
len ännu högre.

De höga invandringssiffrorna för Europa (utom Norden) 1993 och
1994 hänger ihop med den stora bosniska invandringen. För att få en
bättre bild av invandringen under 1992–1999 kan vi beräkna ett genom-
snitt av invandringen under dessa år. Den nordiska invandringen utgör
endast ca 17 procent i genomsnitt av den totala invandringen under
åren 1992–1999. Den största gruppen utgörs nu av invandrare från Eu-
ropa utom Norden – ca 42 procent. Den näst största gruppen utgörs av
invandrare från Asien – ca 24 procent. Resterande 17 procent kommer
dels från Afrika (ca 7 procent), Nordamerika (6 procent), Sydamerika
(3 procent) och Oceanien (1 procent).

Om vi skulle räkna bort de båda extremåren 1993 och 1994, så skulle
sammansättningen förändras så att invandrare från Europa utom Nor-
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den fortfarande skulle vara den största gruppen, men andelen skulle
vara 10 procent lägre, dvs. 33 procent. Asieninvandringen skulle vara
28 procent istället för 24 procent. Förändringen för övriga grupper
skulle bli mindre.

Vi kan även notera12 att en relativt hög andel av invandrarna är
svenska medborgare – antingen infödda svenskar eller naturaliserade
svenskar. Intressant är också att andelen invandrade svenskar som un-
der perioden 1960 – 1994 pendlat kring 10 procent – från ett minimi-
värde under 5 procent år 1970 till ett maximivärde på nästan 19 procent
år 1983 – ökat kraftigt från ca 21 procent 1995 till drygt 30 procent
1999. Hur stor andelen naturaliserade svenskar är går inte att säga ut-
ifrån detta underlag, men förekomsten av återinvandrade svenska med-
borgare bör vara värd att beakta i empiriska analyser av invandrarnas
situation. Om man utgår från senaste år för invandring, så bör det fin-
nas en del invandrare, som redan tidigare har varit i Sverige under
många år (det krävs i regel minst fem år för att få svenskt medbor-
garskap) och därmed både bör vara relativt kunniga i svenska och kän-
na till svensk kultur och svensk arbetsmarknad. Och även bland ut-
ländska medborgare finns personer som är återinvandrare. Idealt borde
dessa återinvandrare av olika slag hållas isär från förstagångsinvandrar-
na vid empiriska analyser.

Arbetslöshet och sysselsättning under krisåren
Arbetslösheten bland utländska medborgare13 finns med i SCB:s årliga
arbetskraftsundersökningarna (AKU-mätningarna) sedan 1977. Även
om statistikserien inte är idealisk för våra syften kan vi använda upp-
gifterna för en allmän och översiktlig beskrivning av arbetslöshetens
utveckling under perioden 1977–1998 för personer i åldern 16–64 år.
Under perioden 1977–1991 ligger de utländska medborgarnas arbetslös-
het kring 5 procent – lite lägre vissa år och lite högre andra år. Arbets-
lösheten för totalbefolkningen är ungefär hälften så stor under samma
period. När Sverige sedan drabbas av sysselsättningskrisen i början av
90-talet ökar arbetslösheten kraftigt både bland totalbefolkningen och
bland utländska medborgare fram till 1993 för att nå sin kulmen 1997.

                                        
12. Se bilaga 4, tabell B4.2, sid. 223.
13. Se kapitlet Invandrare som begrepp och invandrare i statistiken, sid. 25 längre

fram i rapporten, där bl.a. olika sätt att avgränsa invandrarbegreppet diskuteras.
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Den AKU-registrerade arbetslösheten låg på 25 procent för de utländs-
ka medborgarna det året. Totalbefolkningen hade under åren 1993–97
en arbetslöshet kring 8 procent, dvs. de utländska medborgarna hade
nu en ungefär tre gånger så hög arbetslöshet.14

De årliga undersökningarna av svenska folkets levnadsförhållanden
(ULF-undersökningarna), som SCB gjort sedan mitten av 1970-talet ger
goda möjligheter för differentierade analyser. ULF-materialet innehål-
ler ett omfattande enkätmaterial, som kompletteras med registerdata.15

Tabellen nedan kommer från boken Välfärd och ojämlikhet i 20-årsper-
spektiv 1975–1995.16 Den visar tydligt hur sysselsättningen varierar mel-
lan olika kategorier av invandrare.

Tabell 1 Andel förvärvsarbetande bland olika invandrargrupper och en svensk re-
ferensgrupp 1992–95. Procent.

Män Kvinnor

Samtliga födda utomlands 65 61

Födda i Norden 74 74

Födda i övriga Europa 70 60

Födda i övriga världen 51 42

Invandrade före 7 års ålder 66 63

Invandrade i vuxen ålder 66 58

Bott högst 9 år i Sverige 50 41

Bott minst 10 år i Sverige 72 69

Minst en förälder född utomlands 70 70

Båda föräldrarna födda i Sverige 79 76

SAMTLIGA 77 74

Om vi ser till könsskillnaderna kan vi notera att de är störst (8–10
procent) för fyra grupper: födda i övriga Europa, födda i övriga värl-
den, personer som invandrat i vuxen ålder och personer som bott kort
tid i landet. I alla övriga fall är skillnaden mellan könen mycket liten
(3–4 procent) och i ett par fall obefintlig.

                                        
14. Även om data om utrikes födda ej redovisas i ordinarie AKU, så finns dessa

uppgifter i AKU. Uppgifter om vistelsetid (senaste invandringsår) hämtas från re-
gistret över totalbefolkningen (RTB), dvs. samma källa som för LOUISE. Uppgif-
terna om andelen arbetslösa i detta stycke kommer från figur 2 i Schröder (1999).

15. Se t.ex. Häll (1977), som skriver om invandrarnas levnadsförhållanden ut-
ifrån en redovisning av deras situation på de olika levnadsnivåkomponenterna.

16. Skjöld (1997), sid. 51.
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Vi ser även att vistelsetiden har en mycket stor betydelse för för-
värvsfrekvensen. Skillnaden mellan de som bott högst 9 år i Sverige
och de som bott minst 10 år i Sverige är 22 procent för män och 28
procent för kvinnor. Vilken region man är född i betyder också myck-
et för förvärvsfrekvensen. Skillnaden mellan att vara född i ett nordisk
land och i ett land i ”övriga världen” är för män 23 procent och för
kvinnor 32 procent! Däremot spelar det en mindre roll om man in-
vandrat som mycket ung (under 7 år) eller i vuxen ålder. Vi ser också
att andragenerationsinvandrarna (med minst en förälder född utom-
lands) har lägre sysselsättning än personer vars båda föräldrar är födda i
Sverige.

Efter denna bakgrundsteckning av invandring och utvandring i ett
historiskt perspektiv, samt av invandrarnas situation på arbetsmarkna-
den under 1990-talet är det dags att presentera rapportens uppläggning.

Disposition
Rapporten har följande uppläggning. Inledningsavsnittet följs av två
kortare introducerande kapitel. I det första av dem – Invandrare som
begrepp och invandrare i statistiken – redogör vi för hur befolkningssi-
tuationen i Sverige ser ut när det gäller antal svenskar, invandrare, ut-
landsfödda och utländska medborgare. I nästa kapitel Invandrarna,
utvandrarna och nybyggarna berör vi migrationsprocessen i stort och
pekar på den stora och svåra uppgift många av invandrarna ofta står in-
för – att lära sig ett helt nytt språk, en ny kultur och en ny arbets-
marknad. I påföljande kapitel, Om svensk invandrings- och invandrarpo-
litik, tar vi upp svensk invandrings- och invandrarpolitik sedan 1950-
talet i syfte att teckna en översiktlig bild av vilka invandrarna är, vilk-
en bakgrund de har, under vilka villkor de har anlänt och hur de har
blivit mottagna. Inledningsdelen avslutas med En problemöversikt där
vi kommer in på olika försök att förklara invandrarnas ställning på ar-
betsmarknaden som redovisats i litteraturen på området. Samtliga dessa
kapitel kan ses som en introduktion och bakgrund till de till de båda
empiriska delstudierna, som sedan följer.

Den första av dessa är den regionala studien om arbetslöshet bland
invandrarna i Mälardalen. Studien baseras på uppgifter från den databas
med regional välfärdsstatistik som håller på att byggas upp vid Cent-
rum för Välfärdsforskning (bl.a. LOUISE-data). I studien jämförs in-
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vandrarbefolkningen och den infödda befolkningen i Mälardalen med
avseende på utsatthet för arbetslöshet.

I den regionala studiens första kapitel redovisas populationen och
definieras sex kategorier (utomnordiska invandrare med lång resp. kort
vistelsetid i Sverige, nordiska invandrare, andragenerationsinvandrare
med båda respektive ena föräldern född utomlands, samt infödda
svenskar med svenskfödda föräldrar), som sedan jämförs systematiskt i
den fortsatta analysen. I studien används sju olika arbetslöshetsmått. I
det första huvudkapitlet jämförs de olika befolkningskategorierna med
avseende på hur utsatta de varit för arbetslöshet under perioden 1995–
1997. I det andra huvudkapitlet undersöks om det finns skillnader i ar-
betslöshetserfarenhet när de högutbildade inom respektive kategori
jämförs. Den regionala studien avslutas med det sammanfattande och
resonerande kapitlet En resultatöversikt mot bakgrund av några hypote-
ser.

Den andra empiriska studien i rapporten är en nationell studie, som i
likhet med den regionala studien, baseras på LOUISE-data. Tonvikten i
den nationella studien ligger på den etniska och kulturella bakgrundens
(födelselandets) betydelse för situationen på arbetsmarknaden.

I den nationella studiens första kapitel ges en introduktion till studi-
en och använda begrepp och kategoriindelningar. I följande kapitel un-
dersöks hur arbetsmarknadssituationen varierar mellan invandrar-
grupper av olika etnisk härkomst och hur situationen ter sig i jämfö-
relse med den som gäller för den infödda svenska befolkningen. I därpå
följande kapitel undersöks hur arbetsmarknadssituationen varierar
mellan invandrargrupper med olika lång tid i Sverige. I nästa kapitel
studeras arbetslöshetstidens längd och årsinkomstens storlek för de
som varit minst 12 år i landet. Nästföljande kapitel belyser i vilken ut-
sträckning konstaterade variationer kan bero på att invandrargrup-
perna ser olika ut i förhållande till varandra och till infödda svenskar
med avseende på kön, ålder eller utbildning. I det avslutande kapitlet
ges en sammanfattande redovisning av invandrargruppernas situation.

Rapportens slutkapitel, Reflektioner och perspektiv i avsnittet Avslu-
tande kommentar, innehåller en diskussion av de båda studiernas resul-
tat mot bakgrund av de inledande kapitlen och skisserar ett antal möj-
liga fortsättnings- och fördjupningsstudier. Sist kommer en litteratur-
och källförteckning, samt fyra bilagor med tabeller och använda defini-
tioner.
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Invandrare som begrepp och invandrare i
statistiken

Det är viktigt att vara klar över terminologin, när vi resonerar om in-
vandringen.17 Det finns en hel del begrepp som kan behöva förtydligas.
Alla kanske inte tänker på att även en svensk kan vara invandrare (till
Sverige) efter en tid utomlands. Det fanns t.ex. 41 997 personer i åldern
20–64 år den 31 december 1997, som var födda i Sverige och som senast
hade invandrat till Sverige under perioden 1985–1996.18 Gruppen är inte
av marginell storlek, vilket innebär att vi behöver vara klar över om de
ska inkluderas i en eventuell studie av invandrare eller inte. I de flesta
fall är det sannolikt rimligast att utelämna dem. (Om vi istället för in-
vandrare hade använt begreppet utlänningar19, så hade vi på ett natur-
ligt sätt uteslutit gruppen invandrade svenskar.) Om de invandrade
svenskarna inräknas i gruppen svenskar födda i Sverige, så utgör de
ungefär en halv promille av den gruppen, dvs. de har i praktiken ingen
statistisk effekt på hur vi beskriver svenskarnas situation.

Att man är född i Sverige betyder inte automatiskt att man är svensk
medborgare. Som framgår av nedanstående tabell fanns det 1998 nästan
90 000 personer (ca 1 procent av hela befolkningen) som var födda i
Sverige, men som inte var svenska medborgare. Och för att man är
svensk medborgare behöver man naturligtvis inte var född i Sverige. Vi
hade 1998 ca 561 000 personer (ca 6.3 procent av den folkbokförda be-

                                        
17. Se t.ex. Franzén (2000) som diskuterar invandrarbegreppet, sid. 124 f.
18. Se Vikenmark (2000), sid. 18.
19. Enligt NE (1992) valdes uttrycket invandrare medvetet som en ersättning för

det negativt laddade ordet utlänning i slutet på 1960-talet. I samma anda ersattes
t.ex. Statens utlänningskommission 1969 av Statens invandrarverk.
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folkningen), som var utrikes födda, men som någon gång hade valt att
bli svenska medborgare.

Av alla som inräknas i Sveriges befolkning ingår dessutom ett stort
antal utrikes födda utländska medborgare, som finns registrerade i lan-
dets folkbokföring. Den gruppen utgjordes 1998 av drygt 410 000 män-
niskor (ca 4.6 % av den folkbokförda befolkningen). Sedan finns det en
stor grupp av personer som är födda i Sverige som svenska medborga-
re, men vars ena eller båda föräldrar är utrikes födda. De brukar
benämnas andragenerationsinvandrare.20

I Mälardalsregionen utgjorde andragenerationsinvandrarna i åldern
20–64 år ungefär 11–12 procent av alla personer i regionen i samma ål-
der år 1997. Om vi kräver att båda föräldrarna ska vara av utländsk
härkomst, så blir andelen istället ca 3 procent, dvs. för ca 25 procent av
andragenerationsinvandrarna i Mälardalen är båda föräldrarna utrikes
födda. Den låga andelen beror sannolikt på att de tidiga nordiska in-
vandrarna, främst finländarna, ofta bildade familj i Sverige.

Nationella data visar att andelen andragenerationsinvandrare är nå-
got lägre på riksnivå (8.2 procent 1997), samtidigt som andelen inrikes
födda med båda föräldrarna utrikes födda tycks vara betydligt högre
(knappt 40 procent).21

Tabell 2 Den svenska befolkningen efter medborgarskap och födelseland

(födda i Sverige respektive utrikes födda) den 31/12 1998.
22

Svensk medborgare Utländsk medborgare Summa

Födda i Sverige 7 793 634 89 305 7 882 939

Utrikes födda 560 759 410 621 971 380

SUMMA 8 354 393 499 926 8 854 319

Om vi räknar med alla kategorier av invandrare eller personer med
invandrarbakgrund, så har ungefär 20 procent av Sveriges befolkning

                                        
20. SCB använder inte uttrycket ”andragenerationsinvandrare” i befolkningssta-

tistiken, utan talar bl.a. om inrikes födda med minst en utrikes (född) förälder, vil-
ka tillsammans med utrikes födda, betecknas som personer med utländsk bak-
grund.

21. Se den regionala studien (20-64 år), samt Ekberg (2000), sid. 278 ff. för natio-
nella data (alla åldrar). Ekberg anger 729 450 individer med minst en förälder född
utomlands 31 december 1997, vilket blir 8.2 procent.

22. Egen bearbetning av tabell 78 och tabell 80 i Statistisk Årsbok 2000, SCB.
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invandrarbakgrund. Tabellen ovan omfattar alla individer i landet, vilk-
et innebär att om vi enbart vill studera de som är i yrkesaktiv ålder
(t.ex. 20–64 år), så blir den gruppen naturligtvis antalsmässigt mindre.

Sammanfattningsvis innebär det ovan sagda att det finns skäl att pre-
cisera vilken eller vilka grupper som avses när man använder begreppet
invandrare. Det kan användas i den vaga betydelsen personer med ut-
ländskt påbrå, vilket vi inte ens nämnt tidigare. Detta begrepp skulle
kunna operationaliseras genom att vi t.ex. anger att man har utländskt
påbrå i tre släktled, men därefter räknas som svensk. Övriga invand-
rarbegrepp, som delvis är överlappande, och som vi berört ovan, är
dock enklare att operationalisera:

1. Personer med utländskt medborgarskap (utrikes födda eller födda i
Sverige).

2. Personer som är utrikes födda (svensk eller utländsk medborgare).
3. Personer som är utrikes födda och personer som är födda i Sverige

som svenska medborgare och som har minst en förälder som är ut-
rikesfödd.

Detta är dock endast några av flera möjliga sätt att differentiera och
avgränsa invandrarbegreppet. Vi kommer senare att diskutera andra
avgränsningar av invandrarbegreppet i relation till bl.a. ursprungsland
(region), vistelsetid och orsak till invandringen (arbetskraftsinvandrare,
flykting, anhöriginvandrare mm.)

Om vi dessutom skulle beakta personens vistelseland vid en viss tid-
punkt, så skulle situationen bli än mer komplicerad. Många av perso-
nerna i de fyra grupperna (i föregående tabell) kan bo utomlands av
olika skäl och under olika lång tid och ändå vara med i befolkningssta-
tistiken. Orsaken till att personerna bor utomlands och ändå finns
kvar i statistiken kan t.ex. vara utlandsstudier, vilket ur befolkningssta-
tistisk synpunkt är en korrekt registrering, men i många fall har tidiga-
re invandrare återvänt till ursprungslandet utan att meddela myndighe-
terna i Sverige, vilket däremot bidrar till felaktigheter i befolkningssta-
tistiken. I de fall denna utvandring registreras, så uppstår naturligtvis
inte några fel i statistiken. Det finns även många invandrare (asylsökan-
de) i landet som under den första tiden, innan deras asylansökan har
godkänts, inte är registrerade som en del av befolkningen. Dessutom
finns det ett okänt antal illegala invandrare.
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Invandrarna, utvandrarna och nybyggarna

En invandrare i Sverige är samtidigt alltid också en utvandrare från ett
annat land. Det är ett trivialt påpekande, men det kan kanske få oss att
se att invandrarfrågorna, samtidigt också är utvandrarfrågor. Mobergs
romanserie om de svenska utvandrarna, med de talande titlarna Ut-
vandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet hem belyser på
ett intressant sätt delar av denna problematik.

Flyttningsrörelserna, migrationsprocessen, börjar med utvandring
från något land, övergår sedan i invandring i ett annat land och kan
som resultat få att invandrarna bestämmer sig för att stanna kvar i det
nya landet – och bli ”nybyggare”. De svenskar som lämnade Sverige
under främst 1800-talets sista decennier lämnade landet av varierande
skäl. Många flydde svält och nöd (ekonomisk migration), andra flydde
förföljelser (politisk migration) och de mottogs i USA, som välbehöv-
lig arbetskraft (arbetskraftsmigration) för att bl.a. utvidga landet väster-
ut.

Även om Mobergs beskrivning av migrationsprocessen gäller en an-
nan tid och under andra villkor, så går det att hitta både likheter och
skillnader mellan då och nu. Att många av invandrarna blev nybyggare
var säkert en stor framgång för dem, men alla nådde säkert inte dit.
Det fanns också många misslyckanden. Dagens invandrare kan knap-
past bli nybyggare i Sverige idag, den tiden är förbi, men ”nybyggaren”
kanske kan fungera som en metafor för en framgångsrik etablering i
Sverige. Och visst finns det flera mycket framgångsrika invandrare i
Sverige. Samtidigt vet vi att många på olika sätt har det svårt.

Om vi betraktar migrationsprocessen ur ett fågelperspektiv (med
Sverige som exempel), så kan vi urskilja ett antal faser i den. Alla en-
skilda individer genomlöper inte alla faser och det finns många indivi-
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duella varianter i processen, som bl.a. beror på om invandringen är
”frivillig” (arbetskraftsinvandring) eller ”ofrivillig” (flykting). Men i
stort kan man urskilja en första preliminär etableringsfas när yngre
personer anländer, som fortfarande är rotade i sina hemländer, skickar
hem pengar och ofta har återvändandet i tankarna. I nästa fas, som kan
innebära att vistelsetiden har blivit längre än planerat, så utvecklas so-
ciala nätverk bland invandrarna, så att de kan ge varandra stöd i det
främmande landet. I den tredje fasen sker olika former av familjeåter-
förening och invandrarna börjar orientera sig mot det nya samhället
och kan i vissa områden bygga upp mer eller mindre egna samhällen
med alla de aktiviteter som hör till ett sådant. I den fjärde fasen är det
frågan om permanent bosättning. Beroende på landets politik och be-
folkningens inställning i invandrarfrågor, så kan processen sluta med
assimilering, integrering, segregation eller marginalisering. Om proces-
sen får ett bra avslut, så kommer många invandrare att söka svenskt
medborgarskap.23

Under migrationsprocessen pågår samtidigt en lärprocess av stora
mått, som Franzén så riktigt påpekat. De nya invandrarna ska nu dels
lära sig det nya språket, dels lära sig hur det nya samhället fungerar i all
sin komplexitet, dels lära sig att fungera i den nya omgivningen på ett
korrekt sätt och dels söka arbete för att kunna försörja sig. Varje kul-
tur har ju även en massa underförstådda regler och budskap som det är
viktigt att känna till för ett korrekt beteende. Det är självklart att man
har stor nytta av om det finns landsmän, som har invandrat tidigare
och redan har ”knäckt koden”.

En annan uppgift, som det verkar finnas ett stort behov av är att
tjänstemän (socialarbetare, arbetsförmedlare och lärare) borde få hjälp
och stöd för att själva bättre kunna förstå invandrarna, deras situation
och villkor i Sverige liksom deras drömmar och framtidsplaner, för att
kunna ge dem ett individuellt anpassat stöd. Det finns tecken på att
många invandrare och många tjänstemän bildligt talat lever i olika
världar och inte riktigt har fått möjligheter att förstå varandra.24

                                        
23. Underlaget till beskrivning kommer från Franzén (1997). För en utförligare

beskrivning av migrationsprocessen se  nämnda bok och angivna referenser i den.
24. Se Franzén (1997) och Thomsson och Hoflund (2000).
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Om svensk invandrings- och
invandrarpolitik

Avsikten med detta avsnitt är att ge en kort introduktion till svensk
invandrings- och invandrarpolitik, som ju är en viktig faktor som på-
verkar inflödet av invandrare och utflödet av utvandrare.25 Om Sverige
t.ex. har en restriktiv invandringspolitik, så – ceteris paribus – minskar
inflödet och om det är svårt och otrivsamt för invandrarna i Sverige, så
ökar utflödet. Dessa båda strömmar påverkar också sammansättningen
och storleken av den del av den svenska befolkningen som kan sägas ha
invandrarbakgrund. Men politiken påverkar också på en rad olika sätt
invandrarnas levnads- och arbetsvillkor i landet. Beskrivningen av poli-
tiken omspänner en tidsperiod under vilken personerna i våra båda
studier kan ha invandrat till Sverige, dvs. från 1950-talet och framåt.

Även om vi tidigare har berört migrationsfrågorna, så sker fram-
ställningen i detta kapitel ur ett mer renodlat invandrarpolitiskt per-
spektiv. I kapitlet, En problemöversikt, återkommer vi även till vissa
aspekter av politiken, men då ur ett mer forskningsinriktat och pro-
blemfokuserat perspektiv.

Andelen utrikes födda i Sverige höll sig länge på en låg nivå. Den
började stiga långsamt efter andra världskriget och de i landet kvarvar-
ande förstagenerationsinvandrarna utgör idag en dryg tiondel av Sveri-
ges befolkning (se tabell 3). Till dessa kommer dessutom andragenera-
tionsinvandrare (minst en förälder född utomlands). En grov uppskatt-

                                        
25. Uppgifter från flera olika källor har använts som underlag för att beskriva

politiken, såsom Migrationsverkets och Integrationsverkets hemsidor på nätet, Na-
tionalencyklopedin (1992) och NE:s DVD-upplaga 2000 Plus, Appelqvist (2000),
Franzén (1997), Nylund (1998), samt Rooth (1999).
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ning är, som vi återkommer till senare, att ungefär en femtedel av Sve-
riges befolkning idag har invandrarbakgrund om vi även räknar med
de sistnämnda.

Tabell 3 Andel utrikes födda av befolkningen 1900–1998. Procent.
26

1900 1930 1960 1970 1980 1990 1998

0,7 1 4 6,7 7,5 9,2 11

Internationellt samarbete
Det finns naturligtvis många olika faktorer i vår omvärld, såsom etnis-
ka konflikter, krig, förtryck och förföljelser, som påverkar de interna-
tionella migrationsströmmarna. Under de senaste 10–15 åren har
många flyktingar och invandrare kommit från Öst- och Sydeuropa, La-
tinamerika, Asien och Afrika till de rikare Västländerna. Det finns ett
internationellt samarbete kring flyktingfrågor med FN:s flykting-
kommissariat UNHCR som samordnare. Organisationen bevakar flyk-
tingars skydd och rättigheter med stöd av flyktingkonventionen från
1951.27 En viktig princip i konventionen skyddar flyktingar från att
återsändas till en stat där de riskerar förföljelse (den s.k. non-refoul-
mentprincipen). Generellt söker UNHCR varaktiga lösningar på flyk-
tingproblemen, genom frivilligt återvändande eller bosättning i asyl-
länderna och genom att förhindra att flyktingsituationer uppstår.

Det finns även en samordning på EU-nivå kring dessa frågor, bl.a.
kodifierad i den s.k. Dublinkonventionen, som reglerar att en asylan-
sökan prövas, i vilket land prövningen ska göras, och att den bara görs
i ett EU-land.28 Samordningen på EU-nivå har bidragit till att underlätta
flyttningar inom EU-området. När Sverige t.ex. undertecknade EES-
avtalet29 1993 upprättades en något friare rörlighet på den europeiska

                                        
26. Egen bearbetning av tabell 1.8 och tabell 1.2 i Befolkningsutvecklingen under

250 år, SCB.
27. Genèvekonventionen är ett annat namn. Ett viktigt s.k. tilläggsprotokoll till

konventionen antogs 1967. UNHCR har huvudkontoret i Genève och avdelnings-
kontor i 120 länder bl.a. i Sverige. Flyktingkonventionens bestämmelser togs in i
1954 års svenska utlänningslag.

28. Konventionen antogs 1990 och gäller sedan 1998 i samtliga EU-stater.
29. För att resa in i Sverige behöver en medborgare i EU/EES-staterna pass, den

som ska stanna längre än tre månader måste ha uppehållstillstånd, men behöver
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arbetsmarknaden. Men samordningen har också skärpt kontrollen över
invandringen av utomeuropéer, så att t.ex. ett avvisningsbeslut i ett
EU-land samtidigt också innebär en avvisning i alla andra EU-länder.
Den svenska migrationspolitiken är alltså en del av en europeisk och
internationell migrationspolitik, med syfte att bl.a. påverka de grund-
läggande orsakerna till flyktingproblemen i världen och består av tre
samverkande delar – flyktingförebyggande insatser, flyktingbistånd
och åtgärder för flyktingar på hemmaplan i Sverige.30

Om terminologin
Den svenska invandrings- och invandrarpolitiken har ändrats ett flertal
gånger sedan andra världskrigets slut och vi ska inte gå in på en detalj-
behandling av ämnet utan bara försöka teckna de stora utvecklingslin-
jerna. Här kan det vara viktigt att först klargöra terminologin.

Invandringspolitik eller mer exakt invandringsreglering handlar om
den svenska statens principer för att låta utländska medborgare komma
in i landet för att bo och arbeta. Invandringspolitiken blir därmed den
svenska statens ”dörrvaktspolitik” eller det ”nålsöga” invandrarna mås-
te passera för att komma in i landet.

Invandrarpolitiken, som genom olika beslut under perioden 1996–
1998 reviderades och började kallas för integrationspolitik, handlar om
olika integrationspolitiska åtgärder för de invandrare som har fått ett
uppehållstillstånd i Sverige. Man kanske kan säga att invandrarpoli-
tiken handlar om hur alla – infödda och inflyttade – i den ”folk-
hemska” gemenskapen ska kunna bli likvärdiga.

Flyktingpolitiken riktar sig till asylsökande och flyktingar med både
invandrings- och invandrarpolitiska åtgärder och omfattar även olika
former av internationellt bistånd för att bl.a. få flyktingarna att stanna
kvar i sina närområden. Alla dessa politikområden kan sammanfattas
under det gemensamma begreppet migrationspolitik.31

                                                                                                                
inte ha arbetstillstånd. (Migrationsverket, ”Faktablad om … uppehållstillstånd
EU/EES-medborgare”.)

30. Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (regeringens proposition
1996/97:25), se NE (DVD-upplagan) under uppslagsordet ”flyktingpolitik”.

31. Migrationspolitik används ibland synonymt med invandringspolitik, se Ap-
pelqvist (2000), sid. 182, not 3. Men Migrationsverket anser att migrationspolitik
omfattar flykting-, invandrings-, integrations- och återvändandepolitik.
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Arbetskraftsinvandringarnas tid
Från andra världskrigets slut till mitten av 1980-talet hade Arbetsmark-
nadsverket (AMS) hand om invandringspolitiken och man reglerade i
stor utsträckning invandringen efter konjunkturen och behovet av ar-
betskraft. När kriget hade slutat påbörjades en mycket organiserad
överföring av arbetskraft till flera svenska industrier, såsom till Atlas
Copco i Nacka och ASEA i Västerås.32 Den nådde sin kulmen åren
1969–70. Men ofta kom invandrarna på egen hand. Många kom från de
andra nordiska länderna, särskilt Finland, medan andra kom från Itali-
en, Grekland, Jugoslavien och Turkiet. Invandringspolitiken började
under 1950-talet att bli alltmer olika för nordiska invandrare och icke-
nordiska invandrare. Genom överenskommelsen om en gemensam
nordisk arbetsmarknad 195433 fick t.ex. nordiska medborgare rätt att
fritt bo och arbeta i de nordiska länderna. Den fria arbetskraftinvand-
ringen, som gällt sedan krigsslutet, avvecklades formellt i slutet av
1960-talet (olika beslut 1966–1968) och reellt 1972 på grund av krav från
fackföreningsrörelsen, vilket inte drabbade de nordiska invandrarna.

Även flyktingmottagandet var en del av AMS ansvar. Men det var
inte särskilt omfattande under 1950- och 1960-talet – några tusen per år
var det normala. Men situationen var inte alltid normal. Några exem-
pel. Ungernrevolten hösten 1956 förde ca 8 000 flyktingar till Sverige,
vilket tvingade AMS att bygga extra förläggningar för att kunna ta
emot dem. Överstarnas kupp i Grekland 1967 gav Sverige ca 5 000 grek-
iska flyktingar. Och när Pragvåren 1968 (”socialism med mänskligt an-
sikte”) under hösten ”demonterades” av ryssarna fick Sverige ca 2 000
tjeckiska flyktingar.34

Det fanns en gammal tradition i svensk invandringspolitik med röt-
ter i 1920-talet som strävade efter att skapa jämlika villkor – bl.a. lika
lön och lika arbetsvillkor – mellan svenskar och invandrare. Man kan-
ske kan se införandet av gratis svenskundervisning för invandrare i

                                        
32. Under denna tid skötte näringslivet i huvudsak invandrarpolitiken i Väs-

terås. ASEA svarade t.ex. för bostäder och ”barndagvård, tolkservice, språkunder-
visning, bespisning, föreningslokaler mm för sina invandrade arbetare…”. Sanno-
likt inrättades också landets första invandrarbyrå i Västerås 1965. Se Nylund (1988,
sid. 3).

33. Den nordiska passfriheten infördes (1954).
34. Sifferuppgifterna kommer från NE, uppslagsordet ”flyktinginvandring”.
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mitten på 1960-talet, som en konsekvens av den traditionen. Svenskun-
dervisningen utvidgades 1972 till en lag som gav invandrarna rätt till
undervisning i svenska på betald arbetstid. En grundläggande tanke vid
den här tiden var att invandrarna skulle assimileras, dvs. att de skulle
bli svenskar.

Reglerad invandring under 1970-talet
Nuvarande Migrationsverket, f.d. Statens invandrarverk,35 har sedan 1969
svarat för genomförandet av invandrings- och flyktingpolitiken, samt
invandrarpolitiken. Riksdagen hade tidigare fattat beslut om att till-
ståndsfrågorna skulle handläggas av samma myndighet som hade hand
om anpassningen av invandrarna till det svenska samhället. Invandrar-
verket tog över tillstånds- och avvisningsärenden från dåvarande Ut-
länningskommissionen36 och hade också till uppgift att svara för att
den flyktingkvot, som riksdagen hade att besluta om, också överfördes
till Sverige. Systemet med flyktingkvoter har funnits sedan 1950 och är
ett sätt för UNHCR att plocka ut s.k. kvotflyktingar (konventionsflyk-
tingar), oftast från olika internationella flyktingläger, till de länder som
förbundit sig att ta emot en viss kvot.37 Medborgarskapsfrågorna togs
över från Justitiedepartementet och anpassningsfrågorna från Arbets-
gruppen för invandrarfrågor på Inrikesdepartementet.

Att arbetskraftsinvandringen stoppades innebar att olika former av
restriktioner sattes upp för de icke-nordiska invandrarna – de måsta ha
arbete, arbetstillstånd och bostad klara innan de kom till Sverige. Men
familjeåterföreningsärenden, s.k. anhöriginvandring, behandlades gene-
röst och dessutom kunde flyktingar komma in med stöd av 1954 års ut-
länningslag, så helt stopp blev det inte på invandringen. När flykting-
arna kommit in i landet togs de om hand av AMS på flyktingförlägg-
ningarna, där de fick introduktion och starthjälp, i väntan på utbild-
ning eller arbete.
                                        

35. Den 1 juli 2000 ändrade myndigheten namn till Migrationsverket.
36. Statens utlänningskommission, inrättad 1944, var en sammanslagning av ex-

peditionen för utländska passärenden på UD och utlänningsbyrån inom Socialsty-
relsen. Kommissionen var central myndighet för utlänningsärenden och handlade
utlänningars in- och utresor, uppehåll och arbete samt all övrig utlänningskontroll.

37. Sverige tog emot 1 250 flyktingar per år under perioden 1976–1991, men höjde
kvoten under resten av 1990-talet till mellan 1 800 och 2 000. Dessutom hade man
periodvis en extra kvot bl.a. pga. situationen i f.d. Jugoslavien.
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Många flyktingar sökte sig också på egen hand till Sverige, särskilt
under 1970-talet växte gruppen. Dessa kom ofta stötvis i anslutning till
krig och kriser av olika slag, såsom efter militärkuppen i Chile 1973 (ca
7 000 under de första åren) eller när militärregeringar etablerades i Ar-
gentina och Uruguay (där Tupamaros-gerillan fanns). När förhållande-
na senare förbättrades i dessa länder återvände många. Mot slutet av
1970-talet kom även flera flyktingar från Turkiet 1976 (ca 7 000 assyrier/
syrianer).38

Dessa ”spontant” inresta flyktingar hamnade under kommunernas
ansvar och vid behov fick de socialhjälp från kommunen i väntan på
uppehållstillstånd. Många samlades i storstadsområdena, såsom Söder-
tälje och Botkyrka i Stockholmsregionen. Staten gick in och ersatte
kommunerna för kostnaderna. Under denna period ersattes bosätt-
ningstillståndet av ett s.k. permanent uppehållstillstånd 

39 (PUT) för de
utlänningar som fick rätt att bo i landet. Staten40 grep in och tog ansvar
för flyktingarna först när de hade fått sitt tillstånd. Men alla fick inte
tillstånd, vilket ofta medförde överklaganden till regeringen.

1975 års målinriktade invandrarpolitik
På förslag från invandrarutredningen (1968–1974) fastställde riksdagen
1975 de tre målsättningar som länge brukade anföras som den svenska
invandrarpolitikens ledstjärnor: jämlikhet, valfrihet och samverkan.
Dessa har modifierats och konkretiserats i olika omgångar sedan dess.
Men syftet har hela tiden varit att genom olika åtgärder främja tolerans
och solidaritet mellan invandrare och ”svenskar”.

Jämlikhet innebär att invandrare skulle ha samma rättigheter och
skyldigheter som övriga svenskar och dessutom samma möjligheter att
utnyttja dem. Därför behövs undervisning i svenska och en omfattande
samhällsinformation. Jämlikhetsmålet kvarstod sedan 1968 års invand-

                                        
38. Sifferuppgifterna från NE, uppslagsordet ”flyktinginvandring”. Det är lite

oklart hur uppgifterna har beräknats, de stämmer inte så bra med invandringsstati-
stiken. Om man summerar alla invandrare från Turkiet 1975 – 1979, så blir det ca
7 000 personer. Den exakta innebörden spelar dock ingen större roll här.

39. Regleringen kring tillstånden finns i utlänningslagen (1989:529). För nordiska
medborgare och EU-medborgare gäller särskilda regler.

40. När Inrikesdepartementet, som hade bildats 1947, delades 1974 i ett arbets-
marknadsdepartement och ett bostadsdepartement, så övertog arbetsmarknadsde-
partementet invandrarfrågorna.
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rarpolitiska program, men preciserades till att invandrarna skulle ga-
ranteras samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter som den öv-
riga befolkningen.

Valfrihet innebär att invandrarna själva skulle få välja om de ville bli
”svenskar” eller behålla sin ursprungliga identitet. Staten hade inte
längre som målsättning att alla invandrare snabbt skulle bli ”svenskar”,
utan man var nu positiv till ett multietniskt Sverige. Genom bl.a. hem-
språksundervisning och hemspråksträning, samt olika former av stöd
för invandrarnas kultur, organisationer och samfund skulle valfriheten
stärkas.

Samverkan innebär att relationerna mellan svenskarna och de olika
invandrargrupperna och mellan dessa inbördes på olika sätt skulle för-
bättras. En av de åtgärder som vidtogs 1975 var att ge utländska med-
borgare som bott minst tre år i landet rätt att rösta och kandidera i val
till landsting och kommunfullmäktige.

Redan i början på 1980-talet var det klart att invandrarnas situation
inte hade förbättrats sedan reformen genomfördes. Deras sysselsättning
var nu lägre och deras arbetslöshet högre än den inhemska befolkning-
ens. Dessa förhållanden påverkade deras ekonomi och bidrog även till
en växande boendesegregation i storstädernas miljonprogramområden.

Asylsökandet ökar under 1980-talet
Sedan 1984 har den spontana flyktinginvandringen från utomeuropeis-
ka länder ökat kraftigt i Sverige och i övriga Västeuropa. Den låg på ca
3 000 personer per år 1981 – 1983, men steg kraftigt till ca 20 000 perso-
ner per år 1987–1990. Under perioden 1985–1990 sökte sammanlagt ca
120 000 personer asyl i Sverige. På många håll infördes olika typer av re-
striktioner, vilket gav upphov till företeelser såsom illegal invandring
och falska dokument. Nya åtgärder vidtogs av myndigheterna, såsom
skärpt gränskontroll (inkl. ökad passagerarkontroll på flyg och båt)
och snabba avvisningar för att statuera exempel.41 Med det växande
trycket ökade antalet förläggningar, blev väntetiderna allt längre och

                                        
41. Debatten i dessa frågor är fortfarande aktuell. Migrationsverkets generaldi-

rektör Lena Häll Eriksson skrev t.ex. hösten 2000 om ”Inre utlänningskontroll i ett
Schengenperspektiv” (Dnr MV-11-2000-8400), där hon bl.a. diskuterar människo-
smuggling, asylrätt och polisens ansvar för den inre utlänningskontrollen, samt
konsekvenserna av Sveriges Schengeninträde 2001. (Se Migrationsverkets hemsida).
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antalet avslag allt fler. Det är sannolikt att den ”berättigade” flykting-
invandringen i Sverige också drabbades av den ökade restriktiviteten.

Omorganiseringen 1985: Ett lokalt flyktingmottagande
Det var dags att göra något åt flyktingfrågorna. AMS hade redan 1980
begärt att få slippa ansvaret för dessa. Det var ju inte riktigt deras bord
längre. En genomgripande omorganisering vidtogs 1985 för att svara
mot den nya situationen. Målet var att bryta storstadskoncentrationen
och sprida ut flyktingmottagandet till uppskattningsvis ett sextiotal
kommuner.42 Socialtjänstlagen från 1982 fungerade delvis som ledstjär-
na för hur flyktingmottagandet skulle utformas lokalt. I den regerings-
proposition som låg bakom förslaget betonades kommunernas ansvar
för flyktingmottagandet, men också att de så kallade de facto43 flykting-
arna skulle få uppehållstillstånd bara om det gick att ge dem samma
levnadsvillkor som den inhemska befolkningen, dvs. bostad, arbete och
social service.

Det fanns alltså en spänning mellan en generös invandringspolitik
och en invandrarpolitik med jämlikhetsambitioner, dvs. om Sverige
tog emot alltför många flyktingar skulle det inte gå att ge dem samma
villkor som den inhemska befolkningen.44

Omorganisationen innebar att Invandrarverket fick ta över AMS
uppgifter från den 1 januari 1985 och med hjälp av landets kommuner
organisera ett lokalt flyktingmottagande. Invandrarverket slöt avtal
med kommunerna och kunde dessutom dela ut ett statligt ekonomiska
bidrag till dem i relation till hur många flyktingar de tog hand om. Re-
dan 1985 hade man avtal med 137 kommuner och 1992 hade nästan
samtliga landets kommuner (271 av 280) avtal med Invandrarverket.

                                        
42. Förslaget lades fram 1984 av den regeringstillsatta Arbetsgruppen för flyk-

tingars ansvar (AGFA). Man beräknade att det behövdes ett sextiotal mottagnings-
kommuner om den årliga flyktinginvandringen var maximalt 5 000 personer. (NE,
uppslagsordet ”Flyktingmottagande”).

43. I Sverige betecknar de facto-flykting en person som inte kan tvingas återvända
till sitt hemland p.g.a. rådande politiska förhållandena, t.ex. krig eller inbördeskrig.
Enligt svensk rätt är denne inte flykting i Genèvekonventionens mening (s.k. kon-
ventionsflykting), men kan få uppehållstillstånd av humanitära skäl.

44. Balansgången mellan dessa olika mål har sannolikt också ökat antalet över-
klaganden, som från 1992 handhas av Utlänningsnämnden, men i några få fall blivit
regeringsärenden.
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Den här strategin, som utvecklades rätt spontant under trycket av
ett växande antal flyktingar och asylsökanden, brukar kallas för ”hela-
Sverige-strategin”, eftersom den involverade nästan alla kommuner i
landet. Att strategin blev så framgångsrik – spridningsmässigt – berod-
de delvis på att många kommuner hade ett överskott på bostäder, som
genom flyktingmottagandet åter kunde komma till nytta och delvis på
att kommunerna kunde få ett statsbidrag per mottagen flykting. ”Hela-
Sverige-strategin” blev sedan mer eller mindre styrande för flyktingpo-
litiken i ungefär ett decennium.

Flyktingmottagande i praktiken
Det visade sig rätt snart att många kommuner inte klarade av att admi-
nistrera flyktingmottagandet lokalt, de saknade erfarenhet, kompetens
och organisation för att fullfölja uppgiften. Och Invandrarverket kun-
de inte upprätthålla sina ursprungliga krav på kommunerna, eftersom
behovet av hjälp var så stort. De stolta planerna med ett lokalt flyk-
tingmottagande havererade mot en i många fall illa förberedd och rus-
tad kommunal organisation, men också mot ambitioner och målsätt-
ningar som inte beaktade flyktingarnas egna intressen och behov.
Många kommuner blev därför bara genomslussningsorter när en stor
del av flyktingarna – som saknade lokal förankring, var unga och flytt-
vana – efter ett tag sökte sig till storstadsregionerna och de större
kommunerna, där det i regel fanns många landsmän.

I olika omgångar ändrades statens bidrag till kommunerna och flyk-
tingarna. När en schablonersättning per mottagen flykting infördes
1991 var ett viktigt krav från statens sida att kommunerna i samråd
med varje enskild flykting skulle upprätta en individuell introduktions-
plan.45 Avsikten med planen var bl.a. att kartlägga den personliga situa-
tionen för flyktingen (boende, familj, yrkeserfarenheter) och eventuella
stödbehov (ekonomi, fysisk eller psykisk rehabilitering). Kommunen
skulle bistå med bostäder, undervisning i svenska och orientering om
utbildning och svenskt samhälls- och arbetsliv. Men det visade sig svårt
att implementera dessa stolta visioner på kommunal mark. Situationen
blev inte heller bättre av att flyktingtillströmningen varierade årligen,
vilket dessutom skapade besvärliga planeringsproblem för kommuner-

                                        
45. Kommunen kan sedan 1993 betala ut en introduktionsersättning till flykting-

ar som följer introduktionsplanen i stället för socialbidrag.
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na. Jugoslavienkriserna i början av 1990-talet medförde t.ex. en våldsam
ökning av antalet asylsökanden från Bosnien-Hercegovina,46 Jugoslavi-
en och i viss mån även Kroatien, som med en viss fördröjning syns i
den svenska invandrarstatistiken 1993–1994.

När de asylsökande 1994 fick ekonomiskt bistånd för eget boende
och flertalet valde att bo på det sättet, vilket i realiteten oftast innebar
att man bodde hos någon släkting, så gick det inte längre att upprätt-
hålla ”hela-Sverige-strategin”. Invandrarna registrerades nämligen på
den adress som de själva valt att bo på när de fick sitt uppehållstillstånd
och kunde därför inte längre kommunplaceras.

Under perioden 1997–1999 hade ca 60 procent eget boende , medan
övriga hade ett s.k. anläggningsboende.47

Invandrings- och invandrarpolitiken skiljs åt 1998

Under 1990-talet blev det allt mer tydligt att politiken behövde föränd-
ras – kritik hade riktats mot att invandrarpolitiken passiviserade och
”klientiserade” flyktingar och invandrare48 – och riksdagen beslöt 

49 om
nya mål och ny inriktning på politiken, som nu kom att kallas för in-
tegrationspolitik. Målen var dels lika rättigheter och möjligheter för
alla, dels en gemenskap i samhället med dess mångfald som grund och
dels en samhällsutveckling präglad av ömsesidig respekt och tolerans
med alla delaktiga och medansvariga. Vissa särskilda åtgärder – bl.a.
svenskundervisning och samhällsinformation – skulle riktas enbart till
de nyanlända invandrarna, som skulle få detta stöd under en begränsad
tid på cirka två år. Däremot ansåg man att både svenskar och invandra-
re har ett gemensamt ansvar för att integrationsprocessen på individu-
ell och samhällelig nivå utvecklas på ett bra sätt. Nu fick även alla in-
vandrare rätt att fritt bestämma var de ville bo.

Viktiga delar av det gamla systemet bevarades dock. Exempelvis be-
hölls i stort det statliga ersättningssystemet och ansvarsfördelningen
                                        

46. Slavnic (2000) ger en levande bild av den kommunala invandrarpolitiken i
Malmö och dess effekter på olika plan mot bakgrund av den nationella flyktingpo-
litiken när flyktinginvandringen från Bosnien fick okontrollerade proportioner.

47. Årsredovisning 1999, Statens invandrarverk, sid. 14.
48. Appelqvist (2000), sid. 213, som även skriver att ”främlingsfientlighet och ne-

gativa attityder samt förekomsten av konflikter mellan grupper med olika etnisk
tillhörighet” ansågs ha ökat i Sverige under 1990-talet.

49. Beslut baserat på proposition Sverige, framtiden och mångfalden (1997/98:16).



Om invandring, arbetsmarknad … Centrum för Välfärdsforskning

40

mellan stat och kommun. Även introduktionen och introduktionspla-
nerna behölls i allt väsentligt som tidigare. Dock betonades att planer-
na ska läggas upp i samråd med den ”skyddsbehövande” och att de
skall utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Men även vissa
nya inslag tillkom under 1990-talet. Ett viktigt sådant är möjligheten
att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd,50 vilket främst är tänkt att an-
vändas i massflyktssituationer och i princip ska vara tidsbegränsat till
två år. Dessa uppehållstillstånd är också förbundna med återvändande-
program, som är ett annat nytt inslag i politiken. Möjligheten med
tidsbegränsade uppehållstillstånd tillämpades första gången 1995, när
bosniska flyktingar med kroatiska pass fick tillfälligt skydd.51

Framväxten av integrationspolitiken fick även organisatoriska kon-
sekvenser. För första gången i svensk historia började asyl- och invand-
ringsfrågorna att behandlades åtskilda från integrationsfrågorna. Utri-
kesdepartementet blev ansvarigt för invandringsfrågorna med Migra-
tionsverket (f.d. Statens invandrarverk) och SIDA som organisatoriska
verktyg. Medan Inrikesdepartementet ansvarade för integrationsfrå-
gorna 1996–1998 och Kulturdepartementet från 1998 med det samma år
(1 juni 1998) inrättade Integrationsverket, som verktyg. Detta nya verk
fick ansvar för att regelbundet följa upp förverkligandet av de integra-
tionspolitiska målen.

Vem får uppehållstillstånd och varför?
Reglerna och lagstiftningen kring invandring, asylsökande och flyk-
tingskap har förändrats relativt ofta.52 En del av dessa förändringar har
vi tidigare tagit upp, medan andra inte har kommit med. Förändring-
arna har skett mot bakgrund av invandringens ändrade karaktär och
omfattning – fler flyktingar p.g.a. krig och förföljelser – ändrade na-

                                        
50. Betecknas ofta TP = ”Temporary protection”/tillfälligt skydd, dock ej i ut-

länningslagen, där det står att ”den som söker uppehållstillstånd med stöd av 3 kap.
och som bedöms ha ett tillfälligt behov av skydd här i landet får ges ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd.” (Utlänningslag 1989:529, kap 2, 4a §.)

51. Appelqvist (2000), sid. 208.
52. Lättillgängliga aktuella översikter om bl.a. regler för invandring, svensk flyk-

tingpolitik, den svenska flyktingkvoten och hur ett asylärende handläggs från an-
sökan till beslut finns i olika informationsfoldrar från Statens Invandrarverk och
Migrationsverket. (Dessa kan beställas fritt via Migrationsverkets hemsida).
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tionella behov – tidigt minskat arbetskraftsbehov i Sverige – och inter-
nationella förändringar – ökat behov av regional (EU) och internatio-
nell samordning (FN).

Under 1950- och 1960-talet var det arbetskraftsinvandringen från de
nordiska länderna som dominerade. Den blev tidigt fri (1954), samti-
digt som dörren stängdes mot Europa och övriga världen, utom för
flyktingar och anhöriga till tidigare invandrade med permanent uppe-
hållstillstånd. Flyktinginvandringen regleras bl.a. av Genèvekonven-
tionens regler – (Genève-)konventionsflykting – som tidigt togs in i den
svenska utlänningslagen (1989:529, 3 kap, 2§):

”Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utan-
för det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrun-
dad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet
till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska
uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill
begagna sig av detta lands skydd. Vad som nu har sagts gäller oberoen-
de av om förföljelsen utgår från landets myndigheter eller dessa inte
kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda. Som flykting
skall även anses den som är statslös och som av samma skäl befinner
sig utanför det land där han tidigare har haft sin vanliga vistelseort och
som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill återvända dit.”

Personer som enligt internationell rätt är flyktingar i ovanstående
mening kallas dock av svenska myndigheter för asylsökande tills de har
fått ett uppehållstillstånd, då de blir flyktingar även för myndigheter-
na.53 Men alla som söker asyl är inte flyktingar i Genèvekonventionens
ursprungliga mening.

Dels finns det sedan 1950-talet en grupp s.k. kvotflyktingar, som FN:s
flyktingkommissarie (UNHCR) plockar ut från internationella flyk-
tingläger och som kan bestå av flyktingar, men även andra personer i
en svår situation. Flyktingkvoten bestäms årligen av regeringen och är
f.n. ca 2 000 personer. I tabellen på följande sida redovisas bl.a. vilka
som fått uppehållstillstånd som flyktingar eller motsvarande fördelade
efter skäl för tillstånd.

Dels finns det en grupp som kallades för de facto-flyktingar (flykting-
liknande skäl) – personer som inte kan tvingas återvända till sitt hem-

                                        
53. Se Migrationsverket, ”Faktablad om … asylregler i Sverige”, juli 2000.
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land p.g.a. rådande politiska förhållandena, t.ex. krig eller inbördes-
krig. Gruppen var relativt stor i slutet på 1980-talet, ca 6 000 personer.

Tabell 4 Antal personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller mot-
svarande fördelade efter skäl för tillstånd, samt antal nordiska medbor-
gare som invandrat 1992–1998. 54

Grund för bosättning 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Flyktingkvot 3 402 937 7 431 1 956 1 629 1 180 1 127

FN:s konvention 615 1 025 785 148 128 1 310 1 099

Krigsvägran 4 2 12 1

Flyktingliknande skäl 2 447 4 000 3 060 1 401 1 651

Humanitära skäl 6 323 30 518 33 587 2 136 1 424 6 367 4 980

Skyddsbehövande 739 987

Summa flyktingar 12 791 36 482 44 875 5 642 4 832 9 596 8 193

Nära anhöriga 19 662 19 796 25 975 19 707 18 816 18 910 21 673

Arbetsmarknadsskäl 215 159 127 190 274 433 363

Gäststuderande 1 233 1 611 1 086 1 504 1 771 2 376 2 665

Adoptivbarn 916 880 884 794 807 694 804

EES-avtalet 6 040 4 649 5 164 4 556 5 735

Summa före justering 34 817 58 928 78 987 32 486 31 664 36 565 39 433

Justeringar
55 -1 681 -9 694 -10 949 -3 293 -8 397 -8 765 -9 784

Summa icke-nordiska
medborgare 33 136 49 234 68 038 29 193 23 267 27 800 29 649

Summa nordiska
medborgare 12 212 12 638 15 560 16 694 16 628 17 018 19 742

TOTALT ANTAL
INVANDRARE

45 348 61 872 83 598 45 887 39 895 44 818 49 391

Dels finns det en liten grupp av krigsvägrare.56 De båda sistnämnda
kategorierna avskaffades den 1 januari 1997 och istället tillkom en vida-
re kategori av asylsökande – skyddsbehövande som omfattar utlänningar
som lämnat sitt land därför att de (1989:529, 3 kap, 3§):

                                        
54. Egen bearbetning av tabellerna 82, 85 och 86 i Statistisk  årsbok 2000, SCB.
55. Justeringarna beror bl.a. på att det tar tid innan en person som fått uppe-

hållstillstånd kommer in i befolkningsstatistiken, samtidigt som några som fått till-
stånd aldrig blir folkbokförda eftersom de har lämnat landet. Se tabellanmärkning-
ar, Statistisk årsbok (2000). Observera att justeringarna är relativt stora vissa år.

56. När man ser uppgifterna i tabellen verkar kategorin krigsvägrare relativt
onödig (få fall), men antalet krigsvägrare var tidigare fler; 1987 ca 1 700 och 1988 ca
1 200 år, se Rooth (1999), sid. 27.
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”… känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med
kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller för-
nedrande behandling eller bestraffning, på grund av en yttre eller inre
väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av en miljökatastrof inte
kan återvända till sitt hemland, eller på grund av sitt kön eller homo-
sexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse. Som skyddsbehöv-
ande skall även anses den som är statslös och som av samma skäl be-
finner sig utanför det land där han tidigare haft sin vanliga vistelseort
och på i första stycket angivna grunder inte kan eller på grund av sin
fruktan inte vill återvända dit.”

Utöver nämnda grunder kan en person som söker asyl i Sverige få
det av humanitära skäl, vilket för det mesta har varit den mest frekven-
ta asylkategorin under 1990-talet (se tabell 4 på föregående sida). En an-
nan stor grupp av invandrare är de som kommer in som anhörigin-
vandrare.57 Andra invandrargrupper är bl.a. gäststuderande, adoptivbarn
och en relativt liten grupp, som kommer pga. arbetsmarknadsskäl – den
som har arbetstillstånd får också uppehållstillstånd. Slutligen har vi de
som kommer in med stöd av EES-avtalet och som alltså ej behöver ar-
betstillstånd för att få uppehållstillstånd (se avsnittet Internationellt
samarbete tidigare i detta kapitel).

Sammanfattning
Vi kan sammanfattningsvis konstatera att invandrarna uppenbarligen
är en mycket heterogen skara om vi betraktar dem efter skäl för uppe-
hållstillstånd. Det är också uppenbart att den mycket lilla grupp som
kommit av arbetsmarknadsskäl inte bör ha några problem på arbets-
marknaden. Även de som invandrat med stöd av EES-avtalets bestäm-
melser bör vara en grupp utan allvarliga arbetsmarknadsproblem. Lika-
så är gäststuderande och adoptivbarn grupper som i detta sammanhang
kan ses som oproblematiska. De grupper som kan tänkas ha ett mer
problematiskt förhållande till arbetsmarknaden är dels de olika katego-
rierna av flyktingar och dels den stora gruppen av anhöriginvandrare.
Däremot bör invandrade nordiska medborgare av flera olika skäl vara i
en mer gynnad position än invandrare från t.ex. länder utanför Euro-
pa. Hanteringen av den stora bosniska invandringen i början på 1990-
talet, med bl.a. temporära uppehållstillstånd, innebär också att den

                                        
57. Vilka som kan betraktas som anhöriga regleras i utlänningslagen.
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gruppens situation och villkor i Sverige avviker från situationen för ti-
digare invandrargrupper, som i regel fick permanent uppehållstillstånd,
när de lämnat sitt land av liknande skäl som bosnierna.

Om vi t.ex. ska studera invandrarnas ställning på arbetsmarknaden
och hur den utvecklas över tiden, så är det en poäng att studera utveck-
lingen för mer eller mindre homogena (likvärdiga) grupper av invand-
rare. Det finns god anledning att anta att förutsättningarna, villkoren
och intresset att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället skiljer
sig mellan olika kategorier av invandrare. Tabellen nedan ger en över-
sikt av storleksförhållandet mellan några grova invandrarkategorier.
Under perioden 1995–1998 har t.ex. flyktingar och nära anhöriga till-
sammans utgjort ca 40–50 procent av det totala antalet invandrare;
merparten har varit nära anhöriga.

Tabell 5
58

 Samtliga invandrare fördelade efter invandrarkategori 1992–1998.
Procent.

Invandrarkategori 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Flyktingar (alla kategorier), justerade värden 27 49 45 11 8 15 11

Nära anhöriga, justerade värden 41 26 26 37 30 29 30

Övriga (Arbetsmarknadsskäl, gäst-
studerande, adoptivbarn, EES-avtalet) 5 4 10 16 20 18 19

Nordiska medborgare 27 20 19 36 42 38 40

TOTALT 100 100 100 100 100 100 100

Efter denna översiktliga genomgång av invandrings- och invandrar-
politiken, som utgör en bakgrund till påföljande kapitel, ska vi nu
övergå till en diskussion av några av de förklaringar och hypoteser, till
invandrarnas bristfälliga anknytning till arbetsmarknaden som, fram-
förts i litteraturen. Det kan då finnas skäl att reflektera över om hypo-
teserna kan vara mer eller mindre giltiga för olika invandrarkategorier.

                                        
58. Egen bearbetning av tabell 4. Justeringarna i tabell 4 har fördelats proportio-

nellt på kategorierna flyktingar (samtliga grupper) och nära anhöriga för att kunna
beräkna andelarna i tabellen. Antagandet är att justeringarna är marginella för öv-
riga kategorier.
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En problemöversikt

Den problemöversikt vi här presenterar gör inga anspråk på att redovi-
sa en fullständig genomgång av litteraturen på området. Syftet är att ge
en översiktlig introduktion och bakgrundsteckning till den problema-
tik som de båda studierna behandlar, genom att redovisa en del av de
hypoteser och teorier som forskningen på området frambringat. Kan-
ske kan vi också förmedla ett perspektiv på den mångfald av olika
kvantitativa och kvalitativa studier, metoder och datakällor som in-
vandrarforskningen spänner över.

Förslag till förklaringar – hypoteser och empiri
I forskningen på området har man bl.a. försökt hitta förklaringar till
invandrarnas svårigheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Från den
litteratur som vi har gått igenom har vi sållat ut ett antal sådana för-
klaringsfaktorer som vi skall diskutera i detta avsnitt. Vi har valt att ta
upp sådana förklaringsfaktorer som på ett eller annat sätt ofta åter-
kommer i litteraturen, och vi diskuterar dem var och en för sig utan att
försöka integrera dem i en sammanhållen teorisk modell.

Men innan vi går vidare vill vi återigen påminna om att ”invandrar-
na” är en mycket heterogen och vagt avgränsad grupp.59 Det innebär
att det kan vara svårt att hitta förklaringar som är giltiga för alla in-
vandrare. En mer fruktbar strategi kan vara att koncentrera analyserna
och förståelsen på några mer homogena och avgränsade invand-
rarkategorier, som t.ex. kan avgränsas utifrån en specifik frågeställning.

                                        
59. Se kapitlet Invandrare som begrepp och invandrare i statistiken, sid. 25, samt

slutet av föregående kapitel.
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När vi i fortsättningen använder det vanliga uttrycket ”invandrarna”,
så kan det ibland vara fruktbart att istället i tanken ersätta detta allmän-
na begrepp med någon eller några av de olika invandrarkategorier, som
vi tidigare talat om.

Vistelsetid
En typ av förklaringar tar upp betydelsen av vistelsetiden i landet. Hy-
potesen är att ju längre man har varit i landet desto bättre bör ens ar-
betsmarknadssituation bli för att till slut bli ungefär som den inhemska
befolkningens. En delförklaring här handlar bl.a. om att språkinlär-
ningen tar tid och att språkkunskaperna i dagens kommunikationssam-
hälle har fått en allt större betydelse i allt fler yrken. Hur lång vistelse-
tid som behövs kan tänkas bero på en rad olika faktorer, såsom den en-
skilda invandrarens egna kunskaper och kompetens, den kulturella
bakgrund han/hon i övrigt har, hur effektiv integrations- och assimile-
ringsprocessen har utformats och hur man förmår utnyttja invandrar-
nas egna resurser, samt hur det svenska samhället på olika nivåer och i
skilda myndighetsfunktioner bemöter olika kategorier av invandrare.

Vistelsetiden kan operationaliseras och differentieras på olika sätt.
Även om man i regel inte räknar in den tid invandrarna tillbringar på
förläggning eller i väntan på ett uppehållstillstånd i vistelsetiden, så kan
det vara viktigt att beakta även denna tid, eftersom den för vissa kate-
gorier av invandrare kan vara mycket lång – den kan pågå i flera år.
Under denna tid kan det vara svårt att etablera sig på arbetsmarknaden,
även om invandrarna sedan en tid har rätt att ta ett arbete – om asylan-
sökan tar mer än fyra månader att behandla.60 Ett sätt att differentiera
vistelsetiden, som bl.a. Rooth61 använder sig av är att dela upp vistelse-
tiden i tid med arbetsmarknadserfarenhet, tid i utbildning och en rest-
kategori, icke-arbetad tid. Här kan man naturligtvis tänka sig ytterliga-
re differentieringar beroende på t.ex. typ av arbetsmarknadserfarenhet
och typ och nivå av utbildning. Vistelsetiden kan även ges en förank-
ring i konjunkturläget genom att komplettera den med uppgifter om
när under en konjunkturcykel invandraren ger sig ut på arbetsmarkna-
den.

                                        
60. Se foldern ”Svensk flyktingpolitik” från Migrationsverket (december 2000).
61. Se Rooth (1999), sid. 166 ff.
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Vistelsetidens betydelse för att stärka invandrarnas ställning på ar-
betsmarknaden har påvisats i ett flertal nationella och internationella
studier.62 Vi har också med olika relativt grova mått på vistelsetiden i
våra båda studier, för att pröva hypotesen att längre vistelsetider inne-
bär en bättre förankring på arbetsmarknaden.

Kön, ålder, klass (utbildning) och etnisk bakgrund
Till den sociologiska traditionen hör också att alltid leta efter skillna-
der när det gäller kön, ålder, klass och etnisk bakgrund. Klassvariabeln
lyser dock med sin frånvaro i många av studierna på detta område, var-
för vi inte heller har att mycket att säga om den här. Ett grovt substitut
för den kan vara ett mått på genomgången utbildning, som vi tar upp
när vi längre fram diskuterar humankapital som förklaringsfaktor. I de
båda studierna i denna rapport finns utbildningsnivån med som ett
moment i analysen. Också den etniska faktorn återkommer vi till läng-
re fram.

Vi vet att det fortfarande förekommer könsdiskriminering på arbets-
platserna och därför är det troligt att invandrarkvinnorna borde vara i
någon mening ”dubbelt” drabbade.63 När det gäller sysselsättning så var
invandrarkvinnorna inte diskriminerade på 1960-talet. Deras sysselsätt-
ning var betydligt högre än svenska kvinnors sysselsättning och arbets-
lösheten var låg. Många arbetade inom industrin med fysiskt krävande
arbeten och i riskfyllda arbetsmiljöer. På 1990-talet är situationen hur
som helst en helt annan för invandrarkvinnorna. De svenska kvinnor-
na arbetar idag betydligt mer än på 1960-talet. Och kvinnor från de
nordiska länderna och Västeuropa har ungefär samma situation på ar-
betsmarknaden som svenska kvinnor. Däremot är situationen svår för
invandrarkvinnor från främst utomeuropeiska länder, i synnerhet om
de anlänt under krisåren på 1990-talet. Det kan vara viktigt att erinra
sig att invandrarkvinnorna på 1960-talet skiljer sig från invandrarkvin-
norna 1990-talet på flera olika sätt; de har bl.a. olika etnisk och kultu-
rell bakgrund.

                                        
62. Se t.ex. Schröder (1999), Rooth (1999) för olika referenser.
63. Wadensjö, Eskil (1997), SOU 1997:137, sid. 195–212 tar upp just detta problem

i sin text där han också pekar på invandrarkvinnornas förändrade situation från
arbetskraftsinvandringens 60-tal till flyktinginvandringens 90-tal under lågkonjunk-
turen. Wadensjö betonar att invandrarkvinnorna inte är en enhetlig grupp.
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Det talas även ofta om åldersdiskriminering, men eftersom merpar-
ten av de nya invandrarna sällan är så gamla, så borde den eventuella
effekten av en sådan diskriminering numerärt sett inte bli så omfattan-
de. Men personer som är äldre när de invandrar skulle, enligt denna
hypotes, ha en sämre arbetsmarknadssituation än sina yngre medin-
vandrare och i jämförelse med äldre infödda svenskar. Med den ut-
formning som det svenska pensionssystemet har fått, så kommer troli-
gen många av de invandrare, som bosätter sig permanent i landet att få
en låg pension och då är risken stor att de åter kan bli beroende av so-
cialbidrag för att klara sin försörjning. Dessa framtidsutsikter kan tän-
kas medföra en ökad tendens till återutflyttning av äldre invandrare. Vi
har inte funnit någon studie över eventuell diskriminering av äldre in-
vandrare, men våra egna data kan vara av visst intresse i detta sam-
manhang. Vi återkommer till detta i vår avslutande kommentar.

Vi har tagit med samtliga hittills nämnda variabler i rapportens båda
studier, även om indelningen i ålders- och utbildningskategorier inte är
exakt lika i de båda studierna.

Det kulturella avståndet
I en tredje typ av förklaringar hänvisas till det kulturella avståndet (dvs.
någon form av graderad skillnad i etnisk och kulturell bakgrund) mel-
lan de nya invandrarna och den inhemska befolkningen. Tanken här är
att det av olika skäl skulle vara extra svårt för invandrare från mer av-
vikande kulturer att finna sig till rätta i den svenska kulturen. Konkret
innebär förklaringen oftast att man anser att nordiska invandrare skul-
le ha ett kort kulturellt avstånd till svenskarna, europeiska invandrare
skulle, i de flesta fall, också ligga relativt nära svenskarna, medan det
kulturella avståndet mellan invandrare från utomeuropeiska länder
(dock ej Nordamerika och Oceanien) och svenskarna skulle vara stort.
Här kan det dels handla om kulturella traditioner och synsätt, som in-
vandrarna bär med sig in i det nya landet, dels kan det handla om en
specifik svensk kultur och tradition som invandrarna möter och skall
förstå och förhålla sig till och dels kan kombinationen, mötet mellan
kulturerna, på olika sätt stå i motsättning till varandra, dvs. vara mer
eller mindre inkompatibla och skapa spänningar och konflikter. Det
kulturella avståndet är dock ett mycket vagt begrepp och den operatio-
nalisering som ofta görs av detta begrepp genom att gruppera alla in-
vandrare från ett land (och än värre; från en större region, såsom t.ex.
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”utomeuropeiska” invandrare) till samma kulturella kategori är minst
av allt självklart.

I den nationella studien i denna rapport arbetar vi med en finförde-
lad regional indelning med dels 34 länder (regioner) och dels 10 regio-
ner, men vi särskiljer inte andragenerationsinvandrare. I den regionala
studien arbetar vi med sex jämförelsegrupper; utomnordiska invandra-
re, med kort respektive lång vistelsetid i Sverige, nordiska invandrare,
två kategorier av andragenerationsinvandrare, dvs. personer födda i
Sverige med båda föräldrarna respektive ena föräldern född utomlands,
samt svenskar med båda föräldrarna födda i Sverige. Det kan vara värt
att redan nu poängtera att det i princip inte borde finnas något kultu-
rellt avstånd mellan de personer som är födda och uppvuxna i Sverige
oberoende av om deras båda föräldrar är födda utomlands eller om
bara den ena är född utomlands eller om ingen av dem är född utom-
lands. Alla dessa personer har ju gått igenom hela det svenska skolsy-
stemet och ”insupit” den svenska kulturen på ett naturligt sätt.

Lena Schröder64, vid Institutet för Social forskning, har gjort ett in-
tressant försök att bedöma värdet av faktorn ”kulturell distans”, som
har vissa likheter med vår analys i den regionala studien. Hon jämför
tre grupper av ungdomar som har olika födelsebakgrund, men som alla
har samma erfarenheter av den svenska skolan. De tre grupperna, som
våren 1995 var i 22-års åldern är:

1. Födda i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige.
2. Födda i Sverige, minst en av föräldrarna född utomlands.
3. Födda utomlands, invandrat före skolstart.

Antagandet är att kunskaperna i svenska språket och kännedomen
om svenska förhållanden är likvärdiga för de tre ungdomsgrupperna.
När dessa ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden borde de där-
för i stort ha samma möjligheter. När Schröder undersöker arbetslös-
hetsriskerna för de tre ungdomsgrupperna finner hon dock stora och
signifikanta skillnader. Hon skriver

”…risken att vara arbetslös ökar med en dryg tredjedel för ungdo-
mar födda i Sverige om minst en av föräldrarna är född utomlands. För

                                        
64. Se Schröder (1999), sid. 233f. Dataunderlaget i exemplet bygger på en tidigare

studie av henne och kollegan Vilhelmsson (1998), ”Sverigespecifikt humankapital
och ungdomars etablering på arbetsmarknaden”. Ekonomisk Debatt 26:595–602.
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ungdomar som är födda utomlands och gått igenom hela det svenska
skolsystemet… är risken att vara arbetslös 50 procent högre än för
ungdomar med helt svensk bakgrund.” (sid. 234).

Även när Schröder har kontrollerat för ungdomarnas betyg i svens-
ka, deras utbildningsnivå, bostadsort och föräldrarnas utbildning och
yrke, så kvarstår skillnaderna. Hennes kommentar är att skillnaderna
knappast kan bero på ”kulturellt avstånd”, eftersom alla ungdomar har
gått igenom hela det svenska utbildningssystemet. Efter en genomgång
som även omfattar flera andra förklaringsförsök, så konstaterar hon att
hon inte kan hitta ”…någon vetenskapligt förankrad förklaring till var-
för situationen har försämrats (för invandrarna på arbetsmarknaden),
sedan mitten av 1970-talet.” Hon gör ett allmänt påpekande att det rim-
ligen bör vara faktorer på ”arbetsmarknadens efterfrågesida”, som ligg-
er bakom de oförklarade skillnaderna mellan svenskars och utrikes
föddas arbetsmarknadsläge. Samma oförklarliga skillnader finns även
mellan svenskar och utrikes födda som vistats länge i Sverige, samt
mellan svenskar och ungdomar med utländsk bakgrund födda i Sveri-
ge, dvs. andragenerationsinvandrare. Hon menar att det finns indika-
tioner på att det kan vara frågan om ”statistisk diskriminering”, dvs. att
arbetsgivarna i brist på möjligheter att till rimlig kostnad bedöma de
enskilda invandrarnas produktivitet, istället använder sina mer eller
mindre korrekta uppfattningar om olika gruppers egenskaper. Mer
brutalt uttryckt skulle vi kunna säga att hon därmed på ett finare sätt
uttrycker att det sannolikt finns arbetsgivare som agerar med sina ”för-
domar” som kompass, och väljer bort arbetssökande individer som inte
är av ”helsvenskt” ursprung.

Humankapital
En fjärde typ av förklaringar tar sin utgångspunkt i variabler som har
med humankapitalet att göra, dvs. utbildning, yrkeserfarenheter, ar-
betsmoral och kunskaper hos de enskilda individerna. Ibland brukar
utbildning betecknas som det generella humankapital individen besitter,
medan t.ex. anställningstiden hos en och samma arbetsgivare (uttrycket
senioritet används ofta i dessa sammanhang) brukar betraktas som ett
företagsspecifikt humankapital. Med detta synsätt skulle man kunna tala
om vistelsetiden som ett mått på ett nationsspecifikt humankapital, ge-
nom att invandraren på olika sätt assimileras in i det svenska samhället
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och den svenska kulturen i vid mening.65 Tanken bakom detta förklar-
ingsförsök är att en del antar att invandrarna har ett sämre eller annor-
lunda humankapital – och här är det främst utbildning, yrkeserfaren-
heter, arbetsmoral och kunskaper hos de enskilda individerna man
tänker på – än vad den inhemska befolkningen har.

Det finns också hypoteser om att invandrarna är eller kan vara ett
positivt urval av befolkningen i sitt hemland, men att det tar en viss tid
för dem att återhämta den förlust i humankapital som de gör när de
lämnar en inhemsk och känd arbetsmarknad för en ny och delvis
okänd arbetsmarknad. Efter ytterligare en tid i det nya landet kan de
till och med i vissa avseenden skaffa sig bättre villkor, såsom högre sys-
selsättning och bättre löner, än den infödda befolkningen.66 Denna hy-
potes passar kanske bäst in på gruppen arbetsmarknadsinvandrare, men
många invandrare idag är flyktingar av olika slag eller anhörigin-
vandrare.

För dessa kan motivationen att skaffa sig en förankring på den
svenska arbetsmarknaden variera. De flyktingar som inte kan räkna
med att återvända till sina hemländer bör ha att starkare incitament att
rota sig i Sverige än de invandrare, som räknar med att ha en möjlighet
att återvända. Hur anhöriginvandrarna, oftast kvinnor, barn och andra
nära släktingar, förhåller sig till att etablera sig på arbetsmarknaden är
inte självklart. Här kan kulturella traditioner från hemlandet spela en
roll, åtminstone initialt, men med tiden påverkas sannolikt många av
dem även av svenska traditioner och synsätt. Hur som helst så finns
det god anledning att även beakta på vilka grunder invandrarna har fått
sitt uppehållstillstånd.

                                        
65. Denna tredelning av humankapitalet finns bl.a. hos le Grand & Szulkin

(1999). Se även Schröder (1999), som talar om socialt och kulturellt humankapital
och innefattar i det språk, ”levnadssätt, attityder och värderingar”, sid. 233.

66. Det har funnits en livaktig diskussion kring den sistnämnda hypotesen i
USA mellan Barry Chiswick och George Borjas, som ofta refereras som inledning
till olika svenska studier. Se t.ex. Schröder (1999), Ekberg (1997), Ekberg (2000) och
Rooth (1999). Med tiden har hypoteserna preciserats och testats mot allt bättre da-
tamaterial. Ett allmänt resultat är att ekonomiska och politiska förhållanden i ur-
sprungslandet påverkar vilka som utvandrar och vilken framtid de kan förväntas få
i det nya landet, vilket i sin tur påverkar deras intresse för att satsa på en framtid
där.
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Det är tydligt att många forskare på olika håll försöker förstå och
hitta ”rationella” förklaringar till invandrarnas svåra läge på arbets-
marknaden. Men det är inte lätt, vilket bl.a. framgår av en aktuell av-
handling67 där författaren undersöker om nationsspecifikt humankapi-
tal medför förbättrad ställning på arbetsmarknaden för invandrare, vil-
ket det enligt humankapitalteorin borde göra. I avhandlingen operatio-
naliseras det nationsspecifika humankapitalet med tre indikatorer: Har
den enskilde invandrarens högsta utbildning förvärvats i Sverige  ? Lever
invandraren med en svensk partner ? Är invandrarens språkkunskaper i
svenska bra  ?

Studien omfattar invandrare från Finland, Chile, Iran och Polen i
åldern 18–53 år, som invandrat till Sverige under perioden 1968–1987.
Resultaten är lite oväntade; dels är invandrare som har skaffat sig sin
högsta utbildning i Sverige arbetslösa i högre utsträckning än andra in-
vandrare, och dels minskar inte invandrare som lever med en svensk
partner eller invandrare med mycket goda språkkunskaper i svenska
sin risk att bli arbetslös.68 Författarens kommentar till detta är:

”The lack of influence of country-specific skills on the unemploy-
ment risk may be interpreted as an indicator of statistical discrimina-
tion. Immigrants possessing both formal and informal qualifications
required in the labor market may not be given the opportunity to
demonstrate their abilities.” (s. 25 i avhandlingens andra artikel).

Det finns dock intressanta skillnader mellan de fyra invandrargrupp-
erna. De finska invandrarna och i viss mån också de polska har en bätt-
re arbetsmarknadsposition än invandrare från Iran och Chile även på
samma kvalifikationsnivå, vilket, enligt författaren, antingen kan vara

                                        
67. Duvander (2000). Dataunderlaget är en enkätstudie som SCB genomförde för

CEIFO (Centrum för invandrarforskning) 1993. Dataanalyserna genomförs med
s.k. logistisk regression.

68. Dessa uppgifter tycks strida mot vad Roselius & Häll (2000) har funnit, med
reservation för att vi inte haft möjligheter att detaljgranska de båda studierna. Ro-
selius & Häll hävdar dels att högre utbildning genomförd i Sverige förbättrar in-
vandrarnas chanser på arbetsmarknaden och dels att kunskaper i svenska språket
både ökar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden och påverkar arbets-
inkomsten positivt. De studerar invandrare från Chile, Iran, Polen och Turkiet (ej
Finland, som Duvander har med i sin studie).
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ett uttryck för olika arbetsmarknadsstrategier bland invandrare från
olika länder eller ett uttryck för differentiell diskriminering.

Den kanske vanligaste variabeln vid studier av humankapital är nå-
gon form av utbildningsmått, trots att det inte är helt lätt att jämföra
utbildning i olika länder och olika kulturer. Oftast används här en en-
kel utbildningsvariabel som anger hur många år totalt, som man har
gått i utbildning, ibland uppdelat i grundutbildning, gymnasieutbild-
ning eller eftergymnasial utbildning (högskola eller universitet).

I de båda studier, som presenteras i denna rapport, finns data om in-
vandrarnas utbildningsnivåer. I den nationella studien redovisas t.ex.
andelen högskoleutbildade 20–64 år efter födelseregion för de som in-
vandrat till Sverige före 1985. Av den redovisningen framgår att andel-
en högskoleutbildade bland personer födda i Sverige är 27 procent,
medan invandrarna från Nordamerika ligger högst med 52 procent
följt av invandrarna från Östeuropa, Södra Centralasien och ”övriga
Europa” (d.v.s. Västeuropa samt Nordeuropa utom de nordiska länder-
na) som har en andel mellan 30–35 procent. De grupper som har lägst
andel högskoleutbildade kommer från Västasien, Sydeuropa och Nord-
en utom Sverige. Här varierar nivån mellan 13–17 procent. Det direkta
sambandet mellan andelen högskoleutbildade och t.ex. andelen som
någon gång varit sysselsatt under året är mycket svagt. Vad en mer de-
taljerad länderindelning tillsammans med konstanthållning för andra
variabler skulle ge för samband har vi inte haft möjlighet att analysera i
detta sammanhang.

En annan konkretisering av hänvisningen till skillnader i humanka-
pital är den föreställning som ibland har förts fram att invandrarna (el-
ler en del av dem) inte skulle ha samma goda arbetsmoral som svens-
karna själva har. De skulle t.ex. vara mer benägna än svenskarna att
leva på samhället (socialbidrag). Det empiriska underlag som vi har
från olika studier pekar dock snarare i motsatt riktning. De omfattande
intervjuer som Franzén gjort med en liten grupp invandrare antyder
att man inte vill leva på socialbidrag.69

                                        
69. Franzén, Elsie C., (1997), sid. 82, se även sid. 66.
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”Ett gemensamt problem som några av våra intervjupersoner börja-
de uppmärksamma under andra året var att de var tvungna att leva på
socialbidrag, eftersom de inte tidigare haft arbete i Sverige och därför
inte kunde få A-kassa eller KAS, vilket hade känts mer vuxet och själv-
ständigt. Beredskapsarbete eller kurser med utbildningsbidrag fick
därmed en viss attraktivitet, kanske inte så mycket på grund av sitt in-
nehåll som därför att de bröt det nesliga socialbidragsberoendet.”

I det breda och aktuella intervjudatamaterial, som Regnér och Wa-
densjö arbetar med, finner de också tydliga belägg för att invandrarna
är mycket aktiva när det gäller att söka arbete. De skriver:

”…att utrikes födda söker arbete minst lika aktivt som personer
födda i Sverige. Utrikes födda är i vissa avseenden mer aktiva än per-
soner födda i Sverige. Till exempel har de utrikes födda i större ut-
sträckning tagit kontakt med arbetsförmedling, potentiella arbetsgiva-
re och med familj, vänner och bekanta för att få arbete. De har också i
större utsträckning svarat på platsannonser. Siffrorna kan tolkas som
att arbetslösheten bland utrikes födda inte kan förklaras av låg sökak-
tivitet.”70

Det verkar som om många svenskar har förväxlat skillnaden mellan
att faktiskt leva på socialbidrag och att vilja leva på det sättet. Empiris-
ka studier som gjorts visar dock inte att det finns skäl att tro att in-
vandrarna vill leva på socialbidrag. Däremot är den faktiska verklighet-
en för dem sådan i invandrarlandet Sverige att de har få andra alterna-
tiv.71 Under 1990-talet har de utländska hushållens andel av samtliga so-
cialbidragshushåll och av den samlade socialbidragskostnaden utveck-
lats enligt följande tabell.72 Mot bakgrund av dessa faktiska uppgifter, är
invandrarnas socialbidragsberoende stort under hela 1990-talet, med en
kulmen 1995.

                                        
70. Regnér och Wadensjö (1999), sid. 41f, samt appendix Tabell A3 ”Sökstrategier

fördelat efter födelseland”, sid. 54.
71. Invandrarnas ekonomi är betydligt sämre än de infödda svenskarnas ekono-

mi. Exempelvis hade 14 procent av infödda svenskar svårt att klara löpande utgif-
ter, för invandrarna var motsvarande siffra 26 procent och bland de utomeurope-
iska invandrarnas var siffran 40 procent. Klyftorna tycks också ha ökat under 1990-
talet, särskilt mellan nyanlända invandrare från länder utanför Europa (med un-
dantag för Nordamerika, Japan och Oceanien) och infödda svenskar. Se Häll
(1977), sid. 467, samt 477 ff.

72. Tabellen i texten kommer från Bergmark (2000), sid. 147 ff.
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Uppgifterna i tabellen belyser omfattningen av invandrarnas bi-
dragsberoende, men de säger inget om orsakerna till detta beroende.
Att använda uppgifterna för att påstå att invandrarna i stor utsträck-
ning också önskar vara bidragsberoende är alltså en tolkning som sak-
nar stöd. Tabellen är också en mycket grov sammanfattning av situa-
tionen för utländska hushåll med väldigt olika bakgrund, historia och
vistelsetid i Sverige. Den speglar också de speciella förhållanden som
rådde under en tidsperiod då Sverige genomgick sin kanske värsta sys-
selsättningskris sedan 1930-talet.

Tabell 6 Andel utländska hushåll av samtliga bidragshushåll, samt de utländska
hushållens andel av de samlade socialbidragskostnaderna 1990, 1995
och 1998.

1990 1995 1998

Andel utländska hushåll 25% 30% 29%

Andel av kostnaderna 47% 49% 45%

Om det nu är så att invandrarna vill slippa vara bidragsberoende och
dessutom söker arbete på olika sätt mer aktivt än svenskarna, men
ändå tycks sitta fast i ”socialbidragsfällan” – socialbidraget är ju faktiskt
ett av de få försörjningsalternativen i början för många invandrare – så
kan man fråga sig vad som händer när åren går. Blir invandrarna fast i
ett långvarigt beroende av socialbidrag eller lyckas de ta sig ur bidrags-
beroendet genom att deras arbetssökande till sist kröns av framgång el-
ler på andra sätt ?

Genom en analys av två stickprov ur SCB:s register över totalbefolk-
ningen – 1 procent av den svenskfödda befolkningen och 10 procent av
den utrikesfödda – som omfattar uppgifter 

73 för trettonårsperioden
1983–1995 har man bl.a. beräknat risken för olika kategorier att bli so-
cialbidragstagare. Om vi kort sammanfattar en del av resultaten från
studien, så är de faktiskt uppseendeväckande. Behovet av socialbidrag
blir lägre ju längre tid man varit i landet. Det är lägre för högutbildade
än för lågutbildade, men inte under de första fem åren för personer
från Östeuropa, Sydeuropa, Mellanöstern och övriga världen. Men
med tiden får utbildningen också de förväntade effekterna även för

                                        
73. Bl.a. uppgifter om födelseland/-region, familjetyp/antal barn, bostadsort, år

sedan invandring, flykting/ej flykting, utbildning, civilstånd, samt förekomst av
socialbidrag. Tekniskt har man gjort en s.k. logistisk regression och den vägen
kunnat beräkna risken för olika kategorier behöva socialbidrag. Se Franzén (2000).
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dem. Det intressanta är att alla invandrargrupper med tiden tycks få
ungefär samma sannolikhet (risk) som svenskarna att behöva använda
sig av socialbidrag för sin försörjning, även de lågutbildade invandrar-
na. Men samtidigt kan det för vissa grupper behövas ca 20 år innan de
hamnar på ”svenska nivåer”.

Det tycks också som om invandrarna i högre utsträckning än den
inhemska befolkningen använder sig av möjligheten att starta egna fö-
retag. Enligt en studie av Ekberg och Hammarstedt gäller det särskilt
utomnordiska invandrare med lång vistelsetid i landet,74 men även för
andra invandrargrupper, dock ej för nordiska invandrarna med lång
vistelsetid i Sverige. Författarna finner också ett visst positivt samband
mellan andelen företagare i hemlandet och andelen företagare i motsva-
rande invandrargrupp i Sverige – med reservation för brister i data.
Däremot finner de inget entydigt positivt samband mellan arbetslöshet
och tendensen att starta eget företag. För vissa länder (Östeuropa, Syd-
europa, övriga länder – dvs. länder från främst Asien och Sydamerika)
finns ett sådant samband, medan det saknas för andra (Norden och
Västeuropa). Detta resultat är förenligt med en studie från Socialstyrel-
sen75, som visar att det egna företagandet för åtminstone invandrar-
grupper från Chile, Iran, Polen och Turkiet kan vara en medveten stra-
tegi för att undvika arbetslöshet.

Ekberg och Hammarstedt får inte stöd för sin fjärde hypotes om ett
positivt samband mellan en invandrargrupps andel i befolkningen och
andelen företagare i invandrargruppen. Tanken är att en hög andel in-
vandrare i ett område skulle skapa ett markandsunderlag, som skulle
gynna framväxten av specifika invandrarföretag. Bristen på empiriskt
stöd för hypotesen kan tänkas bero på att områdesvariabeln i detta fall
inte är tillräckligt precist operationaliserad. Med data från LOUISE är
det möjligt att arbeta med en betydligt mer flexibel och detaljerad om-
rådesnivå (t.ex. de enskilda kommunernas nyckelkodsområden).

                                        
74. Se Ekberg & Hammarstedt (1999).
75. Roselius & Häll (2000). I artikel, som är en avrapportering av en delrapport

från Socialstyrelsens projekt ”Social och ekonomisk förankring bland invandrare ”
anges att ”…flertalet av de egna företagarna från Chile, Iran, Polen och Turkiet ser
sitt företag som ett skydd mot den hotande arbetslösheten till skillnad mot svensk-
arna i materialet”.
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Det kan finnas skäl att göra en fördjupad analys av företagsamheten
bland invandrarna – som ofta tycks baseras på ett omfattande deltagan-
de från familjemedlemmar och släkt – och av vilken betydelse företag-
samheten har för deras faktiska levnadsvillkor och ekonomi. Det är
dock tveksamt om dessa förhållanden återspeglas på ett korrekt sätt i
officiell svensk registerbaserad statistik.

Andragenerationsinvandrare
En femte förklaringstyp, som även skulle kunna ses som en specialvari-
ant av det kulturella avståndet, kanske som en annan avståndsdimen-
sion, utgår från vilken invandrargeneration en person hör till.76 Första
generationens invandrare anses då ha det svårast med integrationen,
medan andra generationens invandrare skulle ha det lättare osv. Här
finns det möjligheter att nyansera begreppet andragenerationsinvandra-
re genom att t.ex. dela upp dessa personer i en grupp där båda föräld-
rarna är födda i annat land och en grupp där bara en av föräldrarna är
född i annat land. Enligt Jan Ekberg, som forskat om olika aspekter av
invandrarfrågor under många år, saknas i stor utsträckning forskning
kring arbetsmarknadssituationen för andra generationens invandrare,
både nationellt och internationellt. Enligt Ekberg är den kanske vikti-
gaste orsaken till detta svårigheterna att uppbringa data för den typen
av studier.77 Men det finns goda skäl för att ange förälderns (föräldrar-
nas) härkomst mer precist än enbart med uttrycket annat land. En en-
kel men sannolikt fruktbar uppdelning skulle kunna vara att skilja mel-
lan barn vars föräldrar (den ena eller båda) kommer från ett nordiskt,
ett europeiskt eller ett utom-europeiskt land (och olika blandformer).

Även om vi av brist på data inte har kunnat studera hur ställningen
på arbetsmarknaden har utvecklats för invandrarföräldrar i jämförelse
med hur den har utvecklats för deras barn, så innehåller den regionala
studien analyser av intresse i detta sammanhang. I studien särskiljs and-
ragenerationsinvandrarna (de som har två utlandsfödda föräldrar och
de som har en utlandsfödd förälder redovisas som två skilda kategorier)
från första generationens invandrare i de jämförelser som görs med av-
seende på arbetslöshetssituationen under perioden 1995–1997.

                                        
76. Se Ekberg (1977), som använder en specialbearbetning av AKU för sina egna

analyser. Se även Ekberg (2000).
77. Ekberg (1997), sid. 7.
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Integrations- och assimileringsprocessen
En sjätte typ av förklaringar handlar om hur invandrarna tas om hand
i landet, dvs. vilket stöd och vilken hjälp de får för att hitta rätt i det
svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.78 Det handlar
om olika sidor av integrations- och assimileringsprocessen. Här finns en
bred flora av aktuella aktörer. Allt från invandrarnas första kontakter
med Sverige, oftast indirekt via Integrationsverket (som den 1 juni 1998
övertog Statens invandrarverks79 tidigare roll på detta område), och
mer direkt via flyktinganläggningarna, som alla asylsökande var tvung-
na att vistas på tills deras öde hade avgjorts, dvs. tills de beviljades per-
manent uppehållstillstånd (PUT) eller fick avslag på sin asylansökan.

I början på 1990-talet var vistelsetiden på flyktinganläggningarna lång
för många. I Franzéns material på 42 personer varierade tiden mellan 6
månader och fyra år, med ett genomsnitt på knappt två år, dvs. en
mycket lång och ofta pressande väntetid på ett eventuellt permanent
uppehållstillstånd eller en förvisning tillbaka.

Att vistelsetiderna blivit ett växande problem framgår även av
Rooths avhandling, där han anger följande genomsnittliga väntetider
under perioden 1987–1991 innan invandrarna får ett permanent uppe-
hållstillstånd (PUT).80

Tabell 7 Väntetid på permanent uppehållstillstånd (PUT)
1987 – 1991. Genomsnittlig antal i dagar.

År Genomsnittligt antal dagar

1987 102

1988 139

1989 205

1990 179

1991 354

                                        
78. Franzén (1997). Thomsson och Hoflund (2000).
79. Invandrarverket inrättades 1969. Sedan efterkrigstiden hade AMS haft en ak-

tiv och viktig roll för i invandringspolitiken, men 1980 bad man om att få slippa
den rollen, vilket man fick 1985 när Invandrarverket blev huvudman för flykting-
mottagandet. Invandrarverket ska sedan 1997 underlätta återvandring och förmå
dem som saknar tillstånd att lämna landet. Se t.ex. Appelqvist (2000).

80. Rooth (1999), sid. 31.
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Att situationen inte heller tycks ha blivit bättre under senare delen
av 1990-talet framgår av en aktuell antologi från Kommittén Välfärds-
bokslut, där Maria Appelqvist skriver om ”Flyktingmottagandet och
den svenska välfärdsstaten under 1990-talet” och tar upp problemet
med de långa väntetiderna.

”Till det yttre synes det som det under en längre tid varit ett uttalat
mål att komma till rätta med de långa väntetiderna. Trots detta har
man inte lyckats.”81

När vistelsetiden på flyktingförläggningen var över placerades de in-
vandrare som fick stanna i landet ut i olika enskilda kommuner – det
var en metod för att engagera hela Sverige i flyktingmottagandet, den
s.k. hela Sverige-strategin. Via kommunerna fick invandrarna sedan
hjälp att lära sig svenska (svenska för invandrare – sfi-studierna), eko-
nomiskt stöd för bosättningen via kommunernas socialtjänst och, om
de kunde svenska, hjälp av arbetsförmedlingen att hitta ett arbete, få
arbetspraktik, komplettera sin utbildning mm.

Om vi kort ska sammanfatta situationen för de 42 personerna i
Franzéns studie, som fick permanent uppehållstillstånd (PUT) under
våren 1992, så hade fyra yngre män försvunnit tre år efter att de fått sitt
PUT, tio invandrare hade fått arbete efter tre år (fyra av dem via arbets-
förmedlingen), åtta var arbetslösa och tretton gick i olika former av
utbildning (varav fem gick på kursen svenska för invandrare (sfi), tre
på gymnasium/komvux och två på universitet/högskola), tre var för-
äldralediga, två väntade på åtgärd och två var pensionerade.

Den beskrivning Franzén ger av hur Sverige tar hand om invandrar-
na är på sätt och vis en deprimerande läsning. Hon har intensivstuderat
en grupp på 42 invandrare som fått sin asylansökan beviljad och följt
dem på deras väg ut i det svenska samhället genom att intervjua dem
tre gånger per år i tre år. En känsla av overklighet och absurdism
tränger sig lätt på vid läsningen av Franzéns skildring av det som hän-
der och sker med flera av invandrarna under deras försök att komma
ut i samhället och hitta ett arbete. Slöseri med tid, felaktiga åtgärder,
brist på åtgärder och otaliga missförstånd. Exempelvis tycks svenskstu-

                                        
81. Appelqvist (2000), sid. 203. Invandrarverkets årsredovisning 1999 bekräftar

också detta, se avsnittet ”asyl”, sid. 11 där den genomsnittliga vistelsetiden för per-
soner inskrivna den 31 december 1999 anges till 435 dagar.
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dierna påbörjas onödigt sent, få väl lite tid, samtidigt som de sällan är
individualiserade eller praktikanknutna.

Allt detta vill man dock åtgärda, framgår det av en aktuell rapport
från AMS utredningsenhet författad av Katarina Berggren. ”Det vore
önskvärt med en förstärkning av svenskundervisningen redan under
invandrarnas tid som asylsökande. Det är oroande att så få uppnår Sfi-
nivån av dem som studerar svenska för invandrare.”82 Bara 19 procent
av de 35 000 invandrare, 60 procent var kvinnor, som läste Sfi läsåret
1998/99 uppnådde Sfi-nivån ett år senare.

Men situationen tycks inte bli bättre när invandrarna kommit så
långt i ”integrationsprocessen” att de börjar delta i olika arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. Thomson och Hoflund redovisar i en intressant
studie från Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
som baseras på omfattande intervjuer med bl.a. 151 kvinnor med in-
vandrarbakgrund hur dåligt de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har
fungerat för dessa invandrarkvinnor. De skriver i sammanfattningen
bland annat:

”Resultaten visar att de åtgärdsdeltagande kvinnorna som intervjuats
har en kompakt kritik mot de åtgärder som de deltagit i, mot arbets-
förmedlingen och mot de praktikplatser som de arbetat vid.”83

Olika former av diskriminering
Den diskriminering som är av intresse i detta sammanhang är främst
den diskriminering som kan tänkas ske från enskilda arbetsgivare, när
en invandrare inte kallas till en anställningsintervju p.g.a. ett ”främm-

                                        
82. Se Berggren (2000), sid. 47. Se även DN 14/10, 2000, ”Fiasko för kurser i

svenska”.
83. Thomsson och Hoflund (2000), sid. 1. Urvalet av vilka invandrarkvinnor

som skulle ingå i studien gjordes dels genom att 83 kvinnor av totalt 149, som tidi-
gare hade intervjuats och då hade pratat om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, togs
med, dels genom att ytterligare 68 kvinnor som deltog eller hade deltagit i olika
former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder togs med. (se sid. 13 ff, ”Deltagarna
söktes med hjälp av en så kallade ’snöbollsmetod’, vilket innebär ett urvalsförfa-
rande som är att betrakta som en korsning mellan strategiskt och slumpmässigt.”
(sid. 13). Se även UNT 22/11 2000, ”Får inga jobb trots hög utbildning. Invandrar-
kvinnorna har svårt att komma in på arbetsmarknaden”.
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ande namn” eller om personen inte erbjuds ett jobb p.g.a. av ett
”främmande” utseende eller ”främmande” meriter etc.

Men diskriminering kan också utövas av tjänstemän inom offentlig
förvaltning som på olika sätt har att handlägga och besluta om många
viktiga förhållanden för enskilda invandrare. Elsie Franzén, som i de-
cennier arbetat och forskat kring olika sidor av invandrarproblemati-
ken, talar i detta sammanhang om det ”destruktiva mönstret” med bl.a.
kollektivisering, invandrarna behandlas mer eller mindre som ett enhet-
ligt kollektiv, och distansering, som är ett sätt att markera distans mell-
an det svenska och det utländska – mellan vi och dom – som ett inte
alltför ovanligt sätt från tjänstemännens sida att bemöta invandrarna.84

Olika former av direkt och indirekt diskriminering drabbar säkerligen
främst personer med utomeuropeisk bakgrund.

En del forskare har, som redan nämnts, talat om ”statistisk diskri-
minering”85 när t.ex. personer födda utomlands får en lägre avkastning
på sitt humankapital än vad infödda svenskar i motsvarande situation
skulle få. Detta kan bero på att arbetsgivarna inte kan bedöma eller är
osäkra på den utbildning och de kvalifikationer som personer födda
utomlands har.

En delsummering av forskningsläget
Om vi nu återgår till den grundläggande frågan: ”Vad beror invand-
rarnas försämrade arbetsmarknadssituation på ?”, så blir en del av svaret
att invandrarnas försämrade läge på arbetsmarknaden rimligen beror
på eller hänger samman med flera av de ovannämnda faktorerna och
att dessa samspelar på ett komplext sätt. Men att förklaringarna kan
vara olika för olika grupper av invandrare. Invandrarna är som vi på-
pekat flera gånger tidigare en mycket heterogen kategori. Samtidigt har
vi sannolikt inte uttömt antalet möjliga förklaringsfaktorer. Det kan
vara av intresse att göra en grov jämförelse mellan vår uppräkning av
olika förklaringsfaktorer och de faktorer som tas upp i en nyligen pub-
licerad avhandling av Dan-Olof Rooth.86 I första kapitlet i sin avhand-
ling lyfter han fram ett allmänt och komplext förklaringsschema som
företer stora likheter med vår uppräkning. Han skriver:

                                        
84. Franzén (1997).
85. Le Grand och Szulkin (1999). Se även Schröder (1999).
86. Rooth (1999), sid. 1.
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”To some extent this could be due to the fact that the character of
immigration and the characteristics of immigrants have changed, with
an increasing proportion being refugees (and not economic immi-
grants), often from non-European countries. This means that the im-
migrants have a more ”distant” ethnic and cultural background to that
of the native population, which might make it more difficult for them,
than for earlier cohorts of immigrants, to acquire the “cultural” capital
and the “country-specific” human capital needed on the Swedish la-
bour market. Notwithstanding, the changes that have taken place on
the Swedish labour market may have played an important role … The
Swedish economy has restructured from an industrial to a service
economy and the organisation of work has changed towards more co--
operative, self-steering group-work etc. in most sectors of the econ-
omy. This could mean that knowledge of the Swedish language, insti-
tutional knowledge and social skills have become more important than
used to be the case, thus also making the integration of later cohorts of
immigrants into the Swedish labour market more difficult than it used
to be.”

Här påpekas mycket riktigt att invandringen har ändrat karaktär;
från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring, men till detta kom-
mer också en omfattande anhöriginvandring, som inte direkt nämns i
citatet, men finns med i andra avsnitt av avhandlingen (kapitel 3), där
även de olika kategorierna av flyktingar tas upp. Som redan tidigare
nämnts är detta självfallet en viktig uppdelning, eftersom olika katego-
rier av flyktingar kan ha olika motivation för att rota sig och söka sig
ut på arbetsmarknaden. Konventionsflyktingar, som inte kan räkna
med att återvända till sitt hemland bör vara starkt motiverade att skaffa
sig en ”bra” position i Sverige. Medan anhöriginvandrare och t.ex. de
som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl sannolikt inte är lika
motiverade som konventionsflyktingarna att skaffa sig en fast anknyt-
ning till arbetsmarknaden, eftersom de har större möjligheter att åter-
vända till hemlandet. Sammansättningen av invandrarpopulationen i
dessa avseenden bör rimligen ha en viss betydelse för hur deras ställ-
ning på bl.a. arbetsmarknaden ser ut.

Däremot påpekas i citatet ovan att invandrarna är ”andra”, dvs. har
andra karaktäristika än tidigare; de är inte nordiska, snarare utomeuro-
peiska, vilket en del anser innebär att det s.k. ”kulturella avståndet” är
större än tidigare mellan de nya invandrarna och svenskarna. Enligt
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samma synsätt är en konsekvens av detta att de nya invandrarna har
svårt att förvärva det kultur- och nationsspecifika humankapital, som
behövs på den svenska arbetsmarknaden. Författaren (Rooth) tar inte
upp andragenerationsinvandrarna, som ibland också brukar uppmärk-
sammas vid analyser av det kulturella avståndet.

Även om det inte direkt nämns här så är författaren medveten om
vistelsetidens betydelse och berör den i andra sammanhang i avhand-
lingen på ett nyanserat sätt. Även om väntetiden på uppehållstillstånd i
regel inte inräknas in i vistelsetiden, så är det viktigt att ta upp den, ty
den tiden är starkt sammanhängande med vilken flyktingkategori det
är frågan om (kapitel 3). Så har t.ex. en stor andel av Vietnameserna,
som oftast varit kvotflyktingar, ofta en väntetid på mindre än en må-
nad, medan flertalet jugoslaver, turkar och chilenare har längre vänte-
tid än många andra nationaliteter. En lång väntetid antas i regel ha ne-
gativa effekter på individernas humankapital (kapitel 6). Den egentliga
vistelsetiden kan differentieras i olika relevanta tidsblock, såsom tid
med arbetsmarknadserfarenhet, tid i utbildning och icke-arbetad tid.

Andra viktiga förändringar som nämns i citatet är övergången från
industrisamhälle till tjänstesamhälle, vilket även inneburit att arbetsor-
ganisationen i stora delar av ekonomin har förändrats till att bli mer
samarbetsinriktad och mer baserad på arbete i självstyrande grupper.
Oberoende av vilka förändringar som lyfts fram och vilken spridning
de för tillfället har, så är den centrala poängen att nämnda förändringar
(sannolikt) har ökat betydelsen av kunskaper i svenska språket och be-
hovet av kunskaper om samhällets organisation, liksom behovet av so-
cial och kulturell kompetens. Den empiri vi har redovisat ger dock
inget entydigt stöd för dessa teser.

Hypoteserna i relation till våra studier
Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel diskuterat sju olika breda
förklaringsansatser och hypoteser som förts fram i samhällsvetenskap-
lig litteratur för förståelsen av invandrarnas situation på arbetsmarkan-
den. Dessa hypoteser har operationaliserats på olika sätt i olika studier,
som ofta har baserats på olika kategorier och grupper av invandrare,
från olika tidsperioder, med olika typer av data (tvärsnittsdata eller
longitudinella data, intervjudata eller registerdata) och olika typer av
metoder. Det är därför knappast förvånande att studierna uppvisar re-
sultat som skiljer sig åt. Av några av de studier som presenterats tidiga-
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re framgår bl.a. att samband och förhållanden som är giltiga för in-
vandrare från ett land inte alltid är giltiga för invandrare från ett annat
land. En allmän slutsats mot bakgrund av denna litteraturbaserade
genomgång är att studierna sannolikt skulle bli mer fruktbara om de
tog sin utgångspunkt i mer avgränsade och homogena invandrargrup-
per anpassade till en viss frågeställning. Därmed skulle studierna sanno-
likt också i högre utsträckning kunna bidra till att föra fram ”forsk-
ningsfronten” på detta område. Nedan ges en kort sammanfattning av
de sju förklaringsfaktorerna (hypoteserna) och deras relevans för våra
båda, huvudsakligen deskriptiva, studier.

1. Vistelsetid. Denna variabel finns med i både den regionala och na-
tionella studien. Vistelsetiden har operationaliserats i ett par katego-
rier; kort respektive lång vistelsetid. I den nationella studien före-
kommer även kategorin medellång vistelsetid.

2. Kön, ålder, klass (utbildning) och etnisk bakgrund. Samtliga dessa
variabler finns med i våra studier. Ålder operationaliseras i båda
studierna i tre (något olika avgränsade) kategorier.87 I den regionala
studien görs en specialstudie av två kategorier av högutbildade. I
den nationella studien används kategorierna högskoleutbildade/ej
högskoleutbildade. Etnisk bakgrund, huvudsakligen i betydelsen ur-
sprungsland/region, förekommer i flera olika former i de båda stu-
dierna. I den nationella studien finns en uppdelning av invandrar-
populationen i 34 länder/regioner och en annan uppdelning i 10 re-
gioner. Den regionala studien använder sig av två betydligt grövre
kategorier; utomnordiska och nordiska invandrare. Dessutom sker
en uppdelning av infödda svenskar efter föräldrarnas ursprung; per-
soner vars båda föräldrarna är av utländskt ursprung, personer vars
ena förälder är av utländskt ursprung och personer vars båda föräld-
rar är infödda svenskar.

3. Det kulturella avståndet. Denna variabel operationaliseras ofta ge-
nom någon form av kategorisering av etnisk bakgrund (ursprungs-
land eller ursprungsregion). Och i denna mening har vi även med
variabeln i våra båda studier, men det är en vagt avgränsad och defi-
nierad variabel. Se även föregående punkt.

                                        
87. I den regionala studien är ålderskategorierna 20–34 år, 35–49 år och 50–64 år,

medan de i den nationella studien är 20–29 år, 30–54 år och 55–64 år.
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4. Humankapital. Denna variabel uppvisar en rik flora av operationa-
liseringar, som i många fall inte är möjliga att göra utan specialin-
samlade intervju- eller enkätdata. Man talar bl.a. om generellt hu-
mankapital (främst utbildning), företagsspecifikt humankapital (t.ex.
anställningstiden inom samma företag, dvs. senioritet) och nations-
specifikt humankapital (språkkunskaper, social och kulturell kompe-
tens). Men man brukar även räkna in yrkeserfarenhet, arbetsmoral
(ibland positivt operationaliserad i form av olika typer av sökaktivi-
teter på arbetsmarknaden eller negativt operationaliserad i oviljan
att leva på socialbidrag), motivation och initiativkraft (t.ex. förmå-
gan och modet att starta egna företag) som delar av humankapitalet.
I våra studier har vi endast med en utbildningsvariabel, som anges
under punkt 2 ovan.

5. Andragenerationsinvandrare. Denna variabel, som kan ses som ett
specialfall av det kulturella avståndet (se punkt 3 ovan), används en-
dast i den regionala studien.

6. Integrations- och assimileringsprocessen. En del av denna process
kan avläsas med hjälp av LOUISE-data (ibland efter komplettering
med data från andra källor), men det har inte skett i någon av våra
studier. Det är dock möjligt att studera ”kontakterna” med försäk-
ringskassan (om man t.ex. uppbär socialbidrag, sjukpenning etc.),
arbetsförmedlingen (t.ex. vilken typ av arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder man har deltagit i) och utbildningssystemet (t.ex. hur Sfi-
studierna utvecklas). Det borde även vara möjligt att få fram data
om invandrarnas kontakter med Integrationsverket, f.d. Statens in-
vandrarverk, t.ex. gällande invandrarnas vistelsetider på flyktingför-
läggningarna eller tiden innan de får permanent uppehållstillstånd,
PUT. För att få fram invandrarnas egen syn och egna upplevelser av
processen behövs däremot intervju- och enkätdata.

7. Olika former av diskriminering. Det är svårt att finna relevanta
mått på diskrimineringens olika former och att identifiera dess ak-
törer med hjälp av de registerdata vi har tillgång till. Men diskrimi-
neringen är en integrerad del av integrations- och assimileringspro-
cessen och hör ihop med ”vårt” bemötande av ”dom” (invandrarna).
De viktigaste aktörerna i detta sammanhang är dels de tjänstemän
invandrarna möter på olika myndigheter och senare de arbetsgivare
som har att ta ställning om de ska anställas eller inte. I dessa sam-
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manhang brukar man tala om destruktiva mönster av kollektivise-
ring och distansering, som diskrimineringsgrundande moment bland
tjänstemän. Arbetsgivarna, anses enligt vissa studier, istället hemfal-
la åt statistisk diskriminering. Diskrimineringen som faktor kommer
upp när andra faktorer inte räcker till för att förklara observerade
skillnader, såsom när personer med likvärdig utbildning och kompe-
tens (samt samma kön, ålder och språkkunnande), men av olika et-
niskt ursprung, inte får en likvärdig behandling på arbetsmarkna-
den.

Även om vi kommer att beröra flera av hypoteserna i de båda studi-
erna, så är det viktigt att erinra sig att studierna ursprungligen skrevs i
ett deskriptivt syfte och att hanteringen av datamaterialet och analyser-
na inte från början har anpassats för en viss specifik typ av hypotes-
prövning eller för studium av en eller flera mer specifika invandrar-
grupper.

De variabler som utgör underlag för ”hypotesprövningarna” och
som finns med i någon av våra studier är vistelsetid, kön, ålder, utbild-
ning, etnisk bakgrund (land, region) och andragenerationsinvandrare.
Det kulturella avståndet behandlas av oss som mer eller mindre syno-
nymt med ursprungsland (region) och humankapitalet har endast ope-
rationaliserats med en dikotomiserad (tvådelad) utbildningsvariabel. De
flesta av dessa variabler kan mätas på ett mer fingradigt sätt och ingå i
en mer avancerad och specialanpassad statistisk analys. Vi har inte tagit
med några variabler för att studera integrations- och assimileringspro-
cessen eller olika former av diskriminering.

Avslutningsvis kan nämnas att dessa förklaringsfaktorer är av myck-
et olika karaktär; några kan sägas vara bakgrundsfaktorer (t.ex. ur-
sprungsland, kön, ålder, hudfärg osv.), som den enskilde inte kan på-
verka, andra är individuellt påverkbara faktorer (utbildning, yrkeserfa-
renheter, språkkunskaper, social kompetens osv.), som den enskilde i
delvis kan styra och kontrollera, medan en tredje grupp av faktorer
kanske kan benämnas bemötandefaktorer, dvs. det mottagande landets
insatser som invandrarna möter under integrations- och assimilerings-
processens olika faser, och som den enskilde inte har något direkt in-
flytande över. Till den sistnämnda kategorin av faktorer hör bl.a. in-
vandrarnas vistelsetid på flyktingförläggning, deras möjligheter till
språkinlärning (Sfi-studierna) och deras villkor och möjligheter till för-
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sörjning och arbete. En del faktorer kan delvis vara individuellt på-
verkbara och delvis vara beroende av samhällets olika insatser, såsom
möjligheter till utbildning och arbete.

Bakgrundsfaktorerna är i princip inte möjliga att åtgärda och i den
mån diskrimineringen kan relateras till dem (t.ex. hudfärg), så är det
svenskarnas attityder som behöver ändras om den typen av diskrimine-
ring ska kunna elimineras. Både de individuellt påverkbara faktorerna
och bemötandefaktorerna är möjliga att påverka och ur samhällelig
synvinkel är det särskilt bemötandefaktorerna som är viktiga att anpas-
sa så att de kan stödja och samverka med de enskilda individernas egna
intressen och målsättningar. Flera olika studier antyder att även om
många invandrare har likvärdig eller till och med högre kompetens än
motsvarande kategori av svenskar (samma kön och ålder), så har in-
vandrarna  både högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. Det pekar
på att bakgrundsfaktorerna kan ha en viktig roll i detta sammanhang.
När det gäller bemötandefaktorernas betydelse framgår det av flera
studier att det finns mycket som bör kunna göras för att effektivisera
och förbättra deras effekt. Det finns data – bl.a. de stora regionala
skillnaderna i sysselsättning för personer med samma etniska bak-
grund, vistelsetid mm (Bosnienflyktingarna) – som antyder att dessa
faktorer kan ha en helt avgörande roll för hur det går för invandrarna
på arbetsmarknaden.
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Om den regionala studien

Denna del av rapporten redovisar en studie baserad på data från den
databas med regional välfärdsstatistik som är under uppbyggnad vid
Centrum för Välfärdsforskning vid Mälardalens högskola. I denna da-
tabas, som kallas Datakällan, finns för närvarande bl.a. tillgång till data
som inköpts från SCB:s databas LOUISE, en longitudinell databas för
utbildning, inkomst och sysselsättning, avseende åren 1995–1997. Dessa
data omfattar samtliga regioninvånare 16 år och äldre.

Studien utnyttjar dessa data för att göra en jämförelse mellan invand-
rarbefolkningen och den infödda befolkningen i regionen (Söderman-
lands och Västmanlands län), med avseende på utsatthet för arbetslös-
het.

Studiens syfte är inte minst, att med hjälp av rapporten sprida kän-
nedom om Datakällan till regionens avnämare. Databasen är under ut-
veckling och kommer att tillföras både äldre och färskare data, bl.a.
från LOUISE, i den takt resurserna tillåter. Förhoppningen är att den
så småningom skall kunna tjäna många användare både inom och utom
högskolan, genom att tillhandahålla en samlad och lättillgänglig data-
mängd av relevans för alla som sysslar med välfärdspolitiska frågor i
vid mening.

En första version av studien presenterades som stencil i samband
med den konferensdag (Välfärdsdagen) som Centrum för Välfärds-
forskning arrangerade vid Mälardalen högskola i oktober 2000.88 Den
första versionen har ganska grundligt omarbetats i samband med att fö-
religgande rapport tagits fram. Bl.a. har den arbetslöshetsdefinition

                                        
88. Sundbom (2000).
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som används utvidgats, och vidare har den utomnordiska invandrarka-
tegorin delats in i två grupper med hänsyn till vistelsetiden i Sverige.

Redovisningens innehåll och disposition.
I ett första avsnitt redovisas hur den undersökta populationen avgrän-
sas, och hur den kan delas in i de olika kategorier som blir föremål för
jämförelser i den fortsatta analysen. Den indelningsgrund som därvid
tillämpas baseras på uppgifter om regioninvånarnas födelsebakgrund:
vilket land de är födda i och i vilket land deras far och mor är födda.

Därefter följer ett avsnitt som kort redovisar utbildningsbakgrund
för personerna i de aktuella jämförelsekategorierna. De data som an-
vänds här är uppgifter om högsta utbildning för individerna som finns
i databasen i form av en kod enligt svensk utbildningsnomenklatur
(SUN).

Därefter kommer redovisningens huvudavsnitt i vilket de olika be-
folkningskategorierna jämförs med avseende på hur utsatta de varit för
arbetslöshet under den aktuella tidsperioden 1995–1997: i vilken ut-
sträckning har man alls varit arbetslös i de olika kategorierna ? Finns
skillnader mellan kategorierna när det gäller mer omfattande arbetslös-
het ? Hur faller en jämförelse ut, som ser till individernas samlade ar-
betslöshetserfarenhet under alla de tre åren 1995–1997 ?

I ett avslutande avsnitt undersöks i vilken utsträckning det finns
skillnader vad gäller arbetslöshetserfarenhet när grupper med samma
höga utbildningsnivå jämförs.

I redovisningen presenteras resultaten sammanfattade i diagramform.
De data som därvid kommenteras och diskuteras, finns också mer full-
ständigt redovisade i ett antal tabeller i rapportens bilaga 1.89

                                        
89. I samtliga redovisade diagram anges i en not längst ned vilken eller vilka bi-

lagetabeller som diagrammet baseras på.
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Befolkningens födelsebakgrund

I detta avsnitt redovisas hur den population som studeras är avgränsad
och hur den kan delas in i olika kategorier med hänsyn till individer-
nas födelsebakgrund.

Undersökningspopulationen
I det underliggande longitudinella datamängd som analysen baseras på
finns uppgifter avseende samtliga personer (16 år och äldre) som varit
folkbokförda i Mälardalsregionen, dvs. i någon av kommunerna i Sö-
dermanlands eller Västmanlands län, något av åren 1995–1997. Här
finns således data såväl om de personer som alla tre åren 1995–1997 va-
rit skrivna i regionen, som om de personer som bara bott i regionen ett
eller två av de tre aktuella åren. Vi har valt att låta vår studie utgå från
den befolkning som fanns i regionen 1997 (folkbokförda i Söderman-
lands eller Västmanlands län vid slutet av detta år).

Eftersom vi intresserar oss för arbetslösheten i befolkningen så av-
gränsar vi undersökningspopulationen till de förvärvsaktiva som inte
uppnått pensionsåldern, vilket här innebär de som 1997 var yngre än 65
år. I den andra änden gör vi en avgränsning vid dem som 1997 var 20
år, för att få med uppgifter om alla studerade personer även för året
1995 (inga data finns för närvarande i databasen om personer yngre än
16 år), och samtidigt utesluta de allra yngsta (som 1995 var 16 eller 17
år), som i allmänhet står utanför arbetskraften.

Detta innebär att de yngsta i den population vi studerar var 18 år
1995, det första av de ”arbetslöshetsår” som finns med i studien. För
personer som invandrat till Sverige under 1996 finns inga data beträff-
ande 1995, och för dem som invandrat under 1997 finns varken data för
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1995 eller 1996. Några få fall finns dock i databasen där man vandrat ut
och in under åren, t.ex. utvandrat 1996 och återinvandrat 1997. Dessa
flöden förklarar varför det kan förekomma att vi i tabellerna redovisar
olika bastal för data avseende olika år och kombinationer av år.90

Den population vi studerar består således av samtliga personer i ål-
dersintervallet 20–64 år som vid slutet av 1997 var folkbokförda i Sö-
dermanlands och Västmanlands län. Det är fråga om totalt 295 585 per-
soner varav 146 149 i Södermanlands län och 149 436 i Västmanlands
län. För dessa personer har vi tillgång till data om bl.a. arbetslöshetser-
farenhet under samtliga tre år 1995–97.91 Inom de ramar som här angi-
vits omfattar studien samtliga individer i regionen, det är alltså fråga
om en totalundersökning av populationen utan den representativitets-
problematik som vidlåder urvalsundersökningar.

Invandrarbefolkningens bakgrund
I den studerade populationen är femton procent av samtliga födda i
annat land än Sverige. Dessa totalt 44 469 invandrare kommer från en
lång rad länder som det, med bibehållen översiktlighet, inte är möjligt
att hålla isär i vår redovisning. Vi nöjer oss med att inledningsvis över-
siktligt redovisa från vilka delar av världen de utomnordiska invandrar-
na härrör, för att sedan, när vi undersöker olika befolkningsgruppers
arbetslöshetserfarenhet, utgå från en tudelning i utomnordiska och
nordiska invandrare.92 Den senare gruppen, som är något större än den
                                        

90. Mer exakt gäller följande för populationen beträffande in- och utflöden: I da-
tabasen finns data för samtliga tre år 1995–1997 för 293 259 av de 295 585 personer
som vid slutet av 1997 var folkbokförda i regionen. För 1 142 personer finns data
endast för år 1997. För 1 017 personer finns data endast för åren 1996 och 1997. För
167 personer finns data endast för åren 1995 och 1997. Personer som under aktuell
tidsperiod 31.12 1995 – 31.12.1997 bytt personnummer finns med i databasen som
två personer. Detta gäller tre grupper; dels invandrare som fått födelsedatum felre-
gistrerat (i regel p.g.a. olika konvention för att ange datum), dels personer som bytt
kön och dels personer som fått ändrad identitet. Totalt omfattar de tre grupperna
ca 2 000 personer per år. Den förstnämnda gruppen är störst (ca 94 procent). När
personnumret korrigeras för invandrare förloras kopplingen till invandringsår.

91. Arbetslöshetsdata för alla tre år finns för 293 259 personer. Jämför not ovan.
92. Mot bakgrund av den diskussion som förs i rapportens inledande kapitel står

det i efterhand klart att en tredelning i nordiska, europeiska och utomeuropeiska
invandrare hade varit att föredra när det gäller att belysa vissa hypoteser.
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förra, omfattar 22 607 personer medan den utomnordiska invandrar-
gruppen omfattar 21 852 personer.

Hur länge har invandrarna varit i Sverige ?
På basis av uppgiften om senaste invandringsår för de personer som in-
vandrat till Sverige kan vi redovisa följande diagram (se nästa sida), som
anger hur stor andel av de personer som är födda utomlands som kom
till Sverige ett visst årsintervall. Redovisningen avser både utomnord-
iska och nordiska invandrare.

Av diagrammet framgår att en mycket stor andel av de utlandsfödda
regioninvånarna (i den aktuella åldersgruppen 20–64 år) invandrat till
Sverige ganska långt tillbaka i tiden. Knappt femton procent har in-
vandrat de senaste fem åren, räknat från 1997 och bakåt. Andelen ny-
invandrade är dock avsevärt högre bland de utomnordiska invandrarna
än bland de Nordiska (ca 28 procent jämfört med 2 procent). Sju av tio
av de utrikes födda invandrade 1987 eller tidigare, dvs. så många hade
1997 varit minst tio år i Sverige. Det är dock en stor skillnad därvidlag
mellan dem som invandrat från de nordiska länderna och de som
kommer mer långväga ifrån. Av de förstnämnda har mer än nittio pro-
cent kommit 1987 eller tidigare jämfört med lite mindre än hälften av
de sistnämnda.

Regionens befolkning 20–64 år som är utrikes födda 
fördelade efter invandringsår

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nordiska
invandrare

Utomnordiska
invandrare

Samtliga
invandrare

1993–1997 1988–1992 1980–1987 1970–1979 –1969  Uppgift saknas

Diagrammet baseras på tabell B1.4 i bilaga 1
Källa: bearbetade data från Datakällans LOUISE-datamängd

Invandringsår:
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Av de nordiska invandrarna har ca tre av fem kommit till Sverige
redan på 1960-talet eller tidigare, jämfört med ungefär en av sju av de
utomnordiska.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att invandrargruppen
som helhet huvudsakligen består av består personer med långvarig vis-
telse i Sverige, men att det är en stor skillnad mellan nordiska och ut-
omnordiska invandrare när det gäller hur länge de varit i landet. Lite
mer än en fjärdedel av de utomnordiska invandrarna och några få pro-
cent av de nordiska var relativt nyinvandrade (hade varit i Sverige i
högst fem år) år 1997.

När det gäller de förstnämnda, dvs. de utomnordiska invandrarna,
kommer vi därför i redovisningen att dela in dem i två kategorier med
hänsyn till hur länge de varit i Sverige. Dessa invandrare som kommer
från länder vars språk och kultur kan avvika mycket från Sveriges, kan
antas behöva en tid av anpassning, innefattande inte minst tid för
språkinlärning, för att kunna ha en rimlig chans på den svenska arbets-
marknaden. För att vår analys av hur de drabbas av arbetslöshet i jäm-
förelse med andra kategorier inte bara skall återspegla detta förhållande
så kommer vi att särredovisa dem i två kategorier: de som 1997 varit
mindre än tio år i Sverige och de som 1997 varit i Sverige i minst tio år.
Den förstnämnda gruppen utomnordiska invandrare är något större än
den senare och omfattar 11 159 personer medan gruppen som invandrat
1987 eller tidigare omfattar 10 247 personer.93

Varifrån kommer de utomnordiska invandrarna ?
Från vilka delar av världen kommer då regionens utomnordiska in-
vandrare ? En översiktlig bild av deras härkomst visas i följande dia-
gram (nästa sida), som anger hur de är fördelade efter födelseland.

Av diagrammet framgår att mellan var fjärde och femte person i ka-
tegorin utomnordiska invandrare kommer från Sydeuropa, och att yt-
terligare ca en fjärdedel kommer från andra delar av Europa; 12 pro-
cent från Östeuropa och en lika stor andel från övriga Europa.94 Upp-

                                        
93. För 456 av de utomnordiska invandrarna saknas uppgift om invandringsår,

varför de ej kan kategoriseras enligt denna indelning. De kommer dock att ingå i
de redovisningar som avser den totala befolkningen i regionen.

94. Se bilaga B4.4 för en förteckning av vilka länder som ingår i Sydeuropa, Öst-
europa och övriga Europa. Till Östeuropa hänförs även de som tidigare invandrat
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emot hälften av de utomnordiska invandrarna kommer således från
olika länder i Europa. Av de övriga länderområdena är det Västasien
som svarar för en relativt stor andel eller 19 procent.95

Övriga områden har en mindre representation: Karibiska öarna samt
Central- och Sydamerika svarar för 10 procent, Södra Centralasien för
9 procent och övriga Asien för 8 procent av de utomnordiska invand-
rarna. Afrikanska invandrare utgör inte mer än 6 procent av den ut-
omnordiska invandrargruppen och invandrare från Nordamerika och
Oceanien blott 2 procent.

Det finns också en skillnad i fördelningen efter födelseland mellan
de utomnordiska invandrare som invandrat 1988 eller senare och de

                                                                                                                
från Tjeckoslovakien och Sovjetunionen. Till övriga Europa hänförs här länderna i
Västeuropa och Nordeuropa (exkl. Norden), samt de som tidigare invandrat från
Väst- och Östtyskland. Färöarna som räknas upp under rubriken Nordeuropa i ta-
bell B4.4 hänförs till Danmark, medan Kanalöarna, Man och Nordirland hänförs
till Storbritannien.

95. Se bilaga B4.4 för en förteckning av vilka länder som ingår i Västasien.

Födelseland för personer 20–64 år i regionen 1997
som är födda utanför Norden

Östeuropa
11.9%

Övriga Europa
12.3%

Västasien
18.8%

Karibiska öarna, 
Central- och 
Sydamerika

9.6%

Södra 
Centralasien

8.6%

Afrika
5.9%

Övriga Asien
7.8%

Nordamerika, 
Oceanien

1.8%

Sydeuropa
23.3%

Diagrammet baseras på tabell B1.3 i tabellbilagan.
Källa: bearbetade data från Datakällans LOUISE-datamängd.
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som invandrat 1987 eller tidigare – bland dem som invandrat 1988 eller
senare kommer en större andel från Sydeuropa och Västasien och en
betydligt mindre andel från Östeuropa och övriga Europa än vad som
är fallet i kategorin med de utomnordiska invandrarna som kommit till
Sverige 1987 eller tidigare (se tabell B1.3 i bilaga 1, sid. 197).

Indelning av hela populationen
efter födelsebakgrund
Det vi vill försöka belysa är skillnader i arbetslöshet mellan infödda
svenskar och personer med utländsk bakgrund. Till de senare hör själv-
fallet de personer födda i utlandet som invandrat till Sverige och vars
bakgrund vi ovan redovisat. Som nämnts skall vi särredovisa dessa in-
vandrare i tre kategorier: de som kommer från Norden, de som kom-
mer från länder utanför Norden och som invandrat 1988 eller senare,
samt de som kommer från länder utanför Norden och som invandrat
1987 eller tidigare.

Men det finns ytterligare personer med utländsk bakgrund, nämli-
gen de som är födda i Sverige av föräldrar, där minst en av dem är ut-
landsfödd. Även dessa s.k. ”andragenerationsinvandrare” skall vi sär-
skilja i de jämförelser som görs. Vi gör även här en tudelning som in-
nebär att vi skiljer på dem som är födda i Sverige och har en utlands-
född förälder, och dem som är födda i Sverige och har föräldrar som
båda är födda utomlands.

Sedan dessa kategorier skapats återstår den stora ”helsvenska” grupp-
en, dvs. alla de som är födda i Sverige och som har föräldrar som båda
är födda i Sverige.

Den indelning som vi kommer att använda består därmed av följan-
de sex kategorier:96

1. Utomnordiska invandrare med kortare tid i Sverige. Kategorin be-
står av utrikes födda i land utanför Norden som invandrat 1988
eller senare, och utgör 3.8 procent, av samtliga personer i region-
en eller omkring 11 200.

                                        
96. En fullständig redovisning, med fördelning på län och kommun finns i tabell

B1.1 i tabellbilagan, sid. 195
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2. Utomnordiska invandrare med lång tid i Sverige. Kategorin består
av utrikes födda i land utanför Norden som invandrat 1987 eller
tidigare, dvs. som 1997 varit minst tio år i Sverige. Kategorin ut-
gör 3.5 procent, av samtliga i regionen eller ca 10 200 personer.

3. Nordiska invandrare, motsvarande 7.6 procent av samtliga eller
omkring 22 600 personer.

4. Födda i Sverige som har båda föräldrarna födda i annat land än
Sverige, vilka uppgår till 3.1 procent av samtliga eller ca 9 200 per-
soner.

5. Födda i Sverige som har en av föräldrarna född i annat land än Sve-
rige, som utgör 8.6 procent av samtliga i regionen motsvarande
ungefär 25 300 personer.

6. Födda i Sverige med båda föräldrarna födda i Sverige. Denna kate-
gori utgör ca 73.3 procent av regionbefolkningen i åldersgruppen
20–64 år, motsvarande ca 216 600 personer.

I diagrammet på nästa sida visas hur stor andel som dessa kategorier
utgör av befolkningen 20–64 år i regionens kommuner (se även tabell
B1.2 i bilaga 1, sid. 196).

Den kommun i regionen som, relativt sett, har flest utomnordiska
invandrare i de aktuella åldrarna år 1997 är Västerås med knappt 11
procent, följd av Katrineholm och Eskilstuna med ca 9 procent. I Flen,
Oxelösund och Köping uppgår andelen utomnordiska invandrare till 7
procent eller strax därunder.

Av de utomnordiska invandrarna i Flen och Katrineholm har rela-
tivt många invandrat efter 1987, medan det i Oxelösund, Eskilstuna
och Västerås finns ungefär lika många utomnordiska invandrare som
invandrat före 1987 som det finns sådana som kommit efter detta år.
Andelen utomnordiska invandrare är som lägst, under 4 procent, i
Kungsör, Trosa, Norberg, Skinnskatteberg och Heby.

När det gäller invandrare från de nordiska länderna är variationen
mellan kommunerna ännu större: Relativt sett flest har Surahammar
där hela 19 procent av befolkningen i åldrarna 20–64 år är nordiska in-
vandrare. Andelen är också ganska hög i Fagersta och Skinnskatteberg
(ca 15 procent) samt i Hallstahammar (13 procent). Lägst andel nordis-
ka invandrare har Sala, Nyköping och Vingåker där andelen ligger un-
der 4 procent.
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 Kategorin med personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda
i utlandet är störst i Surahammar (7 procent), Hallstahammar samt Fa-

Födelsebakgrund för regionens befolkning 
i åldrarna 20–64 år 1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vingåker

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Flen

Katrineholm

Eskilstuna

Strängnäs

Trosa

SÖDERMANLANDS LÄN

Skinnskatteberg

Surahammar

Heby

Kungsör

Hallstahammar

Norberg

Västerås

Sala

Fagersta

Köping

Arboga

VÄSTMANLANDS LÄN

Totalt

Född utanför Norden, invandrat efter 1987

Född utanför Norden, invandrat senast 1987

Född i Norden (utom Sverige)

Född i Sverige, båda föräldrar födda utomlands

Född i Sverige, en förälder född utomlands

Född i Sverige liksom båda föräldrarna

Diagrammet baseras på tabell B1.2 i tabellbilagan.
Källa: bearbetade data från Datakällans LOUISE-datamängd
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gersta (6%), och minst i Heby och Vingåker där andelen bara uppgår
till omkring 1 procent.

När det gäller kategorin med personer som är födda i Sverige och
som har en förälder född i annat land, är den relativt sett störst i Hall-
stahammar, Norberg och Oxelösund (ca 10 procent), men variationen
mellan kommunerna är överlag ganska liten när det gäller denna kate-
gori. I Heby, där kategorin är minst företrädd, uppgår andelen till 7
procent.

Den ”helsvenska” kategorin, slutligen, dominerar mest i Heby (85
procent), samt Vingåker och Sala (83 procent). Andelen ligger över 80
procent också i Arboga Nyköping och Gnesta, medan den är allra lägst
i Surahammar där bara ca 60 procent av invånarna i åldrarna 20–64 år
har en ”helsvensk” bakgrund. Andelen ”helsvenskar” är också relativt
låg i Hallstahammar, Fagersta och Eskilstuna (mellan 65 och 68 pro-
cent) , samt i Skinnskatteberg, Oxelösund, Köping och Västerås där
andelen ligger kring 70 procent.

Detta om hur befolkningsstrukturen, med avseende på födelsebak-
grund, ser ut inom de olika kommunerna i regionen. Om vi i stället ser
till hur kategorierna med olika födelsebakgrund fördelar sig mellan de
olika kommunerna, så är det i de befolkningsmässigt största kommun-
erna som merparten av invandrarbefolkningen återfinns:

Av alla utomnordiska invandrare i Mälardalsregionen bor mer än en
tredjedel i Västerås och en femtedel i Eskilstuna, som befolkningsmäs-
sigt är de klart största kommunerna. Lägger vi därtill de utomnordiska
invandrarna i Nyköping och Katrineholm, dvs. i den tredje och fjärde
största kommunen i regionen, så är drygt sju av tio av regionens utom-
nordiska invandrare inräknade.

Inför den kommande redovisningen av de olika kategoriernas arbets-
löshetserfarenhet, kan vi således hålla i minnet att den stora merparten
av de utomnordiska invandrarna har sin (när-)arbetsmarknad i någon
av dessa fyra kommuner.

Av de nordiska invandrarna återfinns drygt var femte i Västerås och
knappt var fjärde i Eskilstuna. Av ”andragenerationsinvandrarna” med
båda föräldrarna utlandsfödda bor drygt häften i dessa två kommuner,
och av de personer som är födda i Sverige och som har en förälder som
är född utomlands bor mellan fyra och fem av tio i regionens två störs-
ta kommuner.
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Utbildningsbakgrund

Hur ser invandrargruppernas utbildningsbakgrund ut i jämförelse med
de infödda svenskarnas ? Frågan kan belysas med hjälp av den uppgift
om högsta avslutade utbildning som finns i Datakällans LOUISE-data-
mängd. Uppgiften finns i form av en utbildningskod enligt svensk ut-
bildningsnomenklatur (SUN) som är mycket finfördelad (och innehåll-
er mer än fyra tusen enskilda koder). I denna studie har den i databasen
befintliga äldre SUN-koden konverterats till den nya s.k. SUN2000-
koden. De benämningar på olika utbildningsnivåer och utbildnings-
inriktningar som här redovisas följer således nomenklaturen i den sist-
nämnda moderna koden.

Det vi kommer att redovisa är hur de sex jämförelsekategorierna för-
delar sig med avseende på nivån för högsta avslutade utbildning 1997,
samt hur lägre och högre utbildade i de sex jämförelsekategorierna för-
delar sig efter utbildningens inriktning.

Utbildningsnivå
I diagrammet på nästa sida har nivågrupperingen sammanfattats i fem
utbildningsnivåer. I tabell B1.11 i bilaga 1 (sidan 204) finns en mer fin-
indelad redovisning.

Diagrammet är arrangerat så att andelen med högsta utbildningsni-
vån, minst fyra års eftergymnasial utbildning, representeras av de svar-
ta stapelsegmenten längst till vänster. Därefter följer med avtagande
svärta stapelsegment representerande allt lägre utbildningsnivåer. Det
vita stapelsegmentet representerar således andelen som enbart har för-
gymnasial utbildning.

När det gäller de utomnordiska invandrarna som invandrat efter
1987 vill vi påpeka att utbildningsuppgift saknas för närmare 14 pro-
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cent. För övriga kategorier är bortfallet av utbildningsuppgift betydligt
mindre. I diagrammet har procentfördelningarna beräknats exklusive
dem för vilka utbildningsuppgift saknas.

Av diagrammet framgår att de tre invandrargrupperna skiljer sig åt
när det gäller utbildningsnivån. Av de utomnordiska invandrarna har
en betydligt större andel eftergymnasial utbildning än vad som är fallet
bland de nordiska invandrarna, och detsamma gäller beträffande andel-
en med treårig gymnasieutbildning. De nordiska invandrarna har den
största andelen lågutbildade av alla kategorier.

Utbildningsnivån bland de utomnordiska invandrare ligger i paritet
med den som gäller för infödda svenskar med svenska föräldrar vad
gäller andel högutbildade (eftergymnasial utbildning): Andelen, som är
23 procent i den ”helsvenska” kategorin, är högre bland de utomnord-
iska invandrare som kommit till Sverige efter 1987 (27 procent) medan
den är en aning lägre bland dem som varit längre tid i Sverige (22 pro-
cent). Av den mer finindelade redovisningen i tabellbilagan (tabell
B1.11 i bilaga 1, sid. 204) framgår att det bland de utomnordiska in-

Regionens befolkning 20–64 år efter högsta
avslutade utbildning 1997

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Född i Sverige
liksom båda föräldrarna

Född i Sverige, en
förälder född utomlands

Född i Sverige, båda
föräldrar födda utomlands

Född i Norden
(utom Sverige)

Född utanför Norden
invandrat senast 1987

Född utanför Norden
invandrat efter 1987

Eftergymnasial utbildning minst 4 år

Eftergymnasial utbildning mindre än 4 år

Gymnasial utbildning 3 år

Gymnasial utbildning mindre än 3 år

Förgymnasial utbildning

Diagrammet baseras på tabell B1.11 i bilaga 1.
Källa: bearbetade data från Datakällans LOUISE-datamängd.
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vandrarna t.o.m. finns en större andel högutbildade specialister än det
gör i den ”helsvenska” jämförelsekategorin (2.7 procent bland utom-
nordiska invandrare med lång vistelse i Sverige och 1.5 procent bland
utomnordiska invandrare med kortare vistelse i Sverige, jämfört med
0.9 procent bland infödda svenskar med svenska föräldrar, har femårig
eller längre eftergymnasial utbildning, ospecificerad forskarutbildning,
licentiatutbildning eller doktorsutbildning).

Även andelen med treårig gymnasieutbildning är högre bland de ut-
omnordiska invandrarna än bland de infödda svenskarna: Av de utom-
nordiska invandrarna med kortare tid i Sverige har 25 procent sådan
utbildning, medan andelen är 19 procent bland utomnordiska invand-
rare med längre vistelse i Sverige och 16 procent bland de infödda
svenskarna. Andelen lågutbildade (enbart förgymnasial utbildning) är å
andra sidan något högre bland de utomnordiska invandrarna  än bland
de infödda svenskarna (29 till 31 procent jämfört med 25 procent).

I kategorin ”andragenerationsinvandrare”, som är födda i Sverige
och har föräldrar som båda är födda utomlands, finns en något lägre
andel högutbildade än i den ”helsvenska” kategorin och kategorierna
utomnordiska invandrare. I stället finns här en större andel med gym-
nasieutbildning, där de med kortare än treårig sådan utgör den domine-
rande andelen.

I kategorin som är födda i Sverige och som har en förälder som är
född utomlands ligger andelen högutbildade ungefär på samma nivå
som i den ”helsvenska” kategorin (22.3 procent jämfört med 23 pro-
cent).

Sammanfattningsvis visar vår redovisning att andelen högutbildade
är lägre bland de invandrare som är födda i Norden än bland infödda
personer, medan så inte är fallet när det gäller de utomnordiska in-
vandrarna.

Utbildningsinriktning för lägre och högre utbildade
Av utbildningskoden SUN2000 kan också utläsas vilken inriktning man
haft på sin utbildning. Vi redovisar i följande tabell hur de olika jämfö-
relsekategorierna fördelar sig efter utbildningsinriktning, varvid vi sär-
skiljer personer på högre (eftergymnasial utbildning) och lägre (enbart
gymnasial utbildning eller lägre) utbildningsnivå.
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Tabell 8 Personer i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län
1997 fördelade efter utbildningsinriktning. Kolumnprocent för personer
med högst gymnasial utbildning respektive för personer med eftergym-
nasial utbildning.

Utrikes född
utanför Norden

Utbildningsinriktning

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Personer med högst gym-
nasieutbildning:

Allmän utbildning 60.5 43.4 51.8 30.6 35.8 39.8 40.9

Pedagogik och lärarutbildning 0.8 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Humaniora och konst 1.0 1.2 0.4 1.0 1.1 0.8 0.8

Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration 4.9 10.0 7.4 14.8 13.2 13.2 12.4

Naturvetenskap, matematik
och data 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3

Teknik och tillverkning 12.5 27.4 24.1 31.1 26.6 24.1 24.3

Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård 0.8 0.6 0.7 1.0 1.8 2.4 2.1

Hälso- och sjukvård samt
social omsorg 2.5 6.7 8.7 10.9 11.7 11.1 10.5

Tjänster 1.0 6.4 5.5 7.1 7.0 6.3 6.2

Okänd 15.9 3.9 1.1 3.0 2.3 1.9 2.4

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N 7 062 7 874 19 520 7 403 19 576 166 291 228 057

Personer med eftergymna-
sial utbildning:

Pedagogik och lärarutbildning 11.0 15.7 23.1 19.3 20.5 24.5 23.1

Humaniora och konst 8.2 9.5 6.2 5.5 5.7 5.2 5.5

Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration 16.6 15.4 15.8 15.2 17.3 17.3 17.1

Naturvetenskap, matematik
och data 12.4 6.6 4.6 6.3 6.6 5.2 5.7

Teknik och tillverkning 14.3 24.5 20.7 33.2 24.1 21.8 22.0

Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård 2.2 1.0 0.6 0.5 1.3 1.7 1.6

Hälso- och sjukvård samt
social omsorg 9.4 22.3 24.9 17.4 20.4 19.9 19.8

Tjänster 0.3 1.7 2.5 2.2 3.5 3.9 3.6

Okänd 25.7 3.3 1.5 0.3 0.6 0.4 1.6

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N 25 80 2 182 2 808 1 749 5 628 49 633 64 703
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I tabellen har exkluderats de personer för vilka utbildningsuppgift
saknas, vilket som vi tidigare påpekat var relativt många (ca 14 procent)
bland de utomnordiska invandrarna som kommit till Sverige efter
1987. Raderna i tabellen som anger ”okänd” avser en annan sak, nämli-
gen att underliggande utbildningsuppgifter inte innehåller information
om utbildningens inriktning – i dessa fall finns dock information om
utbildningsnivån. Bakom denna kod döljer sig således utbildningsupp-
gifter av typen ”fackskoleutbildning”, ”yrkesskoleutbildning, ospecifi-
cerad”, ”kandidatexamen, ospecificerad”, ”högskoleexamen, ospecifice-
rad”  etc. Som framgår av tabellen är det framför allt vanligt att infor-
mation om utbildningsinriktning saknas för de utomnordiska invand-
rarna med kortare vistelse i Sverige, och allra mest vanligt är det bland
de högre utbildade i denna kategori av vilka ca var fjärde person har
koden okänd utbildningsinriktning.

Med reservation för vad som här sagts om den relativt höga andelen
med okänd utbildningsinriktning bland de nyanlända utomnordiska
invandrarna, visar tabellen följande: Bland dem med gymnasieutbild-
ning eller lägre gäller att andelen med allmän utbildningsinriktning är
högre bland invandrargrupperna än bland andragenerationsinvandrar-
na och de infödda svenskarna, medan andelen med inriktning mot sam-
hällsvetenskap, juridik, handel, administration, och mot hälso- och sjuk-
vård samt social omsorg är lägre. Andelen med inriktningen teknik och
tillverkning är lägst bland utomnordiska invandrare med kortare vistel-
setid i Sverige och högst bland andragenerationsinvandrare vars båda
föräldrar är födda utomlands.

Också bland de högutbildade finns ungefär samma mönster när det
gäller utbildningsriktningen teknik och tillverkning. Andelen med in-
riktning mot naturvetenskap, matematik och data är klart högst bland
de utomnordiska invandrarna med kortare tid i Sverige, som istället
har den klart lägsta andelen med inriktningen pedagogik och lärarutbild-
ning och inriktningen hälso- och sjukvård samt social omsorg. Bland de
högutbildade gäller också att skillnaderna mellan kategorierna är rela-
tivt små beträffande andelen med utbildningsriktningen samhällsveten-
skap, juridik, handel, administration.
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Arbetslöshetserfarenhet

I detta avsnitt redovisas data om befolkningens arbetslöshetserfarenhet
under tidsperioden 1995–1997. I skrivande stund finns arbetslöshetsda-
ta, av den typ som här behandlas, endast för åren 1995–1997 i Datakäl-
lan. En uppdatering kommer att ske så snart resurserna tillåter. Vår av-
sikt är att fylla på med data, inte bara framåt i tiden, utan även bakåt,
så att åtminstone hela 1990-talet skall kunna studeras vad gäller syssel-
sättning, arbetslöshet, inkomstförhållanden mm.

Även om de data som presenteras i det följande således har några år
på nacken, så tror vi att de är av mer än ”historiskt intresse”. Det är
inte arbetslöshetens omfattning i sig, inte arbetslöshetsnivån, som ju
generellt har sjunkit markant i Sverige under de allra senaste åren, som
här står i fokus. Det vi vill belysa är de skillnader som finns mellan
olika befolkningsgrupper när det gäller förekomsten av arbetslöshet.
Vår hypotes är att det mönster som redovisningen kommer att blott-
lägga därvidlag, inte har eroderats sedan 1997; även om arbetslösheten
generellt har sjunkit avsevärt sedan dess, så går det antagligen fortfaran-
de att se ett liknande mönster. Möjlighet att pröva denna hypotes kom-
mer att ges i takt med att vår databas uppdateras med data från senare
årgångar.

I denna studie arbetar vi med arbetslöshetsmått som avviker från de
som man vanligen möter i den reguljära rapporteringen om arbetslös-
hetens utveckling. Den rapporteringen utgår i allmänhet från arbetslös-
hetsmått som anger andelen arbetslösa vid en viss tidpunkt, där andel-
en beräknas i relation till antalet personer i arbetskraften.

De data som ligger till grund för vår undersökning kan inte använ-
das för att ta fram sådana mått på arbetslösheten vid en given tidpunkt.
Istället är de lämpade för att belysa enskilda personers samlade erfaren-
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het av arbetslöshet under ett år, eller under flera år. De data vi utgår
ifrån 

97 är uppgifter om hur många dagar under året som en person varit
arbetslös, en uppgift som alltså kan sammanfatta flera enskilda arbets-
löshetsperioder. Det är således individernas samlade arbetslöshetserfa-
renhet under året (åren) som vi undersöker, och de arbetslöshetsnivåer
som framträder på basis av våra mått kommer därmed att ligga högre
än den reguljära arbetslöshetsrapporteringens mått. Att vi utgår från
individernas arbetslöshetserfarenhet innebär också att arbetslösheten
inte nödvändigtvis måste ha varit knuten till regionens arbetsmarknad.
De individer i undersökningspopulationen som inflyttat till regionen
under perioden 1995–1997, kan ju ha med sig arbetslöshetserfarenhet
från den region han/hon lämnat.

                                        
97. De arbetslöshetsdata som används här och som ingår i Datakällans LOUISE-

datamängd, har LOUISE i sin tur hämtat från den s.k. Händel-databasen hos AMS.
Det är en databas där man registrerar arbetssökande personer i sökandekategorier
med ett kodsystem som anger den arbetssökandes status som t.ex. arbetslösa som
väntar på beslutad åtgärd, sökande som är föremål för olika typer av åtgärder etc. I
vår redovisning använder vi en arbetslöshetsdefinition som baseras på de sökande-
kategorier som avser arbetslösa i sökandekategorierna 11–13 samt personer i åt-
gärdsstudier. (En utförligare beskrivning ges i bilaga 3). Som arbetslös ett visst år de-
finierar vi här de som varit registrerad i någon av dessa sökandekategorier under
minst en dag under året. Antal arbetslöshetsdagar under ett år definierar vi här som
summa dagar under året som man varit registrerad i dessa sökandekategorier.

Vid sidan av de öppet arbetssökande och de som är placerade i någon av de stu-
dieåtgärder som ingår i vår arbetslöshetsdefinition enligt ovan, finns arbetssökande
som är inplacerade i olika sysselsättningsåtgärder. (t.ex. lönebidrag, offentligt
skyddat arbete, beredskapsarbete). Dessa sökandekategorier ingår således inte i vår
arbetslöshetsdefinition. I vår arbetslöshetsdefinition inkluderas ej heller sökande-
kategori 14 (”övriga inskrivna vid arbetsförmedling”), en kategori som bl.a. rym-
mer arbetssökande som för tillfället inte står till arbetsmarknadens förfogande t.ex.
därför att de fullgör värnplikt, studerar mm. I den utsträckning personer i denna
kategori uppbär arbetslöshetsersättning samtidigt som de är registrerade i katego-
rin, vilket i vissa fall kan förekomma, kunde det vara rimligt att jämställa dem med
de kategorier vi räknat in i vår arbetslöshetsdefinition. Om de inkluderas eller ej
har dock en tämligen marginell betydelse för den analys som här är aktuell. För en
utförlig definition, beskrivning och historik över olika begrepp som används i Ar-
betsmarknadsverkets (AMV) statistik se Henriksson (2000).
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Följande sju arbetslöshetsmått 

98 kommer att användas i den fortsatta
redovisningen:

• Arbetslöshet någon gång under 1997. Redovisas som procentandelen
i respektive kategori som varit arbetslös minst en dag under året.

• Arbetslöshet under minst halva året 1997. Redovisas som procentan-
delen i respektive kategori som varit arbetslös minst 182 dagar un-
der året.

• Antal arbetslöshetsdagar under 1997. Redovisas som aritmetiska
medelvärden för dem i respektive kategori som varit arbetslös minst
en dag under året. I tabellbilagan redovisas även motsvarande medi-
anvärden.99

• Arbetslöshet någon gång varje år under åren 1995–1997. Redovisas
som procentandelen i respektive kategori som varit arbetslös minst
en dag varje år. Detta mått, liksom de tre följande, utnyttjar således
databasens longitudinella struktur som gör det möjligt att följa varje
enskild individs arbetslöshetshistoria över åren.

• Arbetslöshet varje år 1995–1997 under minst en tredjedel av året.
Redovisas som procentandelen i respektive kategori som varit ar-
betslös minst 121 dagar varje år.

• Negativ arbetslöshetsutveckling 1995–1997. Redovisas som procent-
andelen i respektive kategori som ett efterföljande år hade fler ar-
betslöshetsdagar än ett föregående år. Procentandelen inkluderar
även dem som varje år, eller åren 1996–1997, varit arbetslösa under
hela året (för vilka det alltså inte varit möjligt att ett efterföljande år
få en högre arbetslöshet än ett föregående år).

• Totala antalet arbetslöshetsdagar 1995–1997. Redovisas som aritme-
tiska medelvärden för dem i respektive kategori som varit arbetslös
minst en dag under perioden 1995–1997. I tabellbilagan redovisas
även motsvarande medianvärden.

                                        
98. Vår definition av arbetslöshet förklaras i föregående not.
99. Medianvärdet, eller ”mittvärdet” som det också kallas, anger det antal arbets-

löshetsdagar som hälften av den aktuella undersökningsgruppen ligger under, re-
spektive som hälften ligger över. Medianvärdet är därmed till skillnad från det
aritmetiska medelvärdet ett mått som inte är känsligt för extremvärden.
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I redovisningen presenteras ett antal diagram där de sex kategorier,
som vi presenterade i föregående avsnitt, jämförs. Eftersom arbetslös-
heten varierar ganska stort mellan olika köns- och åldersgrupper så
hålls dessa isär vid de jämförelser som görs. Materialet har därvid delats
in i sex olika grupper:

• Yngre män, i åldrarna 20–34 år.
• Medelålders män, i åldrarna 35–49 år.
• Äldre män, i åldrarna 50–64 år.
• Yngre kvinnor, i åldrarna 20–34 år.
• Medelålders kvinnor, i åldrarna 35–49 år.
• Äldre kvinnor, i åldrarna 50–64 år.

Inom var och en av dessa åldersgrupper görs således en jämförelse
mellan de ovan nämnda kategorierna med olika födelsebakgrund. I ett
sista avsnitt för vi också in utbildningsbakgrund för att belysa om ar-
betslöshetserfarenhet är vanligt förekommande också bland dem med
hög utbildning.

En mer utförlig redovisning av de data som redovisade diagram base-
ras på, finns i bilaga 1 i tabellerna B1.5–B1.10, sid. 198-203.

Arbetslöshetserfarenhet under året
Efter dessa inledande kommentarer övergår vi så till resultatredovis-
ningen. Vi börjar med att redovisa hur de jämförelser utfaller som base-
ras på de tre arbetslöshetsmått som gäller arbetslöshetserfarenhet under
1997.

Arbetslös under året
I det första diagrammet på nästa sida redovisas hur stor andel (i procent
av befolkningen) i de olika jämförelsekategorierna som var arbetslös
någon gång, dvs. minst en dag, under 1997.

Diagrammet är, liksom de som visas i efterföljande avsnitt, arrange-
rat i sex stapelsamlingar, en för varje köns- och åldersgrupp. Inom varje
sådan stapelsamling finns sex staplar, där den mörkaste längst till väns-
ter avser de utomnordiska invandrarna som invandrat 1988 eller senare,
och den ljusaste längst till höger avser de som är födda i Sverige och
har föräldrar som också är födda i Sverige. Mellan dessa ytterstaplar vi-
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sas från vänster till höger, och med avtagande svärta, de staplar som re-
presenterar utomnordiska invandrare som invandrat 1987 eller tidigare,
nordiska invandrare; ”andragenerationsinvandrare” dvs. de som är föd-
da i Sverige och har föräldrar som båda är födda utomlands; samt slut-
ligen de som är födda i Sverige och har en förälder som är född utom-
lands.

En jämförelse mellan de sex stapelsamlingarna visar att arbetslös-
hetserfarenhet under året var betydligt vanligare bland de yngre än de
äldre, liksom att det i flertalet kategorier inte var några större skillna-
der mellan könen vad gäller erfarenhet av arbetslöshet under året.

En jämförelse av staplarna inom varje stapelsamling, som ju är det
som mest intresserar oss här, visar att det finns avsevärda variationer
mellan kategorierna med olika födelsebakgrund. I den äldsta ålders-
gruppen är dock skillnaderna mellan kategorierna mindre framträdan-
de.

Andelen med arbetslöshetserfarenhet under året är klart högst bland
de utomnordiska invandrarna, och i synnerhet bland dem som invand-
rat efter 1987. Medan den, med undantag för den äldsta åldersgruppen,
är lägst bland de personer som är födda i Sverige av svenska föräldrar.

Arbetslös någon gång under 1997
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Skillnaden därvidlag är allra störst i åldersgruppen 35–49 år. Bland des-
sa medelålders, var det i den förstnämnda kategorin tre gånger så van-
ligt med arbetslöshetserfarenhet under året som i den sistnämnda om vi
ser till kvinnorna. Bland männen var skillnaden ännu större. Men ock-
så bland de yngre och medelålders utomnordiska invandrare som varit
en längre tid i Sverige, (som invandrat 1987 eller tidigare), är det betyd-
ligt vanligare med arbetslöshetserfarenhet än bland motsvarade som
tillhör den ”helsvenska” gruppen. Andelen som varit arbetslös är unge-
fär dubbelt så hög bland de förra som bland de senare.

För de övriga tre kategorierna gäller, bland yngre och medelålders,
att andelen med arbetslöshetserfarenhet ligger mellan de utomnordiska
invandrarnas och den ”helsvenska” gruppens andelar. Bland de medel-
ålders varierar andelen enligt ett ”trappstegsmönster”: Andelen blir
successivt allt lägre när vi rör oss från kategorin längst till vänster med
sent invandrade av utomnordisk härkomst, via kategorierna med ut-
omnordiska invandrare med långvarig Sverigevistelse, nordiska invand-
rare, ”andragenerationsinvandrare” med båda föräldrarna födda utom-
lands, dito med en förälder född utomlands, mot den ”helsvenska” ka-
tegorin som finns längst till höger i stapelsamlingarna.

Arbetslös lång tid under året100

Detta gäller alltså när vi ser till andelen som varit arbetslös minst en
dag under året. Vi övergår nu till jämförelser där vi studerar hur det
förhåller sig med arbetslöshet under längre tid. Detta gör vi genom att i
följande diagram (nästa sida) redovisa hur stor andel i respektive kate-
gori som varit arbetslösa under minst hälften av årets dagar (minst 181
dagar 1997):

En jämförelse mellan stapelsamlingarna i diagrammet visar att
många arbetslöshetsdagar under året är vanligast bland de yngre och
minst vanligt bland de äldre i de flesta kategorier, och att det i flertalet
fall inte är några större skillnader mellan könen.

                                        
100. Se bilaga 3 för en redogörelse för hur vårt mått på arbetslöshetens omfatt-

ning kan medföra en överskattning av densamma.
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När vi studerar variationen inom de olika stapelsamlingarna fram-
kommer att det finns stora skillnader mellan kategorierna med olika
födelsebakgrund, särskilt i de båda yngre åldersgrupperna. Det mönster
som framträder där är att andelen med många dagars arbetslöshet är
högst bland de utomnordiska invandrarna som invandrat efter 1987,
medan den är näst högst bland de utomnordiska invandare som varit
längre i Sverige och allra lägst bland dem som är födda i Sverige och
vars båda föräldrar också är födda i Sverige. I mellanåldersgruppen är
det bland utomnordiska invandrare med minst tio års vistelse i Sverige
mer än dubbelt så vanligt att man varit arbetslös under minst hälften
av årets dagar, som det är i den ”helsvenska” kategorin.

I de båda yngre ålderskategorierna, och allra mest tydligt i mellanål-
dersgruppen, framträder också det ”trappstegsmönster” som vi tidigare
uppmärksammat och som innebär att andelen med många arbetslös-
hetsdagar blir allt lägre när vi rör oss från vänster till höger inom sta-
pelsamlingarna. Dvs. när vi rör oss från kategorin med utomnordiska
invandrarna som kommit till Sverige under de senaste tio åren mot ka-
tegorin med personer som är födda i Sverige och vars föräldrar också är
födda i Sverige.

Arbetslös minst halva året 1997
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Antal arbetslöshetsdagar under året
När det gäller andelen av samtliga i respektive kategori med olika fö-
delsebakgrund som har erfarenhet av arbetslöshet under året 1997, så
har vi hittills kunnat konstatera att det finns betydande variationer
mellan kategorierna, framför allt bland de yngre och medelålders.

Vi skall nu studera ett mått som enbart avser dem i respektive kate-
gori som varit arbetslösa någon gång under året. Vi skall visa hur om-
fattande arbetslösheten i de olika kategorierna varit uttryckt som ett
genomsnittsvärde (aritmetiskt medelvärde för antal dagar i arbetslös-
het) för dem med arbetslöshetserfarenhet under 1997.

När vi som här enbart ser till dem som varit arbetslösa någon gång
under året är det inte längre så att den äldsta åldersgruppen framstår
som minst arbetslöshetsdrabbad. (Se diagrammet ovan). Bland dem
som varit arbetslösa är det i stället så att man i genomsnitt varit arbets-
lös fler dagar bland de äldre än bland de yngre.

När vi studerar variationen mellan de sex kategorierna med olika fö-
delsebakgrund liknar det mönster som framträder i diagrammet det vi
tidigare sett. Variationen är minst systematisk i den äldsta ålders-

Antal arbetslöshetsdagar bland arbetslösa 1997
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gruppen, medan ett mer eller mindre tydligt ”trappstegsmönster” gäller
för både medelålders och yngre bland såväl män som kvinnor. Dvs. de
mest arbetslöshetsutsatta är de utomnordiska invandrarna och de minst
utsatta är de med ”helsvensk” bakgrund.

En jämförelse mellan de utomnordiska invandrarna som varit länge
(minst tio år) i Sverige och personerna i den ”helsvenska” gruppen visar
genomgående att de förstnämnda genomsnittligt varit arbetslösa under
fler dagar. I mellanåldersgruppen ligger genomsnittsvärdet så pass
mycket högre, både för män och kvinnor, att det motsvarar mer än en
månads längre arbetslöshet bland de utomnordiska invandrarna jäm-
fört med de ”helsvenska” personerna.

Arbetslöshetserfarenhet under alla åren 1995–1997
Hittills har vi redovisat arbetslöshetsmått som avser arbetslöshetserfa-
renhet under ett enda år (1997). I detta avsnitt skall vi, genom att kom-
binera individdata från flera års arbetslöshetsregistrering, studera den
sammantagna arbetslöshetserfarenheten för de olika jämförelsekatego-
riernas individer under samtliga tre år 1995–1997.

Arbetslös varje år
I det första diagrammet på nästa sida visas andelen som varje år 1995–
1997 varit arbetslös minst en dag. En jämförelse mellan stapelsamlingar-
na visar att arbetslöshetsförekomst varje år är betydligt mindre vanligt
förekommande i den äldsta åldersgruppen jämfört med de båda andra.
Vidare att skillnaderna mellan könen i de flesta fall är relativt små.

När vi ser till variationen inom de olika stapelsamlingarna och jäm-
för kategorierna med olika födelsebakgrund, så framträder ungefär
samma bild som vi tidigare kunnat redovisa: Små skillnader mellan ka-
tegorierna i den äldsta åldersgruppen och särskilt stora skillnader bland
de medelålders.

Mest påtagligt bland män i mellanåldersgruppen, återkommer det ti-
digare påvisade ”trappstegsmönstret” som innebär att andelen är klart
högst i kategorin utomnordiska invandrare med högst tio år i Sverige
och att den sedan successivt blir allt lägre när vi låter blicken löpa hö-
gerut över staplarna mot den ”helsvenska” kategorin.
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Bland de medelålders är andelen som varit arbetslös varje år mer är
fyra gånger så hög bland utomnordiska invandrare med kortare tid i
Sverige, som den är bland personerna i den ”helsvenska” kategorin.
Och bland utomnordiska invandrare med lång tid i Sverige är den
minst dubbelt så hög som bland de ”helsvenska”. I den yngsta ålders-
gruppen är motsvarande skillnader mindre, men ändå tydliga.

Arbetslös lång tid varje år
I nästa diagram skall vi studera hur andelen som varje år varit arbetslös
under många dagar varierar mellan de olika jämförelsegrupperna. Det
arbetslöshetsmått som redovisas är andelen som varje år 1995–1997 va-
rit arbetslös under minst en tredjedel av året (minst 121 dagar).

En jämförelse inom de olika stapelgrupperna visar, liksom tidigare,
att den största variationen finns i mellanåldersgruppen, där ”trappstegs-
mönstret” med allt lägre staplar från vänster till höger återkommer.
Dvs. många dagars arbetslöshet varje år, var allra mest vanligt bland de
utomnordiska invandrarna som invandrat efter 1987 och allra minst
vanligt bland de personer som var födda i Sverige och som har föräld-
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rar som också var födda i Sverige, med de andra kategorierna i fallande
skala däremellan.

  Bland de medelålders är procentandelen, som varje år varit arbets-
lös under minst en tredjedel av året, fyra till fem gånger så hög bland
de utomnordiska invandrarna som invandrat efter 1987, som den är i
den ”helsvenska” kategorin. En jämförelse mellan den ”helsvenska” ka-
tegorin och kategorin med utomnordiska invandrare som varit minst
tio år i Sverige, visar att andelen med många dagars arbetslöshet varje
år är minst dubbelt så hög bland de sistnämnda.

Negativ arbetslöshetsutveckling
I följande diagram kan vi studera variationerna mellan jämförelsekate-
gorierna när det gäller ytterligare ett mått på arbetslöshetserfarenhet
under perioden 1995–97. Det är ett mått som vi kallat för negativ arbets-
löshetsutveckling.

Arbetslös varje år 1995–1997 
under en minst en tredjedel av året
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Här har vi för varje enskild individ jämfört antalet arbetslöshetsdag-
ar under de tre aktuella åren. Om antalet arbetslöshetsdagar är större
för varje år, (dvs. fler arbetslöshetsdagar 1996 än 1995 och fler arbetslös-
hetsdagar 1997 än 1996), säger vi att individen har en negativ arbetslös-
hetsutveckling. Som individer med negativ arbetslöshetsutveckling
räknar vi även dem som samtliga tre år, eller de båda sista åren i den
studerade tidsperioden, är arbetslösa under hela året.

Det som redovisas i diagrammet är procentandelen med negativ ar-
betslöshetsutveckling enligt denna definition; ett mått som således
speglar hur vanligt det varit att arbetslöshetssituationen förvärrats för
varje år (eller varit konstant nattsvart i de fall det varit fråga om fort-
löpande helårsarbetslöshet).

Återigen finner vi att variationerna mellan kategorierna med olika
födelsebakgrund är mest påtagliga bland de medelålders, medan de är
minst framträdande i den äldsta åldersgruppen (där det dock bland
männen finns en stor skillnad mellan de utomnordiska invandrarna
som kommit till Sverige efter 1987 och de övriga kategorierna).

Negativ arbetslöshetsutveckling 1995–1997
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Bland de yngre och medelålders, och mest tydligt bland männen,
återkommer det trappstegsmönster vi tidigare kommenterat flera gång-
er: den högsta trappsteget, representerande utomnordiska invandrare
med högst tio år i Sverige, utgörs av stapeln längst till vänster, medan
det lägsta trappsteget, representerade personer i den ”helsvenska” kate-
gorin utgörs av stapeln längst till höger i varje stapelsamling.

Avståndet mellan det första och sista ”trappsteget” är särskilt stort
bland de medelålders: bland männen i den åldersgruppen är det, bland
de utomnordiska invandrarna som varit högst tio år i Sverige, ca fem
gånger fler som haft negativ arbetslöshetsutveckling under perioden, än
det är bland männen i den ”helsvenska” kategorin. Ser vi till de medel-
ålders kvinnorna är det ungefär fyra gånger fler med negativ arbetslös-
hetsutveckling, bland de utomnordiska invandrarna som varit högst tio
år i Sverige jämfört med kvinnorna i den ”helsvenska” kategorin.

Även de medelålders utomnordiska invandare som varit lång tid (in-
vandrat 1987 eller tidigare) i Sverige har haft en negativ arbetslöshetsut-
veckling i betydligt högre utsträckning än personerna som är födda i
Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. Procentandelen är
mer än dubbelt så hög för den förstnämnda kategorin som för den se-
nare.

Totala antalet arbetslöshetsdagar 1995–1997

Vi skall presentera ytterligare ett arbetslöshetsmått som speglar indi-
vidernas samlade arbetslöshetserfarenhet under tidsperioden 1995–97.
Detta mått avser det totala antalet dagar som man varit arbetslös under
de tre aktuella åren, dvs. det är en summering av det antal arbetslös-
hetsdagar som man haft varje år. I diagrammet på näsa sida redovisas
genomsnittsvärdet (aritmetiskt medelvärde) för dem i varje jämförelse-
grupp som varit arbetslös någon gång under den studerade tidsperiod-
en. Avståndet mellan de vågräta stödlinjerna i diagrammet motsvarar
en månads arbetslöshet (30 dagar).

En jämförelse mellan stapelsamlingarna visar att de yngre arbetslösa
genomsnittligt sett haft färre arbetslöshetsdagar totalt under perioden
än de medelålders och äldre, liksom att de arbetslösa kvinnorna i mel-
lanåldersgruppen och den yngsta åldersgruppen haft färre arbetslöshets-
dagar än männen.
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När det gäller variationsmönstret inom de olika stapelsamlingarna
ser vi att variationerna i den äldsta åldersgruppen avviker från dem i de
båda övriga åldersgrupperna, som uppvisar ungefär samma bild som
gällt för alla andra redovisade arbetslöshetsmått; det numera välbekan-
ta trappstegsmönstret, mest uttalat bland de medelålders, som visar att
den mest arbetslöshetsutsatta kategorin är den med utomnordiska in-
vandrare med högst tio års Sverigevistelse, medan den minst utsatta är
kategorin med personer födda i Sverige och vars föräldrar också är
födda i Sverige.

Storleksmässigt innebär skillnaderna mellan dessa båda kategorier att
arbetslösa utomnordiska invandrare med högst tio års Sverigevistelse i
genomsnitt varit arbetslösa omkring 140 dagar mer, dvs. nästan fem
månader mer, än de arbetslösa personerna i den ”helsvenska” katego-
rin, om vi ser till de medelålders där skillnaderna är som störst. Om vi
i stället jämför de medelålders ”helsvenska” som varit arbetslösa, och

Totala antalet arbetslöshetsdagar 1995–1997
bland dem som varit arbetslösa
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de som varit arbetslösa bland utomnordiska invandrare med minst tio
års i Sverigevistelse, finner vi att de senare i genomsnitt har drygt 100
fler arbetslöshetsdagar totalt under perioden. Även för de nordiska in-
vandrarna, liksom för andragenerationsinvandrarna gäller att den ge-
nomsnittliga sammantagna arbetslöshetstiden var klart längre än den
var för de personer som är födda i Sverige.
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Arbetslöshet bland högutbildade

Av den tidigare redovisningen har framgått att det finns klara skillna-
der mellan de kategorier med olika härkomst som vi jämfört, när det
gäller arbetslöshetserfarenheter under de studerade åren. Mönstret som
framträtt är att de icke ”helsvenska” kategorierna i varierande grad haft
sådana erfarenheter i högre utsträckning än den ”helsvenska” gruppen.
De som framstår som arbetslöshetsutsatta i särskilt hög grad är de ut-
omnordiska invandrarna, och i synnerhet de av dem som varit i Sveri-
ge under högst tio år.

Detta mönster har varit särskilt framträdande i mellanåldersgruppen
35–49 år. I detta avsnitt skall vi därför ägna den åldersgruppen ytterlig-
are uppmärksamhet, i det att vi skall undersöka om mönstret kvarstår
när vi jämför personer med samma utbildningsnivå.101 Är det även
bland de högutbildade så att det finns stora skillnader i arbetslöshet
mellan jämförelsekategorierna ?

För att belysa den frågan skall vi göra motsvarande jämförelser som
tidigare presenterats. Dvs. vi undersöker hur variationen mellan kate-
gorierna ser ut beträffande arbetslöshet under året 1997 och arbetslös-
hetserfarenhet under alla tre åren 1995–1997. Vi begränsar alltså jämför-
elsen till de personer som 1997 var i åldern 35–49 år och som var hög-
utbildade. Med högutbildade avser vi här personer som har eftergym-
nasial utbildning. Vi använder bland dem en indelning i två utbild-
ningskategorier: eftergymnasial utbildning mindre än fyra år, respek-
tive fyraårig eller längre eftergymnasial utbildning. I den sistnämnda
utbildningskategorin finns alltså bl.a. högutbildade specialister, dispute-
rade forskare mm.

                                        
101. Med utbildningsnivå avses högsta avslutade utbildning.
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Arbetslöshetserfarenhet under året
Resultatet av jämförelsen presenteras i ett antal diagram på följande si-
dor. Underlaget för diagrammen finns redovisat i tabell B1.12–B1.15 i
bilaga 1. Diagrammen är arrangerade på samma sätt som de diagram vi
tidigare redovisat, med undantag för att stapelsamlingarna här avser
utbildningskategorier för män respektive kvinnor i stället för köns-
och åldersgrupper. Till vänster i diagrammen finns således två stapel-
samlingar som avser män, varav den längst till vänster gäller män med
eftergymnasial utbildning mindre än fyra år, och den andra gäller män
som har minst fyra års sådan utbildning. Till höger i diagrammen finns
två motsvarande stapelsamplingar som avser kvinnor. Inom varje sta-
pelsamling finns sex staplar, representerande de sex kategorier med oli-
ka födelsebakgrund som vi använt i den tidigare redovisningen. I några
diagram har de två staplar som representerar kategorien utomnordiska
invandrare och kategorin personer födda i Sverige och vars båda föräld-
rar är födda utomlands, utelämnats och ersatts av en liten stjärnsym-
bol. Detta därför att underlaget för det arbetslöshetsmått som där redo-
visas består av mycket få (färre än tio) personer.

Arbetslös under året
I de första diagrammet (nästa sida) visas hur stor andel i de olika jämfö-
relsekategorierna som varit arbetslös någon gång under 1997:

En jämförelse mellan stapelsamlingarna visar att de allra högst ut-
bildade hade arbetslöshetserfarenhet under året i mindre utsträckning
än de med kortare eftergymnasial utbildning, samt att andelen som va-
rit arbetslös var något högre bland kvinnor än bland män när det gäller
dem med minst fyraårig eftergymnasial utbildning.

När vi sedan betraktar hur staplarnas höjd varierar inom de båda ut-
bildningskategorierna för män och kvinnor, så är det mest slående den
mycket stora skillnaden mellan de utomnordiska invandrarna och de
övriga grupperna. För dem med kortare eftergymnasial utbildning gäll-
er för männens del, när vi jämför kategorin utomnordiska invandrare
som invandrat efter 1987 med den ”helsvenska” kategorin, att arbetslös-
hetserfarenhet under året var mer än sju gånger vanligare i den först-
nämnda kategorin.

Om vi i samma stapelsamling (män med upp till treårig eftergymna-
sial utbildning) i stället jämför de utomnordiska invandrare som varit
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lång tid i Sverige med den ”helsvenska” kategorin, så är skillnaden
mindre men ändå avsevärd: mellan tre och fyra gånger fler i den utom-
nordiska kategorin än i den ”helsvenska” har varit arbetslös under året.
Motsvarande jämförelser för kvinnornas del ger ett liknande utfall,
även om skillnaderna mellan de utomnordiska kategorierna och den
helsvenska kategorin inte är fullt så stora.

Vi kan också konstatera att det ”trappstegsmönster” som vi mött ti-
digare i redovisningen också här framträder ganska tydligt bland dem
med eftergymnasial utbildning upp till tre år; andelen som varit arbets-
lös blir allt mindre när vi flyttar blicken från vänster till höger i stapel-
samlingen, dvs. när vi rör oss från den utomnordiska invandrargrupp-
en med kortare tid i Sverige via de andra kategorierna med olika typ av
utländsk härkomst mot den ”helsvenska” kategorin.

Också bland de mest högutbildade, de som har minst fyra års efter-
gymnasial utbildning, är skillnaderna stora mellan de utomnordiska
invandrarna och de ”helsvenska”: För männen gäller att andelen som
varit arbetslös under året är mer än 12 gånger större bland dem som
invandrat till Sverige efter 1987 jämfört med bland de ”helsvenska”. En

Arbetslös någon gång under 1997
– högutbildade i åldersgruppen 35–49 år
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jämförelse mellan de som invandrat 1987 eller tidigare och de
”helsvenska” visar att mer än fyra gångar fler av de förstnämnda varit
arbetslösa under året. För kvinnornas del skiljer det mindre, men ändå
så mycket så att andelen bland de utomnordiska invandrarna är nästan
åtta gånger så hög som bland de ”helsvenska” när det gäller dem som
invandrat efter 1987, och mer än tre gånger så hög när det gäller dem
som varit i Sverige under längre tid, dvs. under minst tio år 1997.

Arbetslös lång tid under året
I nästa diagram visas andelen som varit arbetslös under minst hälften
av årets dagar 1997. Även här ser vi mycket stora skillnader framför allt
mellan de utomnordiska kategorierna och den ”helsvenska”. När det
gäller dem med eftergymnasial utbildning kortare tid än fyra år gäller
för männens del, att andelen med lång arbetslöshet är mer än elva
gånger högre bland de utomnordiska invandrarna som kommit till
Sverige efter 1987 än bland personerna i den” helsvenska ” kategorin.
Bland kvinnorna är motsvarande skillnad ännu större. En jämförelse
mellan de ”helsvenska” personerna och de utomnordiska invandrare
som kommit till Sverige 1987 eller tidigare, visar att mellan fyra och
fem gånger fler av de sistnämnda varit arbetslösa minst halva året.

Arbetslös minst halva året 1997
– högutbildade i åldersgruppen 35–49 år
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Om vi ser till dem med minst fyra års eftergymnasial utbildning så
finns även här stora skillnader mellan de utomnordiska invandrarkate-
gorierna och kategorin med ”helsvenska” personer. Bland männen är
det femton gånger fler och bland kvinnorna 13 gånger fler av de som är
födda utanför Norden och invandrat efter 1987 än bland ”helsvenskar-
na”, som varit arbetslös minst halva året. Av de högst utbildade kvin-
norna har omkring var tionde varit arbetslös under minst halva året,
vad gäller de utomnordiska invandrare som 1997 varit tio år eller längre
i Sverige. Av de högst utbildade kvinnorna som är födda i Sverige och
som har svenskfödda föräldrar är det mindre än en på femtio som haft
så lång arbetslöshet. Bland de högst utbildade männen i kategorin utom-
nordiska invandrare med lång tid i Sverige är det, jämfört med kvin-
norna, en mindre andel som varit arbetslösa under minst halva året,
men även bland dem gäller att andelen är många gånger högre än den
är i den ”helsvenska” kategorin.

När det gäller kvinnor i den högsta utbildningsgruppen kan noteras
att det inte förekom någon lång arbetslöshet alls i två av kategorierna
(utomnordiska invandrare och personer födda i Sverige som har ut-
landsfödda föräldrar).

Antal arbetslöshetsdagar under året
I nästa diagram studerar vi den genomsnittliga arbetslöshetstiden under
året bland dem som varit arbetslösa minst en dag.

Bland de högst utbildade redovisas inga värden för nordiska invand-
rare och för andragenerationsinvandrare som är födda i Sverige och
vars båda föräldrar är födda utanför Sverige, eftersom underlagt här be-
står av mycket få individer.

En jämförelse mellan de olika stapelsamlingarna visar att genom-
snittsvärdena är högre för män än för kvinnor i de flesta kategorier
med olika födelsebakgrund.

Av diagrammet framgår också att den genomsnittliga arbetslöshets-
tiden i båda utbildningsgrupperna och för båda könen ligger på 200 da-
gar eller mer i de utomnordiska invandrarkategorierna. Bland de ”hel-
svenska” är den genomsnittliga arbetslöshetstiden betydligt lägre, sär-
skilt bland kvinnorna: De ”helsvenska” kvinnor som har minst fyra års
eftergymnasial utbildning och som varit arbetslösa under 1997 var i ge-
nomsnitt arbetslösa 156 dagar. De kvinnor på samma utbildningsnivå
som invandrat från länder utanför norden 1987 eller tidigare, och som
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var arbetslösa under året, hade en genomsnittlig arbetslöshetstid på 219
dagar. Bland kvinnorna med eftergymnasial utbildning mindre än fyra
år, är motsvarande genomsnittsvärden 142 dagar respektive 200 dagar.

Arbetslöshetserfarenhet under alla åren 1995–1997
Vi övergår nu till en redovisning av de högutbildades arbetslöshetserfa-
renhet under hela tidsperioden 1995–1997. Samma mått används, som
när vi i den föregående redovisningen behandlade samtliga individer i
regionen i åldersgruppen 20–64 år.

Arbetslös varje år
Vi börjar med att i följande diagram på nästa sida redovisa en jämförel-
se som avser andelen som varit arbetslös (minst en dag) varje år under
den aktuella tidsperioden.

Den bild som framträder är i stort densamma som redovisats beträff-
ande de hittills redovisade arbetslöshetsmåtten. Dvs. det mest iögon-
fallande är de stora skillnader som finns mellan de utomnordiska in-

Arbetslöshetsdagar 1997 bland dem som varit arbetslösa 
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vandrarkategorierna och övriga, och – åtminstone när det gäller dem
med eftergymnasial utbildning upp till tre år – det välbekanta ”trapp-
stegsmönstret”.

Om vi liksom tidigare fokuserar på de skillnader som finns mellan
de utomnordiska invandrarna och de ”helsvenska” i de båda utbild-
ningskategorierna, så kan vi konstatera följande: Bland dem med efter-
gymnasial utbildning kortare tid än fyra år är det i kategorin som in-
vandrat efter 1987 tio gånger vanligare, och bland dem som varit lång
tid i Sverige ungefär fyra gånger vanligare, att man varit arbetslös varje
år, än det är i den ”helsvenska” kategorin.

När det gäller dem med minst fyraårig eftergymnasial utbildning är
det relativa avståndet mellan invandrare och ”helsvenskar” ännu större:
Bland dem som invandrat efter 1987 har omkring var tredje varit ar-
betslös varje år, jämfört med ett par procent av de ”helsvenska” högut-
bildade. Av de utomnordiska invandrare som 1997 varit i Sverige i
minst tio år, och som har minst fyra års eftergymnasial utbildning, har
var elfte man och nästan var nionde kvinna varit arbetslös varje år.

Arbetslös varje år 1995–1997
– högutbildade i åldersgruppen 35–49 år
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Arbetslös lång tid varje år
Nästa diagram visar i vilken utsträckning som de högutbildade i de oli-
ka kategorierna varit arbetslös under en längre tid varje år. Det mått
som används är andelen med minst 121 dagars arbetslöshet varje år
1995–1997.

Den bild vi erhöll med föregående mått kvarstår när vi här ser på er-
farenhet av många dagars arbetslöshet varje år; ”trappstegsmönstret” i
den lägre utbildningskategorin och de genomgående stora skillnaderna
mellan de utomnordiska invandrarna och övriga.

Bland dem med eftergymnasial utbildning kortare tid än fyra år gäll-
er att mer än var tredje man och mer än var fjärde kvinna i kategorin
utomnordiska invandrare som invandrat efter 1987, varit arbetslös un-
der minst en tredjedel av året under samtliga år i den studerade tidspe-
rioden. Av dem som kom till Sverige senast 1987 gäller samma sak för
var nionde man och var tolfte kvinna. Detta kan jämföras med att bara
omkring två procent av de ”helsvenska” männen och en procent av de
”helsvenska” kvinnorna på samma utbildningsnivå varit utsatt för mot-
svarande arbetslöshet.

Arbetslös varje år 1995–1997 under minst en tredjedel
 av året  – högutbildade i åldersgruppen 35–49 år
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Bland dem på den högsta utbildningsnivån är det genomgående
mindre vanligt förekommande med många arbetslöshetsdagar varje år.
Men även här gäller att de utomnordiska invandrarna relativt sett varit
påtagligt mer arbetslöshetsdrabbade än de ”helsvenska” personerna på
den högsta utbildningsnivån.

Negativ arbetslöshetsutveckling
Nästa jämförelse avser det mått som vi kallat negativ arbetslöshetsut-
veckling. Dvs. det mått som anger andelen individer i respektive kate-
gori som för varje år under perioden 1995–1997 fått en försämrad ar-
betslöshetssituation i den meningen att antalet arbetslöshetsdagar ökat.
Som negativ arbetslöshetsutveckling räknas också om man samtliga tre
år, eller de två sista åren av perioden, varit arbetslös under hela året.

Även när det gäller detta mått är det de utomnordiska invandrarna
som sticker ut. För de av dem som invandrat efter 1987, och som har
kortare eftergymnasial utbildning, gäller att drygt var fjärde man och
mer än var femte kvinna haft en negativ arbetslöshetsutveckling. Mot-
svarande andelar bland dem som varit i Sverige sedan 1987 eller tidigare
ligger betydligt lägre, men ändå klart högre än vad som gäller för de

Negativ arbetslöshetsutveckling 1995–1997
– högutbildade i åldersgruppen 35–49 år
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”helsvenska” personerna på motsvarande utbildningsnivå, av vilka bara
ett par procent haft en negativ arbetslöshetsutveckling.

Om vi ser till dem på den högsta utbildningsnivån, de som har minst
fyra års eftergymnasial utbildning, så är skillnaderna mellan de utom-
nordiska invandrarna och de ”helsvenska” personerna störst bland
kvinnorna.

Totala antalet arbetslöshetsdagar 1995–1997

Vi skall avslutningsvis redovisa en jämförelse som baseras på den sam-
mantagna arbetslöshetstiden under hela perioden 1997–1999. Det mått
som används är medelvärdet för det totala antalet arbetslöshetsdagar
under dessa år, bland dem som någon gång varit arbetslösa under peri-
oden.

I diagrammet har – när det gäller dem med minst fyraårig eftergym-
nasial utbildning – inga värden redovisats för två kategorier, på grund

Totala antalet arbetslöshetsdagar 1995–1997 bland 
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av att det underliggande antalet individer i dessa kategorier var mycket
litet.

Återigen kan vi konstatera att det är de utomnordiska invandrarna
som varit mest arbetslöshetsdrabbade, och att de minst utsatta är de
som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. Detta
gäller både för dem med lägre och för dem med högre eftergymnasial
utbildning och det gäller för både män och kvinnor.

Vi kan också konstatera att det genomsnittliga antalet arbetslöshets-
dagar ligger mycket högt i många kategorier. De utomnordiska invand-
rare som kommit till Sverige efter 1987 och som någon gång varit ar-
betslösa under perioden har en genomsnitlig arbetslöshetstid som mot-
svarar minst ett och ett halvt år, om vi ser till dem med eftergymnasial
utbildning kortare tid än fyra år. Detta gäller även för dem med fyra-
årig eller längre eftergymnasial utbildning beträffande männen, medan
de högst utbildade utomnordiska invandrarkvinnornas genomsnittliga
arbetslöshetstid är några månader kortare.

Den genomsnittliga arbetslöshetstiden är lång också bland de högut-
bildade utomnordiska invandrare som varit lång tid i Sverige och som
varit arbetslösa någon gång under perioden; omkring 500 dagar vad
gäller män med kortare eftergymnasial utbildning, och en bit över 400
dagar för invandrade män i den högsta utbildningskategorin liksom för
invandrade kvinnor av utomnordisk härkomst i båda utbildningskate-
gorierna.

De lägsta genomsnittsvärdena återfinns som redan påpekats, bland
personerna i den ”helsvenska” kategorin. Allra lägst är medelvärdet
bland de högst utbildade ”helsvenska” kvinnorna, där den genomsnitt-
liga arbetslöshetstiden, bland dem som varit arbetslösa under något av
åren 1995–1997, uppgår till 242 dagar. Ett värde som således motsvarar
ca sex månaders mindre arbetslöshet än motsvarande genomsnittsvärde
för de kvinnor på samma utbildningsnivå som är invandare från länder
utanför Norden, och som kommit till Sverige 1987 eller tidigare.

Vår genomgång i detta kapitel har visat att det även bland de högut-
bildade och mycket högutbildade finns stora variationer i arbetslöshet
mellan de kategorier med olika födelsebakgrund som vi jämfört.

Det kanske mest slående, när vi studerar diagrammen, är i hur hög
grad de utomnordiska invandrarna har varit arbetslöshetsdrabbade
jämfört med övriga kategorier på samma höga utbildningsnivå, och i
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synnerhet jämfört med den kategori som består av personer födda i
Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. De utomnordiska
invandrare som varit i särklass mest arbetslöshetsdrabbade bland de
högutbildade, är de som 1987 varit i Sverige i högst tio år. Bland dem
bör det finnas relativt många som på grund av t.ex. språksvårigheter
har svårt att göra sig gällande på den svenska arbetsmarknaden, vilket
kan förklara att arbetslöshetstalen blir höga i denna kategori.

Det är mindre lätt att göra en sådan tolkning när det gäller de hög-
utbildade eller mycket högutbildade utomnordiska invandrare som
funnits i Sverige sedan 1987 eller längre tillbaks. Även när det gäller
dem har vi ju kunnat konstatera att de varit utsatta för arbetslöshet i
avsevärt högre utsträckning än de personer på samma utbildningsnivå
som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sverige. Att
ha ”investerat” i en hög eller t.o.m. mycket hög utbildning, och därtill i
en lång ”anpassningstid” i det nya landet, har för många av dessa utom-
nordiska invandrare uppenbarligen inte varit tillräckligt, för att slippa
arbetslöshetens gissel.
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Resultatöversikt mot bakgrund av några
hypoteser

Vi har studerat hur regionbefolkningen, indelad i sex olika kategorier
med hänsyn till födelsebakgrund, har varit utsatt för arbetslöshet un-
der 1997 och under perioden 1995–1997. Med användande av sju olika
arbetslöshetsmått har vi undersökt hur arbetslösheten varierar mellan
de sex befolkningskategorierna. I var och en av de sju jämförelser mel-
lan befolkningskategorierna som därvid gjorts, har separat redovisats
utfallet för olika köns- och åldersgrupper (män respektive kvinnor i ål-
dersgrupperna 20–34 år, 35–49 år och 50–64 år). Därtill har vi gjort en
särskild redovisning av hur motsvarande jämförelser utfaller när vi en-
bart ser till personer med hög eller mycket hög utbildning (könsspeci-
fik redovisning för åldersgruppen 35–49 år).

Sammantaget omfattar redovisningen därmed 42 olika jämförelser av
de sex kategorierna med olika födelsebakgrund (7 arbetslöshetsmått x 6
köns-/åldersgrupper). Plus 28 jämförelser när det gäller de högutbilda-
de (7 arbetslöshetsmått x 2 utbildningskategorier x 2 kön). Totalt är det
alltså fråga om 70 olika jämförelser som redovisats i de presenterade di-
agrammen. För att underlätta en överblick av hur alla dessa jämförelser
utfallit skall vi här presentera några tabeller som sammanfattar resultat-
en. Tabellöversikten har utformats så, att den underlättar en bedöm-
ning av hur resultaten ter sig i förhållande till följande tre frågor:

• I vilken utsträckning har jämförelserna visat att invandrare från
länder utanför Norden varit utsatta för arbetslöshet i högre ut-
sträckning än invandrare från de nordiska länderna ?
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• I vilken utsträckning har jämförelserna visat att de som invandrat
1988 eller senare varit utsatta för arbetslöshet i högre utsträckning
än de som invandrat före 1988  ?

• I vilken utsträckning har jämförelserna visat att andragenerationsin-
vandrare varit utsatta för arbetslöshet i högre utsträckning än perso-
ner som är födda i Sverige och vars föräldrar också är födda i Sveri-
ge  ?

Avsikten är således att sammanfatta utfallet av de jämförelser som
redovisats i ljuset av vissa hypoteser om invandrarnas situation på ar-
betsmarknaden, som tidigare diskuterats i kapitlet En problemöversikt.

Den första frågan anknyter till hypotesen att det kulturella avståndet
är en viktig faktor när det gäller att förklara invandrares svårigheter på
arbetsmarknaden. Av de invandrargrupper som jämförs i den regionala
studien borde, enligt denna hypotes, i synnerhet de utomnordiska
grupperna vara de som jämfört med den ”helsvenska gruppen” har en
sämre ställning på arbetsmarknaden. De nordiska invandrarnas situa-
tion bör i mindre utsträckning än de utomnordiskas avvika från den
som gäller för infödda svenskar. Om vårt material visar att utomnord-
iska invandrare varit mer arbetslöshetsutsatta än nordiska invandrare
och infödda svenskar bör detta således kunna tolkas som att hypotesen
om det kulturella avståndets betydelse får stöd i våra data.

Den andra frågan anknyter till hypotesen om vistelsetidens betydelse:
invandrarna måste  vistas i det nya landet ett antal år – för att anpassa
sig till det nya språket, den nya kulturen, arbetslivsförhållandena etc. – 
för att kunna hävda sig på arbetsmarknaden. I linje med denna hypotes
kan vi förvänta oss de som invandrat 1988 eller senare varit utsatta för
arbetslöshet i högre utsträckning än de som invandrat före 1988.

Den tredje frågan anknyter till resultaten i Schröders studie av tre
ungdomsgrupper, som vi diskuterade i kapitlet En problemöversikt, 

102

och som indikerar att andragenerationsinvandrare inte har en med öv-
riga infödda svenskar jämbördig ställning på arbetsmarknaden. Dvs. att
personer med utländskt påbrå – även om de själva är födda i Sverige, är
svenskspråkiga, har svensk skolgång bakom sig osv. – har en sämre
ställning på arbetsmarknaden än personer med ”helsvensk” bakgrund.
En förklaring till detta skulle kunna vara att de i viss utsträckning är

                                        
102. Se sid. 49 f.
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utsatta för medveten eller omedveten diskriminering av olika aktörer
på arbetsmarknaden och inom institutioner med anknytning till ar-
betsmarknaden. Utifrån denna hypotes, som vi här kan kalla hypotesen
om diskriminering av andragenerationsinvandrare, kan vi således för-
vänta oss att personer som är födda i Sverige, men som har föräldrar
(en eller båda) som är födda utomlands, varit utsatta för arbetslöshet i
högre utsträckning än de personer som är födda i Sverige och vars båda
föräldrar också är födda i Sverige.

Vi skall i tur och ordning behandla dessa tre frågor genom att i tre
översiktstabeller sammanfatta de resultat från den tidigare redovisning-
en som är av relevans  för respektive fråga. Tabellerna är gjorda så att
för varje köns- ålders- och utbildningsgrupp och för varje arbetslöshets-
mått så visas utfallet av de jämförelser mellan kategorierna som är av
relevans för den aktuella hypotesen.

Utfallet av varje jämförelse illustreras därvid med en grafisk symbol,
som representerar de staplar i de tidigare redovisade diagrammen som
gäller de kategorier som jämförs. Om det är fråga om en jämförelse
mellan tre kategorier kan t.ex. symbolen vara konturerad som 
vilket illustrerar att värdet för den första kategorin i jämförelsen är
högre än värdet för den andra kategorin vars värde i sin tur är högre än
värdet för den tredje kategorin. Eller symbolen kan se ut som vil-
ket visar att det är den tredje kategorin som har det högsta värdet på
arbetslöshetsmåttet medan den andra kategorin har det lägsta. Det som
symbolen avbildar är just rangordningen mellan kategorierna när det
gäller värdena på ett visst arbetslöshetsmått. Den säger dock ingenting
om hur stora skillnaderna mellan de aktuella värdena är. Skillnaderna
kan vara större eller mindre, men detta kan inte utläsas av symbolen.
För att få en bild av skillnadernas storlek måste man återvända till de
tidigare redovisade diagrammen, eller till de underliggande tabellerna i
bilaga 1.

Men vi har lagt in ytterligare en innebörd i de grafiska symbolerna
genom att färglägga dem på olika sätt: När utfallet av en jämförelse ger
stöd åt den aktuella hypotes som behandlas, så får den grafiska symbo-
len en helsvart yta (t.ex. som ▇▅▂). Medan ytan blir ofärgad (t.ex. som

), i de fall där jämförelsen inte ger stöd åt hypotesen. När vi be-
dömt huruvida utfallet av en viss jämförelse ger stöd åt en viss hypotes
eller ej, är det inte enbart symbolens form (dvs. rangordningen mellan
staplarna i det underliggande diagrammet) som varit avgörande. Vi har
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också (genom att studera de underliggande tabellerna i tabellbilagan),
tagit hänsyn till hur stora skillnaderna är mellan de olika kategoriernas
värden. Därför kan även utfall av jämförelser där rangordningen över-
ensstämmer med den som kan förväntas enligt den aktuella hypotesen,
illustreras med en ofärgad symbol, nämligen om vi bedömt att skillna-
derna mellan kategoriernas värden är så  pass liten att resultatet inte
kan tas till intäkt för att våra data belägger hypotesens riktighet.

Innan vi går in på själva resultatredovisningen enligt ovan nämnda
principer, skall vi säga några ord om hur man i detta sammanhang kan
se på de olika arbetslöshetsmått som använts i jämförelserna.

Om arbetslöshetsmåtten
Fem av de sju måtten anger hur stor andel av en viss befolkningska-
tegori som varit utsatt arbetslöshet. Av dessa mått avser två arbetslös-
hetserfarenhet under ett år (1997), medan tre avser arbetslöshetserfa-
renhet under en treårsperiod (1995–1997). De tre sistnämnda kan kan-
ske därför sägas ”väga lite tyngre” i den meningen att de fångar upp vad
som förevarit under en längre tidsperiod. Av de två mått som gäller ar-
betslöshetserfarenhet under 1997, gäller det ena måttet andelen som
överhuvudtaget varit berörd av arbetslöshet (arbetslös minst en dag
under året), medan det andra gäller andelen som varit arbetslös under
en stor del (minst hälften) av året. Här kan det sistnämnda måttet sägas
ha en större tyngd än det förstnämnda i den meningen att det indikerar
förhållanden som mer entydigt kan betraktas som problematiska.

På motsvarande sätt kan om de mått som gäller treårsperioden 1995–
1997 sägas, att det mått som anger andelen som alla tre åren varit ar-
betslös minst en tredjedel av årets dagar ”väger tyngre” än det mått
som anger andelen som varit arbetslös minst en dag varje år. Måttet ne-
gativ arbetslöshetsutveckling 1995–97, som anger andelen som varje efter-
följande år haft fler arbetslöshetsdagar än ett föregående år, är lite svå-
rare att bedöma ”tyngden” av i detta sammanhang.

Två av de sju måtten som använts i redovisningen har lite annorlun-
da karaktär. De anger det genomsnittliga antalet arbetslöshetsdagar i en
viss befolkningskategori under 1997 respektive under treårsperioden
1995–1997.  Men medelvärdena är inte baserade på samtliga personer i
befolkningskategorin, utan enbart på dem som upplevt arbetslöshet
någon gång under året eller åren. Med dessa mått undersöker vi alltså
inte hur utbredd arbetslösheten är (hur många som drabbas) i de olika
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befolkningskategorierna, utan hur omfattande (långvarig) den är bland
dem i de olika kategorierna som alls varit arbetslösa. Genomsnittsmått-
en (aritmetiska medelvärden) är också just genomsnittsmått. Ett antal
personer med helårsarbetslöshet kan resultera i att medelvärdet blir
högt i en kategori där antalet arbetslöshetsdagar annars för många ligg-
er en bra bit under medelvärdet. I en annan kategori kanske medelvär-
det är ungefär lika högt, men här är spridningen liten och det stora
flertalet personer ligger i närheten av medelvärdet.103 Sammantaget me-
nar vi att medelvärdesmåtten är lite svårare att tolka än de övriga mått-
en när vi här skall försöka studera hur våra resultat kan värderas i rela-
tion till de hypoteser vi diskuterar.

Kulturellt avstånd
För att se i vilken utsträckning hypotesen om kulturellt avstånd får
stöd i redovisade data, väljer vi att koncentrera oss på jämförelser mel-
lan tre kategorier: utomnordiska invandrare som invandrat till  Sverige
senast 1987, nordiska invandrare, samt infödda svenskar med infödda
svenska föräldrar. I diagrammen i den tidigare redovisningen represen-
teras dessa tre kategorier av den andra stapeln från vänster räknat i var-
je stapelsamling, och av den tredje och den sista stapeln räknat från
samma håll. De utomnordiska invandrare med kortare vistelsetid i Sve-
rige  lämnas alltså utanför sammanställningen. Vi gör så för att inte
eventuella effekter av viselsetiden i sig  skall slå igenom i jämförelsen:
Den nordiska invandrarkategorin domineras ju, som vi tidigare visat,
av personer som invandrat senast  1987 (ca 90 procent), varför det är
rimligt att i detta sammanhang endast jämföra dem med de utomnord-
iska invandrare som varit lång tid i Sverige.

I tabellen på nästa sida redovisar vi utfallet av jämförelserna mellan
dessa tre kategorier med hjälp av de grafiska symboler som vi ovan re-
dogjort för. En helt svartfärgad symbol markerar att vi bedömt att den

                                        
103. I de underliggande tabellerna i bilaga 1 redovisas också motsvarande medi-

anvärden, som anger hur många arbetslöshetsdagar som hälften av de arbetslösa
personerna i en viss kategori minst haft under 1997 (eller under treårsperioden
1995–1997). Genom att jämföra dem med de aritmetiska medelvärdena kan man få
en viss bild av hur skeva fördelningarna är; när medianvärdena är tydligt lägre än
medelvärdena visar det att det i kategorin finns ett antal individer med många ar-
betslöshetsdagar som ”drar upp” medelvärdet.
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aktuella jämförelsen utfallit så, att den ger stöd åt hypotesen om det
kulturella avståndets betydelse.

Tabell 9 Hypotesen om betydelsen av kulturellt avstånd belyst med en översikt av
redovisade jämförelser mellan kategorin utomnordiska invandrare med
lång tid i Sverige, kategorin nordiska invandrare och den ”helsvenska
kategorin”. En svartfärgad symbol, t.ex. som  ▇▅▂▇▅▂▇▅▂▇▅▂    ,    visar att utfallet av
en jämförelse bedömts ge stöd åt hypotesen.

Män Kvinnor

Arbetslöshetsmått 20–34 år 35–49 år 50–64 år 20–34 år 35–49 år 50–64 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂

Män 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Kvinnor 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Arbetslöshetsmått högst 3 år minst 4 år högst 3 år minst 4 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▂▅

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅▂ ▇▂▅ ▇▅▂ ▇▂▅

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▂▅ ▇▅▂

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅▂ ▇▂▅ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅▂ ▇▂▅ ▇▅▂ ▇▂▅

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▂▅

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂

Formen på dessa hypotespositiva symboler är antingen som ▇▅▂  el-
ler som  ▇▂▅ . Den sistnämnda formen innebär alltså att värdet för den
mellersta jämförelsegruppen, som motsvarar kategorin nordiska in-
vandrare, är lägre än värdet för den högra ”helsvenska” kategorin. Det
är dock i dessa fall fråga om mycket små skillnader mellan de nordiska
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invandrarna och den svenska kategorin, och vi menar att också dessa
resultat kan ses som förenliga med hypotesen. Som framgår av tabellen
finns också flera ofärgade symboler med formen  , som alltså re-
presenterar utfall där rangordningen mellan kategoriernas värden i och
för sig stämmer överens med vad man kan förvänta sig enligt hypote-
sen, men där storleksskillnaderna är så små att vi bedömt att inte beak-
ta dem. I den nedre tabellhalvan finns i några fall tecknet ☼ insprängt i
mitten på symbolen, vilket markerar att inget värde finns redovisade
för den mellersta kategorin (nordiska invandrare) i det underliggande
materialet. Samtliga dessa fall har ofärgade symboler och används alltså
inte som stöd för hypotesen.

Tabellen visar att hypotesen om det kulturella avståndets betydelse
får stöd av samtliga jämförelser när det gäller mellanåldersgruppen.
Detta gäller båda könen, och det gäller även för män och kvinnor i
denna åldersgrupp som är högutbildade (högst tre års eftergymnasial
utbildning).

För den äldsta åldersgruppen har jämförelserna inte givit samma re-
sultat. Här är, som symbolernas former visar, rangordningen mellan
kategorierna i många fall inte den förväntade, och där så är fallet är
skillnaderna mellan kategorierna för små för att vi vill ta dem som in-
täkt för att hypotesen får stöd.

När det gäller den yngsta åldersgruppen så har jämförelserna utfallit
så att de för kvinnornas del kan tolkas som stöd för hypotesen beträff-
ande fem av de sju måtten. Det är jämförelserna av medelantal dagar i
arbetslöshet som ger avvikande utfall. Detta gäller även för de yngre
männen, där dessutom inte jämförelsen av andelen med lång arbetslös-
het varje år under treårsperioden 1995–1997 utfaller så att den ger stöd
åt hypotesen.

För dem med allra högst utbildning, den andra och den fjärde ko-
lumnen i den nedre halvan av tabellen, har – om vi bortser från de jäm-
förelser där mätvärde saknas för de nordiska invandrarna – i stort sett
samtliga jämförelser mellan kategorierna utfallit så att de ger stöd åt
hypotesen. Det enda undantaget gäller andelen bland män med negativ
arbetslöshetsutveckling där rangordningen mellan kategorierna i och
för sig är den som kan förväntas enligt hypotesen, men där skillnader-
na mellan kategorierna värden är så pass små att vi valt att inte dra någ-
ra växlar på dem.
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Vistelsetid
För att studera hypotesen om vistelsetidens betydelse, så jämför vi ka-
tegorin med personer födda utanför norden och som kommit till Sve-
rige under perioden efter 1987, med kategorin utomnordiska invandra-
re som invandrat 1987 eller tidigare. Enligt hypotesen kan vi förvänta
oss att arbetslösheten är högre i den förra kategorin än i den senare. I
tabellen på nästa sida illustreras resultatet av de jämförelser som ger
stöd åt hypotesen med  en helsvart symbol med utseendet ▇▅ .

När det gäller personer i mellan åldersgruppen 35–49 år utfaller jäm-
förelserna överlag i linje med vad vi kan förvänta oss enligt hypotesen.
Detta gäller för båda könen, och även bland de högutbildade. Det enda
undantaget finns bland de mest högutbildade kvinnorna beträffande
måttet som avser genomsnittliga antalet arbetslöshetsdagar under 1997,
där de nyare invandrarnas värde ligger på nästan exakt samma nivå
som de tidigare invandrades (218 jämfört med 219 dagar).

Bland personerna i den yngsta åldersgruppen får hypotesen stöd av
samtliga jämförelser när det gäller männen. Men för de yngre kvinnor-
nas del är det bara utfallen av två jämförelser, som vi tolkar som att de
ger stöd åt hypotesen, nämligen de jämförelser som avser genom-
snittsvärdena för antalet arbetslöshetsdagar under 1997 respektive un-
der 1995–1997, dvs. de mått som vi här betraktar som svårtolkade.

Om vi jämför arbetslöshetsnivåerna för unga kvinnor och unga män
enligt våra arbetslöshetsmått, så finner vi att de nyinvandrade kvin-
nornas arbetslöshetsnivåer förefaller att vara ungefär lika stora som för
de unga män och kvinnor som varit i landet en längre tid. En möjlig
tolkning av detta är att de nyinvandrade kvinnorna kommer ut på ar-
betsmarknaden snabbare än de unga männen och att vistelsetiden inte
spelar samma roll för dem som för t.ex. de unga männen. En annan
förklaring skulle kunna vara unga utomnordiska invandrarkvinnorna i
större utsträckning än männen helt står utanför arbetsmarknaden –
 kanske som studerande  eller som verksamma i hemmen.

I den äldsta åldersgruppen avviker resultaten från hypotesen bara när
det gäller de båda genomsnittsmåtten för både män och kvinnor. Be-
träffande kvinnorna har vi också bedömt att den jämförelse som avser
andelen som varit arbetslös många dagar varje år resulterar i för små
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Tabell 10 Hypotesen om vistelsetidens betydelse belyst med en översikt av redovi-
sade jämförelser mellan kategorin  utomnordiska invandrare med lång tid
i Sverige och kategorin utomnordiska invandrare med kortare tid i Sveri-
ge. Den svartfärgad symbolen ▇▅▇▅▇▅▇▅    ,    visar att utfallet av en jämförelse be-
dömts ge stöd åt hypotesen.

Män Kvinnor

Arbetslöshetsmått 20–34 år 35–49 år 50–64 år 20–34 år 35–49 år 50–64 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Män 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Kvinnor 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Arbetslöshetsmått högst 3 år minst 4 år högst 3 år minst 4 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅ ▇▅ ▇▅ ▇▅

skillnader för att den skall anses ge stöd åt hypotesen. Om vi dessutom
jämför storleksskillnaderna, så framstår dessa som betydligt mindre
bland de äldre kvinnorna än bland medelålders kvinnor och samtliga
grupper av män. Vi tolkar detta som att det finns en vistelsetidseffekt,
men att den är betydligt svagare för de äldre kvinnorna än för övriga
grupper med en vistelsetidseffekt. För de äldre kvinnorna finns det skäl
att anta att de flesta som saknar ett arbete står utanför arbetskraften.
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Diskriminering av andragenerationsinvandrare
Den tredje frågeställning som vi skall belysa med data från vår redovis-
ning handlar om andragenerationsinvandrarnas ställning på arbets-
marknaden. Andragenerationsinvandrare är alltså personer som är föd-
da i Sverige och vars föräldrar (en eller båda) är av utländsk härkomst. I
likhet med de personer födda som är födda i Sverige men som har
svenska föräldrar, har andragenerationsinvandrarna vuxit upp i det
svenska samhället, lärt sig svenska språket, gått igenom den svenska
skolan osv. Men när de sedan kommer ut på arbetsmarknaden – har de
då en likvärdig ställning med den som personer utan utländskt påbrå
har, eller riskerar de i högre grad än ”helsvenska” personer att t.ex.
råka ut för arbetslöshet ? Enligt vissa resultat i tidigare forskning på
området finns skäl att ställa frågan. Och analyser som gjorts av sådana
resultat har också mynnat ut i konstaterandet att det är svårt att finna
rimliga vetenskapliga förklaringar till att andragenerationsinvandrarnas
i högre utsträckning möter problem på arbetsmarknaden. Det är mot
denna bakgrund som vi ovan formulerade en hypotes, om att det på
den svenska arbetsmarknaden förekommer inslag av diskriminering av
personer med sådant utländskt påbrå.

I vår tidigare redovisning finns dessa personer redovisade i två kate-
gorier – födda i Sverige vars båda föräldrar har annat födelseland än
Sverige och födda i Sverige vars ena förälder är född i annat land. (Vi
kan inom parentes notera att det material vi studerat är avgränsat till
åldrarna 20–64 år, och att de personer som vi kallar andragenerations-
invandrare således har en mycket lång tid bakom sig i Sverige). Om vi
nu jämför de båda kategorierna andragenerationsinvandrare med den
”helsvenska” kategorin och det visar sig att de förstnämnda i större ut-
sträckning än den sistnämnda varit utsatt för arbetslöshet, skulle detta
kunna tolkas som stöd för diskrimineringshypotesen. Även om – det
måste tilläggas – vi inte har möjlighet att utifrån vårt material utesluta,
att det kan finnas andra förklaringar än diskriminering till sådana re-
sultat. Att våra data alls skall peka i den riktning man kan förvänta sig
enligt den hypotes vi diskuterar, bör framför allt kunna förekomma i
den yngsta åldersgruppen. Med stigande ålder förefaller det allt mer
osannolikt att andragenerationsinvandrarens utländska påbrå skall ha
någon betydelse på arbetsmarknaden. Men vi skall ändå redovisa hur
jämförelserna utfallit i samtliga åldersgrupper.
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I tabellen på nästa sida redovisar vi resultatet av alla jämförelser mel-
lan kategorierna andragenerationsinvandrare och ”helsvenskar” som
finns i den tidigare redovisningen. Utfallen av jämförelserna illustreras
med grafiska symboler uppbyggda av tre små staplar där den vänstra
stapeln i symbolen motsvarar andragenerationsinvandrare vars båda
föräldrar är av utländsk härkomst, den mellersta andragenerationsin-
vandrare vars ena förälder av utländsk härkomst, och den högra den
”helsvenska” kategorin. I de fall som vi vill tolka som stöd för hypote-
sen om diskriminering har symbolerna en helsvart färg, och en form
som antingen är som ▇▅▂ eller som ▇▇▂ eller som ▅▇▂ . Dvs. det vi
kräver är att värdet på ett visst arbetslöshetsmått skall vara lägst i den
”helsvenska” kategorin. I den nedre tabellhalvan finns i några fall teck-
net ☼ inlagt i stället för den vänstra stapeldelen i symbolen, vilket mar-
kerar att inget värde finns redovisade för den vänstra kategorin (andra-
generationsinvandrare vars båda föräldrar är utlandsfödda) i det under-
liggande materialet.

Av tabellen framgår att hypotesen enligt vår bedömning får stöd av
samtliga jämförelser för den yngsta åldersgruppen (20–34 år) med ett
undantag. Det gäller den jämförelse som avser negativ arbetslöshetsut-
veckling bland de yngre kvinnorna, där rangordningen av värdena vis-
serligen ligger i linje med hypotesen, men där skillnaderna mellan vär-
dena är små.

I mellanåldersgruppen, där alltså andragenerationsinvandrarna är
födda i Sverige för minst 35 år sedan räknat från undersökningsåret
1997, får hypotesen stöd i samtliga jämförelser utom en, vad gäller
samtliga män och högutbildade män med kortare eftergymnasial ut-
bildning. Undantaget gäller den jämförelse som avser negativ arbets-
löshetsutveckling, där visserligen den helsvenska kategorin har lägsta
värdet, men där skillnaderna mellan kategoriernas värden är små.
Samma undantag gäller för kvinnorna i mellanåldersgruppen, där också
jämförelsen som avser många dagars arbetslöshet varje år resulterar i en
rangordning som stämmer överens med hypotesen men där skillnader-
na mellan de olika kategoriernas värden är små. Bland de högutbildade
kvinnorna med upp till tre års eftergymnasial utbildning är det ytterli-
gare en jämförelse, den som avser medelantalet arbetslöshetsdagar 1997,
som inte utfaller så att den ger stöd åt hypotesen.
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Tabell 11 Hypotesen om andragenerationsinvandrares sämre ställning på arbetsmark-
naden belyst med en översikt av redovisade jämförelser mellan tre katego-
rier: personer födda i Sverige – båda föräldrar födda utomlands, personer
födda i Sverige – en  förälder född utomlands, personer födda i Sverige –
båda föräldrar födda i Sverige. En svartfärgad symbol, t.ex. som ▇▅▂▇▅▂▇▅▂▇▅▂    ,
visar att utfallet av en jämförelse bedömts ge stöd åt hypotesen.

Män Kvinnor

Arbetslöshetsmått 20–34 år 35–49 år 50–64 år 20–34 år 35–49 år 50–64 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▅▇▂ ▇▅▂

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅▂

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂ ▇▅▂

Män 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Kvinnor 35–49 år med
eftergymnasial utbildning i

Arbetslöshetsmått högst 3 år minst 4 år högst 3 år minst 4 år

Arbetslös någon
gång 1997 ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös minst
halva 1997 ▇▅▂ ▇▅▂

Antal arbetslöshets-
dagar 1997 ▇▅▂ ☼▅▂

Arbetslös varje år
1995–1997 ▇▅▂ ▇▅▂

Arbetslös 1995–1997
minst 1/3 varje år ▇▅▂

Negativ arbetslöshets-
utveckling 1995–1997 ▇▅▂

Summa arbetslöshets-
dagar 1995–1997 ▇▅▂ ☼▅▂ ▇▅▂

När det gäller de allra mest högutbildade i mellanålderskategorin
kan vi sammanfatta resultaten så att diskrimineringshypotesen inte får
stöd. I den äldsta åldersgruppen  finner vi för männens del inte heller
resultat som ger stöd åt hypotesen, medan fem av de sju jämförelserna
utfaller så att de kan tolkas som stöd för hypotesen när det gäller de
äldre kvinnorna.
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Sammanfattningsvis visar vår översikt att det finns stöd för hypote-
sen om diskriminering av andragenerationsinvandrare i de data vi redo-
visat när det gäller personer i åldrarna upp till 34 år. När det gäller de
övriga åldersgrupperna – som alltså består av personer födda i Sverige
mycket långt tillbaka i tiden – ter det sig svårare att överhuvudtaget
tänka sig, att det faktum att man är andragenerationsinvandrare, skall
påverka ens situation på arbetsmarknaden. Ända visar våra data att för
män i åldersgruppen 35–49 år så ligger värdena på nästan samtliga ar-
betslöshetsmått högre bland andragenerationsinvandrarna än bland de
”helsvenska”, utom bland dem på den allra högsta utbildningsnivån.
Och även när det gäller kvinnorna i mellanåldersgruppen utfaller fler-
talet av jämförelserna i samma riktning. Hur skall detta förstås ? I andra
sammanhang brukar man tala om ”det sociala arvets” tyngd och betyd-
else. Indikerar våra data att andragenerationsinvandrarnas ”etniska arv”
är så starkt att det kan ta uppemot en generation att etablera sig ordent-
ligt på arbetsmarknaden och uppnå samma goda förankring som sven-
skar med svenska föräldrar har ?

Genom att vi arbetat med grova indelningar – den etniska bakgrun-
den har inte specificerats på annat sätt än att föräldrarna är födda i an-
nat land än Sverige – finns det en risk för att resultaten kan avspegla
kategorins heterogena sammansättning. Vi vet t.ex. att unga invandrare
(20–29 år) främst kommer från olika asiatiska länder och från Syd- och
Mellanamerika och att de äldre (55–64 år) kommer från vissa europeis-
ka länder. Men vilka effekterna av detta blir är svårt att säga, eftersom
invandrargrupperna varierar kraftigt i storlek. 104 Vi har inte heller gjort
andra jämförelser än sådana som avser utsatthet för arbetslöshet.

Frågan förefaller väl värd att undersöka vidare. Den registerdatabas
som ligger till grund för studien erbjuder rika möjligheter att på ett
djupare sätt, och med användning av mer sofistikerade analysmetoder
än som här tillämpats, belysa andragenerationsinvandrarnas situation.

                                        
104. Se den nationella studien, kapitlet ”Betydelsen av kön, ålder och utbild-

ning”, sid. 155.
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Nationella studien
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Om den nationella studien

I denna del av rapporten presenteras en studie av invandrarnas situa-
tion på den svenska arbetsmarknaden 1997. Redovisningen är en omar-
betad version av en tidigare publicerad rapport från Prognosinstitutet
vid Statistiska Centralbyrån. Rapporten vars titel är Invandrarnas situ-
ation på arbetsmarknaden 1997, har författats av Stefan Vikenmark, ut-
redare vid prognosinstitutet, SCB.105 Den stencilerade rapporten består
av två delar baserade på det longitudinella totalregistret LOUISE, där
invandrarpopulationen delats in i ett stort antal grupper med hänsyn
till ursprungsland, och där dessa grupper jämförs med varandra och
med den infödda svenska befolkningen med avseende på situationen på
arbetsmarknaden 1997.

Föreliggande framställning baseras i huvudsak på den sistnämnda del-
en av den ursprungliga rapporten, dvs. på den del som grundas på total-
registret LOUISE. Inga nya data har tillförts och inga nya datakörning-
ar har gjort i förhållande till den ursprungliga rapporten, men presenta-
tionen av materialet har ändrats för att bättre passa in i denna rapports
uppläggning.

                                        
105. Vikenmark (2000). Studien ingår i serien Temarapporter från Prognosinstitu-

tet (PI). Serien som är ny syftar till att relativt snabbt ta fram och sprida kortfatta-
de beskrivningar och analyser om utbildning och arbetsmarknad med hjälp av de
longitudinella register som utvecklats vid PI för bl.a. den långsiktiga prognosverk-
samheten. Temarapporterna skall huvudsakligen spridas elektroniskt.
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Bakgrund och syfte
Det finns ett stort intresse av beskrivningar hur dagens arbetsmarknad
fungerar ur ett mångfaldsperspektiv, som t.ex. kan avse kön, ålder, ut-
bildning, yrke, fysiska och psykiska funktionshinder, etnisk och kultu-
rell bakgrund samt religion och sexuell läggning. Hur jämställd är dag-
ens arbetsmarknad ur dessa olika perspektiv ? Är arbetsmarknaden till-
gänglig för alla ? Frågorna är av intresse inte minst mot bakgrund av
det faktum att situationen på arbetsmarknaden under 1990-talets senare
del kännetecknas av stor arbetskraftsbrist på många områden, samti-
digt som det finns en stor arbetskraftsreserv, med bl.a. många invandra-
re.106

I denna studie ligger tonvikten på den etniska och kulturella bak-
grundens (födelselandets) betydelse för situationen på arbetsmarknad-
en. Att invandrarna som grupp under de senaste decennierna har en
svårare situation på arbetsmarknaden än vad svenskarna har är känt.
Men en fråga som kan behöva ytterligare belysning är hur arbetsmark-
nadssituationen ser ut för olika kategorier av invandrare. Har invand-
rare av visst etniskt ursprung svårare att etablera sig på den svenska ar-
betsmarknaden än andra ?

En annan fråga av intresse handlar om i vilken utsträckning som
tidpunkten för invandringen, och den tid som gått sedan invandringen
skedde, kan förklara invandrarnas svårigheter att komma in på arbets-
marknaden . Tidpunkten för invandringen är relaterad till vilken ar-
betsmarknad som mött invandraren vid ankomsten till det nya landet;
till exempel kan det vid skilda tidpunkter vara olika många som samti-
digt skall etablera sig på denna arbetsmarknad, arbetsmarknadskon-
junkturen i stort kan vara mer eller mindre god etc. Och hur lång tid
som förflutit sedan invandringstidpunkten avgör hur lång tid invandra-
ren haft på sig att anpassa sig till den nya situationen, lära sig språket,
etablera kontakter, lära känna den svenska kulturen och den svenska
arbetsmarknaden.

Det är rimligt att anta att invandrare som varit en kortare tid i Sve-
rige möter svårigheter på arbetsmarknaden som är kopplade just till att
de ännu inte hunnit ta sig igenom sådana anpassningsprocesser. Men i
den utsträckning det visar sig att också invandrare med lång tid i landet

                                        
106. Utbildning och efterfrågan på arbetskraft – Utsikter till år 2005; IAM 1999:3
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har det mycket svårare på arbetsmarknaden än infödda svenskar bör
andra förklaringsfaktorer sökas. Det kan t.ex. vara fråga om kvarståen-
de bristfälliga kunskaper i svenska, bristande svensk yrkeserfarenhet,
utbildning som ej meriterar för den svenska arbetsmarknaden, segrega-
tion som medför begränsade kontaktytor med det svenska samhället
och den svenska arbetsmarknaden, eller arbetsgivares omedvetna eller
medvetna diskriminering. Förekomsten och effekten av sådana fakto-
rer kan vi inte direkt studera med den typ av registerdata som vi här
utgår ifrån.

Det vi avser göra i denna studie är dels att undersöka hur arbets-
marknadssituationen varierar mellan invandrargrupper av olika etnisk
härkomst, och hur situationen ter sig i jämförelse med den som gäller
för den infödda svenska befolkningen. Dels att undersöka hur arbets-
marknadssituationen varierar mellan invandrargrupper med olika lång
tid i Sverige. Dels att belysa i vilken utsträckning konstaterade variatio-
ner kan bero på att invandrargrupperna ser olika ut i förhållande till
varandra och till de infödda svenskarna med avseende på kön, ålder el-
ler utbildning.

Undersökningspopulationen
Studien baseras som nämnts på totalregistret LOUISE som omfattar
hela den vuxna folkbokförda befolkningen. Eftersom de frågor som
behandlas gäller anknytningen till arbetsmarknaden har en avgräns-
ning gjorts till de förvärvsaktiva åldrarna. Undersökningspopulationen
omfattar därmed samtliga personer 20–64 år, som var folkbokförda i
Sverige den 31/12 1997. När det gäller invandrare ingår i denna popula-
tion de som invandrat före 1997.

Indelning efter härkomst och invandringsår
När det gäller invandrarna kommer vi att använda oss av ett par olika
indelningar som alla baserar sig på en registeruppgift om de invandrade
personernas födelseland.107 I en grövre indelning arbetar vi med tio in-
vandrarkategorier vars medlemmar är födda i:

                                        
107. Se tabell B4.4, sid. 228 för en översikt av regioner/ingående länder. Med ta-

bellen går det att identifiera vilka länder som ingår i de olika ”övrig” kategorierna.
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• Norden
• Östeuropa
• Sydeuropa
• Övriga Europa
• Nordamerika
• Syd-/Mellanamerika
• Afrika
• Södra Centralasien
• Västasien
• Övriga Asien

I en finare indelning urskiljs vissa länder från dessa kategorier så att
sammanlagt 34 kategorier uppstår. I princip särredovisas i denna mer
omfattande indelning alla de länder som 1997 representerades av minst
6 000 invandrare i Sverige.

När det gäller invandringsår utgår vi från en registeruppgift om årta-
let för senaste invandring till Sverige. På basis av den används i vissa
redovisningar en indelning som särskiljer tidiga och sena invandrare,
varvid gränsen satts vid invandringsåret 1985. De som invandrat före
detta år hade 1997, som är det år som analysen av arbetsmarknadssitua-
tionen gäller, varit i Sverige i minst tolv år.

Indelning efter arbetsmarknadsstatus
I studien undersöks de olika kategoriernas situation på den svenska ar-
betsmarknaden år 1997 i termer av en indelning efter arbetsmarknads-
status under året. Klassificeringen är gjord på basis av registerdata från
olika datakällor som integrerats i den longitudinella databasen
LOUISE. Det är inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, de-
klarationsuppgifter, uppgifter rörande sociala transfereringar, studie-
ersättningar etc. samt händelseuppgifter i AMS arbetssökanderegister.

Dataunderlaget innebär att det är året som utgör referenstidsperiod,
att en mer komplex årsbild kan redovisas och att flödesanalyser och
nedbrytningar kan utföras utifrån detta material. Den årsdata vi har
tillgång till från de administrativa registren kan ej parera för om till-
stånden sker parallellt eller efter varandra.
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Med utgångspunkt i registeruppgifterna har vi skapat en indelning av
individerna i fyra kategorier som särskiljer individer med olika arbets-
marknadserfarenheter under 1997 :

• Sysselsatta. Personer som förvärvsarbetat och som ej varit arbetslösa
någon gång under året.

• Arbetslös och sysselsatt. Personer som förvärvsarbetat men som också
upplevt arbetslöshet under året.

• Arbetslös och ej sysselsatt. Personer som upplevt arbetslöshet under
året och som ej förvärvsarbetat.

• Övriga. Personer som varken förvärvsarbetat eller varit arbetslösa.
Till denna kategori hänförs studerande, förtidspensionärer och
andra som helt saknar förvärvsinkomster och som ej varit arbetslösa
under året.

Som arbetslöshet i denna indelning räknas även olika typer av åt-
gärdsstudier, t.ex. i form av datortek, arbetsplatsintroduktion, arbets-
marknadsutbildning med flera åtgärder. En mer fullständig redogörelse
för indelningen och arbetslöshetsbegreppet ges i bilaga 3, sid. 219.108

                                        
108. Se även Henriksson (2000) för en utförlig redovisning av begrepp som an-

vänds inom Arbetsmarknadsverkets statistik.
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Arbetsmarknadssituation
efter region och land

Vi skall inleda med att översiktligt studera i vilken utsträckning som
invandrarnas fördelning efter arbetsmarknadsstatus avviker från mot-
svarande för personer som är födda i Sverige, och om det finns skillna-
der härvidlag vad gäller invandrare från olika delar av världen.

Situationen på arbetsmarknaden under 1997
– personer födda i Sverige och tio invandrargrupper
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Diagrammet baseras på tabell B2.1 och B2.2 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda 
i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1997.
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I diagrammet redovisas hur invandrarna i dessa kategorier fördelar
sig efter deras situationen på den svenska arbetsmarknaden under 1997,
och hur motsvarande fördelning ser ut för personer födda i Sverige.
Därvid har de utrikes födda personer som invandrat till Sverige före
1997 och som vid utgången av år 1997 var folkbokförda i Sverige, upp-
delats i tio kategorier med hänsyn till födelseland. Här och i efterföl-
jande redovisning är det den folkbokförda befolkningen i åldern 20–64
år som avses. Diagrammet baseras på tabell B2.1 o. B2.2, bilaga 2, s. 209.

Av diagrammet framgår att andelen som under året varit sysselsatta
och ej haft någon arbetslöshet är högre bland de infödda svenskarna än
bland samtliga invandrarkategorier; medan andelen överstiger 70 pro-
cent bland personer födda i Sverige, ligger den bland flertalet av in-
vandrargrupperna under 50 procent, och för några av dessa betydligt
lägre än så. Endast bland de nordiska invandrarna och bland invand-
rarna från ”övriga Europa”, dvs. Västeuropa och Nordeuropa utom
Norden, överstiger andelen som varit sysselsatta utan arbetslöshet un-
der året 60 procent. När det gäller invandrarna från Västasien ligger
andelen klart under 30 procent, och när det gäller afrikanska och syd-
europeiska invandrare, samt invandrare från Södra Centralasien, ligger
andelen strax under respektive strax över 30 procent.

Det finns alltså stora skillnader mellan invandrargrupperna vad gäll-
er andelen som haft sysselsättning. Om vi istället ser till andelen som
någon gång under året varit arbetslös, vilken i diagrammet represente-
ras av de två mellersta stapelsegmenten, så uppgår den till ca 20 procent
bland de svenskfödda personerna liksom bland invandrarna från Nor-
den och Nordamerika, medan den ligger ett par procentenheter lägra
bland invandrarna från ”övriga Europa” (Nordeuropa utom Norden
samt Västeuropa). I övriga invandrargrupper är andelen som varit ar-
betslös någon gång under året betydligt högre. Allra högst är andelen
bland invandrarna från Södra Centralasien (ca 50 procent) och bland de
afrikanska och västasiatiska invandrarna av vilka ca 45 procent varit
arbetslösa någon gång under 1997.

Andelen i arbetsmarknadsstatuskategorin ”övriga”, dvs. de som av
olika skäl befann sig utanför arbetsmarknaden under hela 1997, varierar
även den kraftigt. Bara 8 procent av de som är födda i Sverige tillhörde
denna kategori, jämfört med hela 33 procent av invandrarna från Syd-
europa och en nästan lika hög andel av invandrarna från Västasien och
Nordamerika.
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Situationen på arbetsmarknaden under 1997
– personer födda i Sverige och 34 invandrargrupper
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Diagrammet baseras på tabell B2.3 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda i Sverige 
31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1997. Ursprungsländer som 1997 representeras av 
minst 6 000 invandrare i åldern 20-64 år (samt Island) redovisas specifikt. För övriga redovisas världsdel eller område 
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Hur ser det då ut om vi gör en mer finindelad redovisning av de oli-
ka invandrargrupperna ? I diagrammet på föregående sida, som baseras
på tabell B2.3 i bilaga 2, redovisas separat invandrare från samtliga län-
der som 1997 representerades av minst 6 000 invandrare i åldern 20-64 år
i Sverige.

Av diagrammet framgår att andelen sysselsatta utan arbetslöshet un-
der 1997 är extremt låg i vissa invandrargrupper. Bland de afrikanska
invandrarna av vilka sammantaget, enligt vad vi ovan visat, endast
knappt 30 procent hade sysselsättning utan arbetslöshet under året
finns t.ex. gruppen från Somalia av vilka endast 7 procent hade sådan
arbetsmarknadsstatus. Och bland de västasiatiska invandrarna av vilka
i genomsnitt ca var fjärde hade sysselsättning men ingen arbetslöshet
under året, finns invandrarna från Irak, av vilka endast 15 procent hade
en sådan arbetsmarknadssituation. När det gäller invandrarna från
Södra Centralasien framgår att den iranska gruppen i lägre grad (28
procent) hade sysselsättning utan arbetslöshet under året än övriga in-
vandrare från detta område (37 procent). Och när det gäller invandrar-
na från Sydeuropa framgår att de som kommer från det forna Jugosla-
vien i lägre grad var sysselsatta (28 procent) än grekerna (41 procent)
och övriga sydeuropéer (53 procent).

Andelen som varit arbetslös någon gång under året, dvs. den andel
som representeras av de två mellersta stapelsegmenten i diagrammet,
var omkring 50 procent i flera av de utomeuropeiska invandrargrupp-
erna: bland iranier och irakier, bland libaneser samt bland somalier och
etiopier. Något lägre, men dock överstigande 40 procent var motsvar-
ande andel bland invandrarna från övriga afrikanska länder, samt bland
dem från Syrien, från Centralamerika och Karibiska öarna, och från
Chile.

Andelen med arbetsmarknadsstatus i ”övrig-kategorin” var särskilt
hög bland de grekiska invandrarna och bland invandrarna från Soma-
lia, av vilka 45 procent respektive 43 procent varken varit sysselsatta el-
ler arbetslösa under året.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det 1997 fanns stora
variationer i befolkningen vad gäller arbetsmarknadssituation; andelen
som befann sig helt utanför arbetsmarknaden under året var lägre
bland de som är födda i Sverige än den var i samtliga invandrargrupper
medan andelen sysselsatta som inte var arbetslös någon gång under
året, var högre bland de Sverigefödda än den var i samtliga invandrar-
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grupper. Det kan också konstateras att av de europeiska invandrarna är
det de som kommer från Sydeuropa som sammantaget hade den sämsta
arbetsmarknadssituationen under det studerade året, men att ställning-
en på den svenska arbetsmarknaden var ännu sämre för flera utomeu-
ropeiska invandrargrupper.
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Arbetsmarknadssituation efter region,
land och tid

De stora variationer i arbetsmarknadssituation mellan invandrargrup-
perna som ovan påvisats kan tänkas sammanhänga med att invandrare
från olika länder varit olika lång tid i Sverige, och därigenom haft olika
lång tid på sig att anpassa sig till det svenska samhället, språket, kultu-
ren, arbetsmarknadsförhållanden etc. I detta avsnitt skall vi därför be-
akta denna tidsfaktor.

En översiktlig bild av hur invandringen har varierat över tid – både
till omfattning och sammansättning – visas i följande diagram (nästa
sida), som avser perioden 1968–1996, och som gäller de invandrare som
fanns kvar i Sverige 1997.

Observera att diagrammet således inte visar den totala invandringen
under perioden 1968–1997, utan hur den invandrarpopulation, i ålders-
gruppen 20–64 år som fanns i Sverige 1997, fördelar sig efter invand-
ringsår och härkomst. När det gäller invandringen före 1968, så sam-
manfattas den i en tabell längre fram.109

Diagrammet visar att av de invandrare som var kvar i Sverige 1997
dominerade invandringen från de nordiska länderna i slutet på 1960-
talet, medan den utomeuropeiska invandringen dominerade under en

                                        
109. I rapportens inledningskapitel finns ett diagram som visar den faktiska årli-

ga invandringen under perioden 1941–1999 och hur den fördelar sig på invandrare
från Norden, från Europa exklusive Norden och från utomeuropiska länder. Detta
diagram baseras på tabell B4.3 i bilagan. Genom att jämföra tabell B4.3 med tabell
B2.14, så kan man se ungefär hur många av de som invandrade olika år som var
kvar 1997. Observera dock att alla invandrare är med i tabell B4.3, medan tabell
B2.14 endast omfattar invandrare som var i åldern 20–64 år 1997.
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lång period (1976–1992) med en topp under åren kring 1989. Invand-
ringen från europeiska länder utanför Norden var särskilt hög under
ett par år på 1990-taler (1993 och 1994) då det förekom en stor invand-
ring från Bosnien i samband med krigshändelserna i det forna Jugosla-
vien. Invandringen kan generellt sett sägas ha ändrat karaktär under
den period som visas i diagrammet. Fram till mitten av 1970-talet var
det främst frågan om arbetskraftsinvandring varefter skedde en klar
ökning av andelen flyktingar och anknytningsfall.

Både diagrammet ovan och följande tabell avser de invandrare i ål-
dersgruppen 20–64 år som fanns kvar i Sverige 1997. Av tabellen fram-
går att flertalet i invandrarpopulationen 1997 har varit relativt lång tid i
Sverige, men att det är betydande skillnader därvidlag mellan invandra-
re av olika härkomst: Av de nordiska invandrare som fanns i Sverige
1997 hade nästan nio av tio varit minst tio år i landet, drygt sju av tio
hade varit minst tjugo år och fyra av tio hade varit i Sverige sedan 1967

Invandrarpopulationen 1997 i åldersgruppen 20–64 år 
fördelad efter invandringsår och härkomst.
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Diagrammet baseras på tabell B2.14 i bilaga 2. Underlag är samtliga invandrare 20–64 år  
folkbokförda i Sverige 31/12 1997 som invandrat från angivna områden 1968–1996.
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eller tidigare, dvs. i minst tjugonio år.110 Av invandrarna från europeis-
ka länder utanför Norden hade knappt sex av tio minst en tioårig Sve-
rigevistelse, ca fyra av tio minst en tjugoårig Sverigevistelse och två av
tio minst tjugonio år i Sverige. För de utomnordiska invandrarna gäller
att knappt sex av tio varit i Sverige i minst tio år, och drygt fyra av tio
hade varit här i minst tjugo år, och bara en av trettiotre hade varit här i
minst tjugonio år.

Tabell 12 Invandrare 20–64 år folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 fördelade ef-
ter vistelsetid och härkomst. Procent.111

Invandringsperiod Norden Europa utan-
för Norden

Länder utan-
för Europa Summa

Invandrade före 1968 40.3% 20.5% 3.4% 20.7%

Invandrade 1968–76 32.1% 18.9% 11.2% 20.3%

Invandrade 1977–86 14.7% 17.4% 28.4% 20.5%

Invandrade 1987–91 7.1% 12.2% 32.9% 18.0%

Invandrade 1992–96 5.7% 31.1% 24.1% 20.5%

SUMMA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

N 213 507 219 340 239 448 672 295

Sammantaget gäller att flertalet i invandrarpopulationen 1997 har va-
rit relativt lång tid i Sverige, men att det är betydande skillnader där-
vidlag mellan invandrare av olika härkomst: Av de nordiska invandra-
re i åldrarna 20–64 år som fanns i Sverige 1997 hade nästan nio av tio
varit minst tio år i landet det året, drygt sju av tio hade varit minst tju-
go år i Sverige och fyra av tio hade varit i Sverige sedan 1967 eller tidi-
gare, dvs. i minst tjugonio år.112 Motsvarande andelar för invandrarna
från europeiska länder utanför Norden är knappt sex av tio med minst
tioårig Sverigevistelse, ca fyra av tio med minst tjugoårig Sverigevistelse
och två av tio med minst tjugonio år i Sverige. Och för de utomnord-
iska invandrarna gäller att drygt fyra av tio varit i Sverige i minst tio
år, mellan en av sex och en av sju hade varit här i minst tjugo år, och
bara en av trettiotre hade varit här i minst tjugonio år.

I den fortsatta redovisningen kommer vi att särkilt granska arbets-
marknadssituationen för de invandrare som varit lång tid i Sverige. Vi
gör därvid en gränsdragning mellan de som har invandrat före 1985 och

                                        
110. Angivelserna baseras på tabell 7, samt tabell B2.14 i bilaga 2, sid. 218.
111. Inklusive invandrare med okänt invandringsår.
112. Angivelserna baseras på tabell 7, samt tabell B2.14 i bilaga 2.
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de som invandrat 1985 eller senare. De som invandrat före 1985 hade
varit i Sverige i minst tolv år 1997, dvs. det år för vilket vi studerar si-
tuationen på arbetsmarknaden. Tidsgränsen tolv år är i och för sig god-
tycklig, men satt utifrån tanken att en så pass lång etableringstid i Sve-
rige borde räcka till för att man som invandrare skall kunna ha rimliga
möjligheter på den svenska arbetsmarknaden.

I följande diagram (se nästa sida) redovisas sålunda hur stor andel av
invandrarna från de olika länder och områden som vi tidigare redovi-
sat, som invandrat till Sverige före 1985.

Diagrammet visar på mycket stora variationer mellan invandrar-
grupperna när det gäller andelen som varit i Sverige i minst 12 år. An-
delen är högst bland dem som kommer från Finland av vilka nio av tio
invandrat till Sverige före 1985.

Andra invandrargrupper med stor andel personer som varit lång tid i
Sverige är tyskar, greker, ungrare och danskar, bland vilka andelen
överstiger 70 procent.

Å andra sidan finns flera invandrargrupper där andelen med lång tid
i Sverige är låg eller mycket låg: Av de somaliska invandrarna är det
bara 3 procent som invandrat före 1985. Och bland irakier är det 13
procent, bland iranier 15 procent, bland rumäner 22 procent, bland
etiopier 23 procent, bland libaneser 26 procent, bland syrier 29 procent
som varit 12 år eller längre i Sverige. Uttryckt i termer av större geo-
grafiska områden är det således framförallt bland utomeuropeiska in-
vandrare från Södra Centralasien, Västasien och Afrika som en liten
andel varit lång tid i Sverige. Bland de europeiska invandrarna gäller
samma sak i huvudsak för invandrare från några enskilda länder som
Rumänien och det forna Jugoslavien. I sistnämnda fall beror den låga
andelen naturligtvis på den extremt höga invandringen i början på
1990-talet.

Den stora variationen mellan invandrargrupperna när det gäller ti-
den i Sverige visar således att det är befogat att införa denna faktor i vår
analys av invandrarnas arbetsmarknadssituation.
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Andel som 1997 varit minst tolv år i Sverige 
i trettiofyra olika invandrargrupper
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Diagrammet baseras på tabell B2.3 och B2.4 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda 
i Sverige 31/12 1997 och som invandrat från angivna områden före 1997.
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Vi skall göra detta genom att i följande diagram på nästa sida åter-
upprepa vår redovisning av hur invandrargrupperna och den infödda
befolkningen i Sverige fördelar sig efter arbetsmarknadsstatus år 1997,
men denna gång låta redovisningen omfatta endast de invandrare som
varit minst 12 år i Sverige. Diagrammet baseras på tabell B2.4 i bilaga 2.

I texten nedan kommenterar vi hur bilden av sysselsättning, arbets-
löshet och utanförskap visavi arbetsmarknaden – det sistnämnda avser
alltså ”övrig-gruppen” i vår kategoriindelning – ter sig, när det gäller de
invandrare som varit lång tid i Sverige, i jämförelse med den bild vi ti-
digare redovisat som gällde alla invandrare oavsett invandringsår.

Sysselsatta som ej varit arbetslösa under året
En jämförelse med det tidigare redovisade diagrammet, som omfattade
alla invandrare oavsett invandringsår, visar på att det är av betydelse
för sysselsättningssituationen om man varit en lång tid i landet. Inom
flertalet invandrargrupper ser situationen betydligt ljusare ut när per-
soner som invandrat efter 1984 exkluderats ur populationen.

Skillnaden, avseende andelen sysselsatta (ej arbetslösa) i förhållande
till vad som påvisades i det tidigare redovisade diagrammet, är störst
bland personer födda i forna Jugoslavien, de afrikanska länderna och
Irak. Grupper som haft en förhållandevis stor invandring under senare
år.

Andelen sysselsatta bland de nord- och västeuropeiska invandrarna
är nu, när vi ser till dem som varit lång tid i Sverige, i det närmaste
jämförbar med den för de inrikes födda. Däremot kvarstår stora skill-
nader när situationen jämförs mellan födda i Sverige och invandrare
från stora delar av världen utanför Europa och från Sydeuropa, trots
att dessa varit i landet i minst tolv år.

Arbetslöshet under året
Även när det gäller arbetslöshetserfarenhet under året visar en jämfö-
relse mellan de båda diagrammen att tiden man varit i landet är en fak-
tor av betydelse. När det gäller invandrarna från det forna Jugoslavien
är detta särskilt påtagligt; nästan 40 procent av dessa hade upplevt ar-
betslöshet under året, jämfört med bara 15 procent av de jugoslaver
som varit minst tolv år i Sverige.
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Situationen på arbetsmarknaden under 1997  – personer 
födda i Sverige och invandrare som varit minst 12 år i Sverige
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Diagrammet baseras på tabell B2.4 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda i Sverige 31/12 
1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1985. Ursprungsländer som 1997 representeras av minst 6000 
invandrare i åldern 20-64 år (samt Island) redovisas specifikt. För övriga redovisas världsdel eller område inom världsdel.
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Andelen med arbetslöshetserfarenhet, bland de som varit i landet i
minst tolv år, är lägst bland invandrargrupperna från Europa. Vissa av
dessa grupper erfor till och med en lägre arbetslöshet (andel av befolk-
ningen) än vad som är fallet bland inrikes födda.

 Svårast var arbetslöshetssituationen för invandrare från Somalia,
Irak, Libanon och Thailand, som har en cirka tre gånger så hög arbets-
löshet som vissa europeiska länder/ländergrupper.

Utanför arbetskraften under hela året
Hur är det då med andelen som av olika skäl står utanför arbetskraften,
d.v.s. de som hänförts till ”övrig-kategorin” när det gäller arbetsmark-
nadsstatus under året ? En jämförelse mellan diagrammet som omfattar
samtliga invandrare och diagrammet som endast omfattar invandrare
med lång tid i Sverige (eller av de underliggande tabellerna tabell B2.3
och B2.4 i bilaga 2), visar att det framförallt är bland invandrargrupp-
erna från Asien (undantaget Iran och Turkiet), Nordamerika, Ocea-
nien och Somalia som andelen utanför arbetskraften är betydligt lägre i
den tidigt invandrade gruppen.

Skillnaderna mellan olika grupper är dock fortfarande betydande.
Andelen som hela året varit utanför arbetskraften är exempelvis tre till
fyra gånger så stor bland tidigt invandrade från Grekland och forna Ju-
goslavien som bland inrikes födda och tidigt invandrade från Thailand,
Island, Östasien och övriga Sydostasien.

Orsakerna till att man under hela året befunnit sig utanför arbets-
kraften kan vara av högst varierande karaktär och behöver ej betyda
ett, relativt arbetslivet, problematiskt förhållande. Anledningen kan
vara studier, förtidspension, åldersrelaterad pension, långtidssjukskriv-
ning och föräldraledighet. Den kan även vara att man utför oavlönat
arbete i hemmet eller i familjeföretag.

En annan anledning kan vara att man vistats utomlands hela året el-
ler kanske t.o.m. flyttat utomlands permanent utan att detta registre-
rats i folkbokföringen.
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Orsaker som tillhör gruppen – studier, förtidspension, åldersrelate-
rad pension, långtidssjukskrivning och föräldraledighet – kan vi fånga
så länge personen ifråga har någon form av ersättning.113

Bland personer 20–64 år födda i Sverige tillhör 8 procent kategorin
”övriga”. Av dessa har 56 procent förtidspension, ytterligare 11 procent
har en åldersrelaterad pension, 8 procent har studiemedel eller annan
studiefinansiering, 3 procent sjukersättning, 3 procent ersättning vid
föräldraledighet medan 2 procent tillhört ett hushåll som under året
erhållit socialbidrag. 17 procent i kategorin ”övriga” har ej haft någon
av dessa ersättningar under året, vilket är lika med 1 procent av
”Sverigepopulationen”.

Bland utrikes födda personer 20–64 år som invandrat före 1985 tillhör
20 procent kategorin ”övriga”. Av dessa har 68 procent förtidspension,
ytterligare 5 procent har en åldersrelaterad pension, 2 procent har stu-
diemedel eller annan studiefinansiering, 3 procent sjukersättning, 1
procent ersättning vid föräldraledighet medan 4 procent tillhört ett
hushåll som under året erhållit socialbidrag. 17 procent i kategorin
”övriga” har ej haft någon av dessa ersättningar under året, vilket är
lika med 4 procent av populationen som invandrat före 1985.

Variationerna mellan olika invandrargrupper är stor. Andelen för-
tidspensionärer i övrigkategorin varierar med mellan 21 procent och 87
procent, där andelen är högst i de Syd-, Öst- och Nordeuropeiska län-
derna. Andelen av den totala populationen som finns i övrigkategorin
och ej haft någon av ovan ersättningar, är högst bland invandrare från
Övriga Västasien, Nordamerika och Grekland, 9–11 procent. Den höga
andelen av personer utan inkomster/ersättningar i dessa populationer
kan vara föranlett av att de till större andel än andra ej längre finns
kvar i Sverige.

                                        
113. Med ”fånga” avses här att uppgifter om personerna finns tillgängliga i data-

basen LOUISE i form av uppgifter om olika ersättningsbelopp. Nedan redovisade
uppgifter om sammansättningen av kategorin ”övriga” är således bearbetningar av
data hämtade från denna databas.
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Sysselsättningsgrad och tid i Sverige
Vi skall med ytterligare några jämförelser belysa i vilken utsträckning
som invandrarnas sysselsättningssituation är relaterad till hur lång tid
man varit i Sverige. Först redovisar vi en mer översiktlig bild som visar
sysselsättningssituationen för tio olika invandrargrupper under två in-
vandringsperioder; dels före 1985 och dels under perioden 1985-1996.
Underlag för diagrammet finns i tabellerna B2.1–B2.2 i bilaga 2.

Diagrammet visar att sysselsättningsgraden (sysselsättning utan ar-
betslöshet) i samtliga invandrargrupper är betydligt högre bland de ti-
digt invandrade än bland de som invandrat senare. Skillnaderna är
störst bland sydeuropeiska, afrikanska och västasiatiska invandrare.

Diagrammet visar också att man inte i någon av invandrargrupperna
når upp till den sysselsättningsgrad som gäller för dem som är födda i
Sverige, inte ens bland dem som varit en längre tid i landet. Skillnaden
i sysselsättningsgrad mellan invandrare med lång tid i landet och per-
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Diagrammet baseras på tabell B2.1 och B2.2 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år 
som var folkbokförda i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 
1985 respektive 1985–1996.
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soner födda i Sverige uppgår som mest till trettio procentenheter vilket
gäller de tidigt invandrade från Västasien. Av de som varit i landet i
minst tolv år har de västasiatiska invandrarna den sammantaget besvär-
ligaste situationen på arbetsmarknaden. En situation som ganska vä-
sentligt skiljer sig från den som exempelvis personer från ”övriga Eu-
ropa” (dvs. Västeuropa och Nordeuropa utom Norden) har fått erfara.

Av de som invandrat under perioden 1985–1996 har invandrarna från
Sydeuropa och Västasien den lägsta anknytningen till arbetsmarknad-
en. Fem av sex i denna sydeuropeiska population har invandrat efter
1992, att jämföra med var tredje i den västasiatiska invandrargruppen.114

Jämför vi situationen på arbetsmarknaden mellan ”sent” och ”tidigt”
invandrade från Västasien gäller att andelen som haft en sysselsättning
under året ökar från en av tre till knappt tre av fem, att andelen som
varit arbetslös någon gång under året minskar från en av två till en av
tre och att andelen som stått utanför arbetskraften minskar från en av
tre till en av fyra. (Se tabellerna B2.1 och B2.2 i bilaga 2).

En mer detaljerad jämförelse, där både en finare invandrargruppe-
ring och indelning vad gäller invandringstidpunkt används visas i dia-
grammet på nästa sida. Här har de invandrare som varit i Sverige i
högst tolv år delats in i två kategorier: invandrade 1985–1989 och in-
vandrade 1990–1996. En skillnad jämfört med den tidigare redovisning-
en är också att vi här fokuserar på de mest typiskt förvärvsaktiva åld-
rarna, varför populationen omfattar personer i åldern 30–54 år, och
inte som hittills 20–64 år. Diagrammet baseras på tabell B2.5 i bilaga 2.

Sysselsättningsgraden (andelen som var sysselsatt utan någon arbets-
löshet under året) bland personer födda i Sverige i åldersgruppen 30–54
år uppgick till 79 procent 1997. Som diagrammet visar, nådde inte nå-
gon av de 34 invandrargrupperna upp till denna sysselsättningsnivå,
inte ens om man ser till dem som invandrat redan 1984 eller tidigare,
dvs. som varit minst 12 år i Sverige.

                                        
114. Underlaget redovisas ej här.
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Sysselsatt under 1997 utan arbetslöshet – födda i Sverige och 
invandrare med olika invandringsår i åldern 30–54 år
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Diagrammet baseras på tabell B2.5 i  bilaga 2. Underlag är samtliga utrikes födda personer 30-54 år som var folk-
bokförda i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1985, mellan 1985 och 1989, samt 
mellan 1990 och 1996.
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Bland de senare – invandrarna med lång tid i Sverige – är det i hu-
vudsak de som kommer från länder i Norden, övriga Nordeuropa, och
Västeuropa som hade en sysselsättningsgrad som ligger i närheten av
den som gäller för personer födda i Sverige. I hälften av de 34 invand-
rargrupperna låg sysselsättningsgraden under 60 procent bland dem
som varit lång tid i Sverige, dvs. 20 procentenheter eller mer under den
som personerna födda i Sverige hade. Med undantag för grekiska och
jugoslaviska invandrare är det invandrare med utomeuropeisk bak-
grund som vi då talar om. Och av dessa är det somaliska och libanesis-
ka invandrare som låg allra sämst till – med en sysselsättningsnivå som
var mindre än hälften av den som personer födda i Sverige hade.

Som också framgår av diagrammet är det överlag, i de olika invand-
rargrupperna i åldern 30–54 år, stora skillnader i andelen sysselsatta
(utan arbetslöshet under året) beroende på när invandringen skett.
Minst betydelse har tidpunkten för de grekiska invandrarna samt för
invandrare från Oceanien. Störst betydelse har den haft för utrikes
födda från forna Jugoslavien, Vietnam, Etiopien, övriga Västasien,
Iran, Syrien, Irak och Somalia. Jämförs, i nämnda grupper, de som in-
vandrat före 1985 med de som invandrat efter 1989, är andelen sysselsat-
ta bland sent invandrade mindre än en tredjedel av andelen sysselsatta
bland tidigt invandrade.
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Arbetslöshetstid och inkomst

De data som är tillgängliga i LOUISE-databasen erbjuder också en möj-
lighet att studera arbetslöshetens omfattning i termer av hur många da-
gars arbetslöshet en individ upplevt under ett år. I detta avsnitt skall vi
utnyttja denna möjlighet, liksom möjligheten att jämföra de olika in-
vandrargrupperna med varandra och med infödda svenskar vad gäller
förvärvsinkomstens storlek.

När det gäller arbetslöshetstiden avser redovisningen endast dem
som någon gång varit arbetslösa under året, medan inkomstjämförelsen
endast avser dem som varit sysselsatta under året.

Arbetslöshetstidens omfattning bland arbetslösa 1997

I redovisningen ovan har inte sagts något om hur lång tid personer
med arbetslöshetserfarenhet under det studerade året 1997 varit arbets-
lösa. Definitionen av arbetsmarknadsstatuskategorin ”arbetslös och
sysselsatt” liksom kategorin ”arbetslös och ej sysselsatt” baseras på kri-
teriet arbetslöshet minst en dag under året. I den förstnämnda katego-
rin har man varit arbetslös minst en dag men också haft sysselsättning
under året. I den sistnämnda kategorin har man varit arbetslös minst
en dag och inte haft någon sysselsättning (ingen inkomst av förvärvs-
källa) under året.

I detta avsnitt skall vi redovisa en jämförelse mellan personer födda i
Sverige och olika invandrargrupper vad gäller arbetslöshetens omfatt-
ning under 1997.

Jämförelsen, som visas i följande diagram (se nästa sida), omfattar
endast de personer som varit arbetslösa minst en dag, och avser det ge-
nomsnittliga antalet dagar i arbetslöshet och/eller åtgärdsstudier under
året. Det är fråga om personer 20–64 år som var folkbokförda i Sverige
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den 31/12 1997 och som – när det gäller invandrare – invandrat före
1985. Underlaget för diagrammet redovisas i tabell B2.6 i bilaga 2.

Det genomsnittliga antalet dagar i arbetslöshet/åtgärd bland perso-
ner med arbetslöshet under året var lägst bland invandrarna från
”övriga Asien” och personer födda i Sverige och högst bland invand-
rarna från Östeuropa, Västasien och Sydeuropa. Mellan de sistnämnda
och de förstnämnda skiljer det motsvarande ca en och en halv månads
tid i arbetslöshet under året.

Årsmedelinkomst bland sysselsatta 1997

Det kan också vara av intresse att jämföra de olika invandrargrupperna
och personer födda i Sverige med avseende på förvärvsinkomstens stor-
lek. För de personer som haft inkomst från förvärvskälla under året,
dvs. de personer som ingår i någon av arbetsmarknadsstatuskategorier-
na ”sysselsatta” och ”arbetslös och sysselsatt” skall vi därför redovisa
årsmedelinkomsten i följande diagram (se nästa sida). Det avser således
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Diagrammet baseras på tabell B2.6 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år  folk-
bokförda i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat från angivna 
områden före 1985, som under 1997 varit arbetslös någon gång under året.
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personer som haft sysselsättning under 1997 och omfattar åldersgrupp-
en 20–64 år. Diagrammet baseras på tabell B2.6 i bilaga 2.

Den högsta årsmedelinkomst en (190 000 kr) bland sysselsatta under
1997 hade invandrare från Nordamerika och ”övriga Europa” (dvs. från
Västeuropa och Nordeuropa utom Norden).

Årsmedelinkomsten för personer födda i Sverige som varit sysselsat-
ta under året låg på 176 000 kr, vilket var ungefär lika mycket som de
nordiska och östeuropeiska invandrarna som varit sysselsatta under
året hade.

Den klart lägsta årsmedelinkomsten (111 000 kr) hade invandrarna
från Västasien. Även de under året sysselsatta invandrarna från andra
områden i Asien liksom de från Syd- och Mellanamerika hade relativt
sett låga årsmedelinkomster.
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Diagrammet baseras på tabell B2.6 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var 
folkbokförda i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före som 
invandrat från angivna områden före 1985, som under 1997 varit sysselsatt någon gång under året.
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Betydelsen av kön, ålder och utbildning

I detta avsnitt skall vi belysa de olika invandrargruppernas arbetsmark-
nadssituation 1997 med hänsyn tagen till variationer mellan grupperna
vad gäller könsfördelning, åldersfördelning och andelen högskoleut-
bildade. När det gäller åldersfördelningen har de populationer som
jämförs delats in i tre ålderskategorier. Genomgången avser endast de
invandrare som invandrat till Sverige före 1985, dvs. de som varit minst
tolv år i Sverige år 1997.

Som framgår av tabellen nedan finns en ganska stor variation mellan
invandrargrupperna vad gäller köns- och åldersfördelning, liksom vad
gäller andelen med högskoleutbildning.

Tabell 13 Andel män, andel i olika ålderskategorier, och andel högskoleutbildade.
Personer 20–64 år folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det
gäller invandrare – som invandrat före 1985. Radprocent.

Födelseland Andel
män

Andel
20–29 år

Andel
30–54 år

Andel
55–64 år

Andel hög-
skoleutbil-

dade*

Antal per-
soner

Sverige 51 23 60 18 27 4 405 349

Norden 44 5 65 30 17 181 652

Östeuropa 43 9 66 25 35 34 762

Sydeuropa 56 5 65 30 13 45 180

Övriga Europa 53 7 48 45 30 36 718

Nordamerika 53 14 69 17 52 4 407

Syd-/Mellanamerika 51 33 57 10 26 17 017

Afrika 66 16 73 11 28 9 852

Södra Centralasien 57 32 61 7 34 12 154

Västasien 58 20 70 10 13 24 929

Övriga Asien 39 47 46 7 24 14 514

 * Se fotnot på nästa sida.
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Medan det bland födda i Sverige är en i stort sett jämn könsfördel-
ning i åldrarna 20–64 år finns i flera invandrargrupper en klar överre-
presentation av män eller kvinnor. Relativt inrikes födda är männen
överrepresenterade framförallt bland personer med sitt ursprung i Af-
rika, Västasien, Södra Centralasien och Sydeuropa, medan kvinnorna
är överrepresenterade bland invandrarna från övriga Asien, Norden
och Östeuropa.

Beträffande åldersfördelningen kan konstateras att relativt inrikes
födda så är andelen i yngsta kategorin överrepresenterade bland födda i
”Övriga Asien”, Södra Centralasien och Syd-/Mellanamerika, medan
andelen unga är mycket låg i de europeiska invandrargruppera. Om-
vänt är andelen i äldsta kategorin klart överrepresenterade bland de
sistnämnda relativt de som är födda i Sverige.

Beträffande utbildningsnivån finner vi att de högskoleutbildade är
överrepresenterade, relativt vad som gäller för inrikes födda, framför-
allt bland personer med ursprung i Nordamerika, Östeuropa och Södra
Centralasien, medan de är underrepresenterade framförallt bland in-
vandrarna från Sydeuropa, Västasien och Norden; av de sydeuropeiska
och västasiatiska invandrarna har endast 13 procent högskoleutbildning
jämfört med 27 procent av de som är födda i Sverige.115

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ganska stora varia-
tioner mellan invandrargrupperna vad gäller köns-, ålders- och utbild-
ningsfördelningen. Vi skall nu övergå till att studera hur sysselsätt-
ningssituationen såg ut 1997 när vi gör en särredovisning för män och
kvinnor, för de olika ålderskategorierna samt för högskoleutbildade
och personer utan högskoleutbildning.

Arbetsmarknadssituation 1997 – efter kön
I följande diagram (se nästa sida) visas hur män respektive kvinnor i de
olika invandrargrupperna och i kategorin med personer födda i Sverige

                                        
115. Uppgifter om invandrares utbildning genomgångna i andra länder fick ett

ordentligt kvalitetslyft dels i samband med FoB 90, dels i en särskild enkätunder-
sökning 1995. Uppgift om utbildning saknas för en mindre, men varierande, andel
personer födda i Sverige (0.3 procent), Norden (0.7 procent), Östeuropa (1.5 pro-
cent), Sydeuropa (2.1 procent), Övriga Europa (1.3 procent), Västasien (4.4 pro-
cent), Södra Centralasien (3.3 procent), Övriga Asien (1.6 procent), Afrika (2.7 pro-
cent), Nordamerika (3.2 procent) och Syd- och Mellanamerika (1.8 procent).
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fördelar sig efter arbetsmarknadsstatus 1997. Diagrammet baseras på
tabell B2.7 och B2.8 i bilaga 2.

Det är framförallt i de västasiatiska och i de sydeuropeiska popula-
tionerna, i viss mån i den övrigeuropeiska, som andelen sysselsatta män
överstiger andelen sysselsatta kvinnor. I populationen som har sitt ur-

Arbetsmarknadssituation1997 för män och kvinnor
– födda i Sverige och invandrare som invandrat före 1985
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Diagrammet baseras på tabell B2.7 och B2.8 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda 
i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1985.
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sprung i Afrika är mönstret det omvända – kvinnorna är sysselsatta i
något större utsträckning än männen.

Varken bland män eller kvinnor når någon av invandrargrupperna
upp till den sysselsättningsgrad (andel sysselsatta utan arbetslöshet un-
der året) som gäller för personer födda i Sverige. De grupper som ligger
närmast de sistnämnda är för männens del invandrarna från ”övriga
Europa” (d.v.s. Västeuropa och Nordeuropa) och för kvinnornas del
invandrarna från ”övriga Europa”, Norden och Nordamerika.

För båda könen gäller att sydeuropéerna har lägst sysselsättningsgrad
av de europeiska invandrarna, att de utomeuropeiska (undantaget
nordamerikanerna) överlag har en relativt låg sysselsättningsgrad, samt
att invandrarna från Västasien har den allra lägsta.

Arbetsmarknadssituation 1997 – efter ålder
Vi skall nu göra motsvarande redovisning där vi istället för kön särskil-
jer tre ålderskategorier. I följande diagram (se nästa sida) visas sålunda
hur personer i åldersgrupperna 20–29 år, 30–54 år, 55–64 år i de olika
invandrargrupperna och i kategorin födda i Sverige, fördelar sig efter
arbetsmarknadsstatus 1997. Diagrammet baseras på tabell B2.9 – B2.11 i
bilaga 2. Liksom i föregående diagram gäller för invandrargrupperna
att de endast inkluderar de personer som invandrat före 1985, dvs. de
som varit minst tolv år i Sverige år 1997.

Återigen kan konstateras att inte någon invandrargrupp når upp till
den sysselsättningsgrad (sysselsättning utan arbetslöshet under året),
som gäller för personer födda i Sverige. Detta gäller i samtliga ålderska-
tegorier.

Bland de yngsta är andelen sysselsatta störst bland personer födda i
Sverige. Lägst andel som under året erfarit arbetslöshet finns dock, när
det gäller de yngsta, bland personer födda i Nordamerika. Bland de
unga invandrarna från Södra Centralasien, Syd-/Mellanamerika, Väst-
asien och Afrika har drygt hälften varit arbetslösa någon gång under
1997.

I ålderskategorin 30–54 år är situationen för inrikes födda väsentligt
bättre än för övriga. Bland personer från Västasien och Södra Central-
asien har cirka en tredjedel erfarenhet av arbetslöshet under året. Var
fjärde person i denna ålderskategori från Sydeuropa tillhör övrigkate-
gorin.
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Arbetsmarknadssituation1997 för olika åldersgrupper
– födda i Sverige och invandrare som invandrat före 1985
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Diagrammet baseras på tabell B2.9–B2.11 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var folkbokförda i 
Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1985.
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Medan situationen bland äldre är likartad för personer födda i Sveri-
ge, övriga Europa och Nordamerika är andelen sysselsatta mycket låg
och andelen i övrigkategorin mycket hög bland äldre från Sydeuropa
och Västasien.

Generellt så är andelen sysselsatta som ej varit arbetslösa under året
högst i ålderskategorin 30–54 år, medan andelen som varit både arbets-
lösa och sysselsatta är högst i den yngsta kategorin, och andelen ”övri-
ga” – dvs. de som av olika skäl står utanför arbetsmarkanden – är högst
i den äldsta ålderskategorin.

Arbetsmarknadssituation 1997 – efter utbildning
Vi skall slutligen göra en motsvarande redovisning där vi särskiljer per-
soner med respektive utan högskoleutbildning. I diagrammet på nästa
sida redovisas sålunda hur högskoleutbildade och ej högskoleutbildade
i de olika invandrargrupperna, och i kategorin med personer födda i
Sverige, fördelar sig efter arbetsmarknadsstatus 1997. Invandrargrupp-
erna består av personer med minst tolv års vistelse i Sverige. Diagram-
met baseras på tabell B2.12 och B2.13 i bilaga 2.

Som framgår av diagrammet gäller för både högskoleutbildade och ej
högskoleutbildade att sysselsättningsgraden (sysselsättning utan arbets-
löshet under året) är högre bland personer födda i Sverige än i samtliga
invandrargrupper.

Diagrammet visar också att i nästan samtliga populationer så är an-
delen sysselsatta högre och andelen arbetslösa lägre bland högskoleut-
bildade än bland övriga. Det enda undantaget är bland invandrarna
från Sydeuropa där andelen av befolkningen 20–64 år som varit arbets-
lös är ungefär lika stor oavsett utbildningsnivå, men här är å andra si-
dan andelen personer i kategorin ”övriga” mycket hög bland de ej hög-
skoleutbildade – 37 procent jämfört med 17 procent bland de högsko-
leutbildade.
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Arbetsmarknadssituation1997 för högskoleutbildade och 
för ej högskoleutbildade – födda i Sverige och invandrare som 

invandrat före 1985
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Diagrammet baseras på tabell B2.12 och B2.13 i bilaga 2. Underlag är samtliga personer 20–64 år som var 
folkbokförda i Sverige 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat före 1985.

Högskoleutbildade:

Ej högskoleutbildade:



Nationella studien Centrum för Välfärdsforskning

162

Invandrargruppernas situation i
sammanfattning

Vi presenterar här en sammanfattande översikt av invandrarpopulatio-
nens sammansättning och invandrarnas arbetsmarknadssituation 1997.
Vi utgår därvid från den indelning av invandrarpopulationen i tio
grupper med hänsyn till födelseland som vi tidigare använt, och be-
gränsar redovisningen till de invandrare som varit lång tid i Sverige,
dvs. som invandrat före 1985. Dock kommenterar vi för varje invand-
rargrupp hur gruppen storleksmässigt förändrats under perioden 1985–
1996. De tio invandrargrupper som beskrivs nedan omfattar sålunda de
personer som invandrat till Sverige före 1985, är födda i angivet område
(region), är i åldern 20–64 år och folkbokförda i Sverige den 31/12 1997.
Beskrivningarna gäller situationen år 1997, såsom den framgår av regis-
terdata, och innehåller vissa uppgifter som ej tidigare redovisats i denna
rapport. (Vilka länder som ingår i respektive invandrargrupp framgår
av tabell B4.4 i bilaga 4).

Nordiska invandrare
Den nordiska invandrargruppen domineras av invandrarna från Fin-
land – 80 procent. Gruppen är relativt inrikes födda överrepresenterade
vad gäller kvinnor, ej högskoleutbildade och äldre. Tre av fyra i denna
grupp hade invandrat redan innan 1975.

Arbetslösheten som andel av populationen är på samma nivå som
bland födda i Sverige, men den genomsnittliga arbetslösheten är 211
dagar116 mot 179 dagar för inrikes födda. Andelen sysselsatta är cirka 10
                                        

116. För definition av arbetslöshet se bilaga 3, sid. 219.
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procentenheter lägre och andelen i övrigkategorin 10 procentenheter
högre.

Situationen är likartad för kvinnor och män. Framförallt är det de
medelålders, de äldre och de ej högskoleutbildade som i större utsträck-
ning tillhör övrigkategorin, där tre av fyra har förtidspension.

För de högskoleutbildade är situationen likartad den bland inrikes
födda med högskoleutbildning.

Lägger vi till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med endast 18 procent, dvs. denna grupp består huvudsakligen av
tidigt invandrade.

Östeuropeiska invandrare
Drygt hälften av den östeuropeiska invandrargruppen utgörs av in-
vandrare från Polen. Relativt inrikes födda är kvinnor, äldre och hög-
skoleutbildade överrepresenterade. Hälften av invandrarna i denna
grupp hade invandrat redan innan 1975.

Andelen med arbetslöshet är på samma nivå som bland födda i Sve-
rige, men andelen arbetslösa som ej haft någon sysselsättning under
året är nästan dubbelt så hög. I genomsnitt har de arbetslösa östeuropé-
erna 224 arbetslöshetsdagar. Andelen sysselsatta är 15 procentenheter
lägre än bland inrikes födda, årsmedelinkomsten bland de som varit
sysselsatta under året är 175  000 kronor vilket är i nivå med årsmedel-
inkomsten för födda i Sverige. Andelen i övrigkategorin är på samma
nivå som för de nordiska invandrarna. Två av tre i övrigkategorin har
förtidspension.

Situationen på arbetsmarknaden är likartad för kvinnor och män.
Framförallt är det de lägre utbildade som har en hög andel som ej varit
sysselsatta under året – 34 procent. Situationen för de i den äldre ål-
derskategorin är mycket likartad den bland invandrare från våra nord-
iska grannländer.

Lägger vi till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med 80 procent. Särskilt bland de östeuropeiska invandrarna med
rumänskt ursprung finns en relativt stor andel som invandrat på senare
tid.
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Sydeuropeiska invandrare
Två av tre invandrare från Sydeuropa har sitt ursprung i forna Jugosla-
vien. Relativt inrikes födda är män, ej högskoleutbildade och äldre
överrepresenterade. Andelen som saknar högskoleutbildning är störst
bland sydeuropéer (och västasiater).

Tre av fyra i denna population hade invandrat redan innan 1975.
Andelen sysselsatta är betydligt lägre än bland inrikes födda och lägst
bland invandrargrupperna från Europa. Årsmedelinkomsten för de
som haft en sysselsättning under året är 158 000 kronor, vilket är lägre
än för invandrare från andra delar av Europa. Men även andelen av be-
folkningen med erfarenhet av arbetslöshet är låg bland invandrarna
från Sydeuropa till och med lägre än bland inrikes födda.

I stället är det andelen i övrigkategorin som är hög – högre än inom
någon annan invandrargrupp. Drygt var tredje invandrare från Sydeu-
ropa, i åldern 20–64 år, har under 1997 stått utanför arbetskraften, av
dessa har fyra av fem haft förtidspension. Störst är andelen i övrigkate-
gorin bland kvinnor, ej högskoleutbildade och äldre. För både kvinnor
och män, högskoleutbildade och ej högskoleutbildade och för de i ål-
derskategorin 30–54 år är andelen som stått utanför arbetskraften hela
året högre i denna invandrarpopulation än i övriga. Samtidigt är ande-
len med arbetslöshetserfarenhet under året lägre bland kvinnor, ej hög-
skoleutbildade och äldre än i andra populationer, inklusive födda i Sve-
rige.

Andelen av befolkningen som ej har någon inkomst/ersättning117 är
högre bland invandrare från Grekland (och Nordamerika) än bland
andra invandrargrupper. Detta kan indikera att dessa i större utsträck-
ning än andra återvänt till sina hemländer utan att detta syns i statistik-
en.

Invandringen från denna del av värden har varit mycket stor under
senare år (framför allt från forna Jugoslavien) och lägger vi till de som
invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år med 130 procent.

                                        
117. Inkomster och ersättningar som vi kontrollerat för är löneinkomst, in-

komst av aktiv näringsverksamhet, förtidspension, sjukbidrag, sjukdoms-/arbets-
skaderelaterade ersättningar, föräldraersättningar, bidrag och lån relaterade till stu-
dier, åldersrelaterade pensioner och socialbidrag. Dessutom har dessa individer ej
tillhört AMS sökanderegister som arbetslös eller åtgärdsstuderande.
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De ”tidiga” invandrarna från forna Jugoslavien är i större utsträck-
ning sysselsatta än de ”tidiga” invandrarna från Grekland (57 procent
respektive 48 procent). Jämförs de som invandrat på 90-talet är förhål-
landet det omvända. En lika stor andel av de ”sent” invandrade från
Grekland har haft en sysselsättning 1997, medan detta är förhållandet
för endast 36 procent av de ”sent” invandrade från forna Jugoslavien.

Invandrare från ”Övriga Europa”
”Övriga Europa” omfattar Västeuropa, samt Nordeuropa exklusive
Norden. Hälften av invandrarna i denna grupp är födda i Tyskland.
Relativt inrikes födda är de äldre kraftigt överrepresenterade i den öv-
rigeuropeiska populationen med en medelålder på 50 år jämfört med 41
år i Sverigepopulationen. Fördelningen avseende kön och utbildnings-
nivå är likartad den bland födda i Sverige.

Det är invandrarna från denna grupp som mest liknar de inrikes
födda i sysselsättnings- och arbetslöshetsavseende. Andelen som varit
arbetslös någon gång under året är t.o.m. något lägre än den för födda i
Sverige, medan andelen som stått utanför arbetskraften varit den dubb-
la relativt Sverigefödda, 17 procent. Hälften av de i övrigkategorin har
förtidspension. Årsmedelinkomsten är här lika hög som i den nord-
amerikanska invandrargruppen 190  000 kronor.

Situationen för de äldre (som dominerar denna invandrargrupp) är
mycket likartad situationen bland äldre inrikes födda, medan andelen
sysselsatta bland de yngre är cirka 10 procentenheter lägre än bland
Sverigefödda.

Lägger vi till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med 40 procent.

Västasiatiska invandrare
Den västasiatiska invandrargruppen domineras av invandrarna från
Turkiet – 58 procent. Gruppen är relativt inrikes födda överrepresente-
rade vad gäller män, ej högskoleutbildade och medelålders. Tillsam-
mans med sydeuropéerna är andelen med högskoleutbildning lägst i
denna grupp, 13 procent. Endast en av fyra i denna population hade
invandrat innan 1975.
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Denna invandrargrupp har den sammantaget sämsta situationen på
arbetsmarknaden med lägst andel som varit sysselsatta under året (58
procent) och med högst andel som under året varit arbetslösa och ej
haft någon sysselsättning, 18 procent (bland invandrarna från Libanon
hela 24 procent). I genomsnitt har de arbetslösa västasiaterna 223 ar-
betslöshetsdagar. Årsmedelinkomsten för de som under året haft en
sysselsättning är den lägsta bland samtliga invandrargrupper 111  000
kronor.

Andelen sysselsatta kvinnor är drygt 10 procentenheter lägre än an-
delen sysselsatta män. Andelen sysselsatta bland de högskoleutbildade
är 20 procentenheter högre än bland icke högskoleutbildade men än-
dock betydligt lägre än bland icke högskoleutbildade födda i Sverige.

Drygt hälften av de yngsta invandrarna har varit arbetslösa under
året och nästan hälften av dessa har ej haft någon sysselsättning under
året. Två av tre i den äldsta ålderskategorin har under hela året stått
utanför arbetskraften – störst andel av samtliga invandrargrupper.
Hälften av de som stått utanför arbetskraften hela året har haft förtids-
pension.

Invandringen från Västasien har sedan 1984 varit stor och lägger vi
till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år 1997 med
190 procent. Populationen från Irak har ökat med 690 procent, medan
den turkiska gruppen ökat med 65 procent.

Medan samma andel av de ”tidiga” invandrargrupperna från Irak och
Turkiet har haft en sysselsättning under 1997, är andelen sysselsatta be-
tydligt lägre bland 90-talsinvandrarna från Irak än bland 90-talsinvand-
rarna från Turkiet (25 procent respektive 37 procent).

Invandrare från Södra Centralasien
Nästan hälften av invandrarna från Södra Centralasien har sitt ur-
sprung i Iran. Relativt inrikes födda är män, högskoleutbildade och
yngre överrepresenterade, medelåldern i gruppen är 37 år.

Var tredje invandrare från Södra Centralasien var någon gång under
1997 arbetslös. Störst är andelen med arbetslöshetserfarenhet under året
bland kvinnor, ej högskoleutbildade och yngre. I den yngsta ålderska-
tegorin har 52 procent varit arbetslösa under 1997. I genomsnitt har de
arbetslösa 199 arbetslöshetsdagar, således 24 dagar färre än invandrarna
från Västasien.
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Andelen som stått utanför arbetskraften är bland de lägsta bland in-
vandrargrupperna (16 procent). I den äldsta ålderskategorin har dock
fyra av tio befunnit sig utanför arbetskraften hela året. Årsmedelin-
komsten för de som haft en sysselsättning under året är 133  000 kronor.

Invandringen från Iran, under främst senare halvan av 80-talet, har
varit stor. Lägger vi till dem som invandrat från Södra Centralasien ef-
ter 1984 ökar populationen 20–64 år 1997 med 310 procent.

Invandrare från ”Övriga Asien”
”Övriga Asien” omfattar Östasien och Södra Sydostasien. En tredjedel
av invandrarna i denna grupp hade invandrat till Sverige innan 1975.
Bland invandrarna som tillhör denna grupp dominerar kvinnor och
yngre i större omfattning än i någon annan grupp, 61 procent är kvin-
nor och 47 procent tillhör ålderskategorin 20–29 år, medelåldern är 35
år.

Detta är den utomeuropeiska invandrargrupp som tillsammans med
nordamerikanerna har den största andelen som varit sysselsatta under
1997, 77 procent. Andelen med arbetslöshetserfarenhet är dock relativt
hög men genomsnittet arbetslöshetsdagar för de arbetslösa är den lägsta
i samtliga grupper inklusive inrikes födda – 177 dagar. Årsmedelin-
komsten för de som haft en sysselsättning är 122  000 kronor. Andelen
som stått utanför arbetskraften hela året är den lägsta efter den för föd-
da i Sverige, 12 procent.

Situationen på arbetsmarknaden är likartad för kvinnor och män,
medan de som har högskoleutbildning i mindre omfattning än övriga
varit arbetslösa någon gång under året. Gruppen domineras av unga
som i nio fall av tio tillhör arbetskraften.

Lägger vi till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med 110 procent, dvs. av alla invandrare 1997 har mer än hälften
varit i Sverige under högst tolv år.

Afrikanska invandrare
Denna invandrargrupp domineras till större del än någon annan grupp
av männen, 66 procent och av personer i ålderskategorin 30–54 år, 73
procent. Medelåldern är 42 år. Andelen högskoleutbildade är på samma
nivå som bland inrikes födda.
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Sammantaget ser situationen bättre ut för de afrikanska invandrarna
än för invandrare från Västasien, för männen liknar dock bilden den
för invandrade män från Västasien. Årsmedelinkomsten för de som
haft en sysselsättning är 148  000 kronor.

Afrikanerna är den enda invandrargrupp där kvinnorna är sysselsat-
ta i större utsträckning än männen. Vilket även betyder att kvinnorna
från Afrika har haft en sysselsättning under året i betydligt större om-
fattning än kvinnorna från Västasien (71 procent respektive 51 pro-
cent). Fortsätter vi jämförelsen med invandrarna från Västasien är si-
tuationen likartad vad avser högskoleutbildade medan en större andel
är sysselsatta bland dem som saknar utbildning på denna nivå.

Invandringen från Etiopien mot slutet av 80-talet och början av 90-
talet och från Somalia under 90-talet har varit betydande. Lägger vi till
de som invandrat från Afrika efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med nästan 280 procent. Den procentuella förändringen blir stor
då det finns få tidigt invandrade personer från Afrika – den somaliska
invandrarpopulationen, bestod t.ex. 1985 av endast 193 personer som
1997 ökat till 7 116 personer, vilket motsvarar en ökning med 3 600 pro-
cent.

Nordamerikanska invandrare
Bland invandrarna från Nordamerika är andelen högskoleutbildade (52
procent) betydligt större än i andra invandrargrupper och även större
än bland inrikes födda. Relativt födda i Sverige är personer i den yngsta
ålderskategorin underrepresenterade, medelåldern är 43 år. Fördelning-
en avseende kön är likartad den bland inrikes födda.

Andelen arbetslösa av befolkningen 20–64 år är på samma nivå som
bland inrikes födda, medan andelen sysselsatta är något lägre. Av de 17
procent som finns i övrigkategorin har endast tre av tio haft förtids-
pension under året, en jämförelsevis liten andel. Andelen av befolk-
ningen som ej har någon inkomst/ersättning118 är högre bland invand-
rare från Nordamerika (och Grekland) än bland andra invandrargrupp-
er. Detta kan indikera att dessa i större utsträckning än andra återvänt
till sina hemländer utan att detta syns i statistiken.

                                        
118. Se not 117 på sid. 164.
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Situationen för kvinnor och män är likartad, medan de högskoleut-
bildade i större omfattning än övriga är sysselsatta.

Lägger vi till de som invandrat efter 1984 ökar populationen 20–64 år
1997 med drygt 110 procent.

Invandrare från Syd- och Mellanamerika
Invandrarna från Chile utgör hälften av invandrarna i denna grupp.
Invandrargruppen från Syd- och Mellanamerika har relativt födda i
Sverige en lika fördelning avseende kön och utbildningsnivå, däremot
är de unga överrepresenterade, medelåldern är 38 år. Knappt två av tio
i denna grupp hade invandrat till Sverige innan 1975.

En relativt andra invandrargrupper stor andel tillhör arbetskraften,
andelen som hela året stått utanför arbetskraften är mindre enbart
bland invandrarna från övriga Asien. Men andelen som under året varit
arbetslösa/i åtgärd är hög, 34 procent. I genomsnitt har de arbetslösa
193 arbetslöshetsdagar, vilket är något lägre än i flertalet invandrar-
grupper. Årsmedelinkomsten för de som under året haft en sysselsätt-
ning är 133  000 kronor.

Situationen på arbetsmarknaden är likartad för kvinnor och män,
men skiljer sig avsevärt åt mellan de som har högskoleutbildning och
de som ej har utbildning på denna nivå. 39 procent av de utan högsko-
leutbildning var arbetslösa någon gång under 1997 jämfört med 24 pro-
cent av de med högskoleutbildning. Motsvarande andel bland inrikes
födda utan högskoleutbildning var 22 procent. Arbetslösheten är störst
i den yngsta ålderskategorin där 53 procent varit arbetslösa någon gång
under 1997.

För denna grupp gäller att om vi lägger till de som invandrat efter
1984 så ökar populationen 20–64 år med 120 procent, dvs. mer än hälf-
ten av dessa invandrare hade 1997 varit i Sverige under höst 12 år.
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Reflektioner och perspektiv

Inför de avslutande kommentarer som följer, vill vi än en gång påmin-
na om att denna rapport har en speciell tillkomsthistoria. Den är inte
slutprodukten från ett sammanhållet forskningsprojekt, där den empi-
riska analysen optimalt kunnat utformas och anpassas för att så bra
som möjligt kunna belysa ett antal väldefinierade frågeställningar.

Istället är rapporten ett försök att redovisa två empiriska delstudier
ursprungligen gjorda utan någon samordning, och i huvudsak utforma-
de utifrån en deskriptiv ansats. De behandlar samma problematik, an-
vänder sig av samma empiriska underlag, och råkar vara utformade så
att de delvis kompletterar varandra. Vi tyckte därför att den kunskap
som kan utvinnas ur studierna skulle vinna på att de presenteras i ett
sammanhang, där de också kan läsas mot bakgrund av en översikt av
den svenska invandrings- och invandrarpolitikens huvuddrag, och av
de hypoteser och förklaringsförsök till invandrarnas problem på ar-
betsmarknaden som framställts inom forskningen på området. Vi ville
också med presentationen av de båda studierna på ett konkret sätt illu-
strera vad som kan göras med longitudinella registerdata av den typ
som finns i LOUISE.

Denna bakgrund, liksom det faktum att rapporten tagits fram med
mycket knappa resurser, förklarar varför de empiriska analyser som
presenterats varken metodologiskt eller innehållsligt är så sofistikerade
eller penetrerande som det – med hänsyn till det underliggande datare-
gistrets innehållsrikedom och struktur – i princip är möjligt att åstad-
komma: När vi nedan diskuterar resultaten från de båda studierna i re-
lation till några av de hypoteser och förklaringsfaktorer som togs upp i
kapitlet En problemöversikt, är det således i medvetande om att rapport-
ens båda studier inte varit utformade för en systematisk och effektiv



Avslutande kommentar Centrum för Välfärdsforskning

174

hypotesprövning. Vi har diskuterat hypotesprövningsproblematiken i
slutet av kapitlet En problemöversikt och ska inte återupprepa den dis-
kussionen här, utan hänvisar läsaren till detta avsnitt.119 Dock innehål-
ler de båda studierna resultat som är intressanta att diskutera i relation
till olika förklaringsfaktorer, och vi kommer också i samband med
genomgången av dessa, att peka på hur man i fortsatta studier baserade
på de registerdata vi använt oss av, kan gå vidare med fördjupade och
utvidgade analyser. Men innan vi går in på detta kan det vara befogat
att lyfta fram invandrarpopulationens heterogenitet.

Om invandrarpopulationen – kön, ålder och utbildning
Den nationella studien visar dels att invandrarna inte är en homogen
grupp, dvs. att det i många fall kan vara viktigt att studera dem på län-
dernivå och dels att invandrarna från olika länder har mycket olika
sammansättning när det t.ex. gäller kön, ålder och utbildning. En an-
nan omständighet som också är viktig att beakta är att invandrarna har
kommit till Sverige vid mycket olika tidpunkter. Av finländarna, som
är den största invandrargruppen i Sverige har många varit i landet i åt-
skilliga decennier, medan nästan alla invandrare från t.ex. Somalia har
varit en ganska kort tid i landet.

Två tredjedelar av invandrarna från Afrika är män, medan knappt 40
procent av invandrarna från Övriga Asien är av manligt kön. Bland in-
vandrarna från Norden och Europa är andelen unga (20–29 år) bara
mellan fem och tio procent, medan nästan hälften av invandrarna från
Asien är i den åldern. Drygt hälften av invandrarna från USA har hög-
skoleutbildning, medan en fjärdedel så hög andel av invandrarna från
Sydeuropa och Västasien har uppnått samma utbildningsnivå. I Sverige
har drygt en fjärdedel av personer i förvärvsaktiv ålder högskoleut-
bildning. (Se tabell 11, sid. 155).

Av våra båda studier framgår att arbetsmarknadsanknytningen upp-
visar olika mönster med avseende på kön, ålder och utbildning för in-
vandrare från olika länder och regioner. Ett centralt mönster som
framträder i både diagram och tabeller i den regionala studien är att
skillnaderna mellan de sex olika befolkningskategorier som vi studerat

                                        
119. Se sid. 63 ff.
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är som mest markerat för medelålders män och kvinnor (35–49 år).120

Medan mönstret ofta inte är lika framträdande för unga kvinnor och
äldre, och bland dessa särskilt inte för de äldre kvinnorna. I en special-
granskning av medelålders högutbildade fann vi att det även inom
denna grupp finns påtagliga skillnader i arbetsmarknadsanknytning.
Här är det gruppen utomnordiska invandrare med kort och lång vistel-
setid i landet som dels avviker från varandra på förväntat sätt och dels
från övriga fyra befolkningskategorier, vilka i sin tur inte inbördes skil-
jer sig från varandra på ett uppseendeväckande sätt.

Det är uppenbart att man i en analys av invandrarnas situation be-
höver ta hänsyn till gruppens heterogenitet i bl.a. ovannämnda avseen-
den. Ett enkelt sätt att ”standardisera” jämförelserna (och skapa mer
homogena jämförelsegrupper) kunde vara att arbeta med en något fina-
re indelning av populationerna efter ålder och utbildning, samtidigt
som länderindelningen åtminstone bör skilja mellan nordiska, europe-
iska (exklusive nordiska) och utomeuropeiska invandrare (exklusive
invandrare från Nordamerika och Oceanien, som närmast har likheter
med invandrare från Västeuropa). Men det finns bättre standardise-
ringsformer med andra statistiska metoder än de enkla ”korstabells-
jämförelser”, som vi använt oss av här.

Det skulle också vara intressant att undersöka arbetsmarknadsan-
knytningen för de lågutbildade respektive de med gymnasieutbildning
eller motsvarande utbildning. Med data från LOUISE och LUCAS121

skulle det t.ex. gå att följa hur olika grupper av elever efter t.ex. avslu-
tad gymnasieutbildning med olika bakgrund (t.ex. invandrarungdomar
och ungdomar med föräldrar födda i Sverige) och skolbetyg under
1990-talet fortsätter på högskolan eller tar sig ut på arbetsmarknaden.
Det är möjligt att studera detta förlopp på en geografiskt mycket detal-
jerad nivå genom att t.ex. använda sig av kommunernas nyckelkods-
områden – en typ av kommunala planeringsområden på låg nivå (ofta
på ”aggregerad” kvartersnivå” i städerna). Genom att komplettera data-
basen LOUISE med uppgifter från andra datakällor är det möjligt att
göra detaljerade analyser på områdesnivå i kommunerna och därmed

                                        
120. Vi har använt uttrycket ”trappstegsmönster” för att ha ett namn på det vi-

suella mönster som framträder i diagrammen.
121. Longitudinellt register för utbildnings- och arbetsmarknadsstatistik 1990-98

(för närvarande) vid SCB.
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även av geografisk rörlighet, utöver den sociala rörligheten på arbets-
marknaden och i utbildningssystemet.

Vistelsetid
Både den regionala och den nationella studien bekräftar, vad många re-
dan tidigare funnit; att längden på vistelsetiden i landet för invandrarna
i regel är av mycket stor betydelse när det gäller deras förankring på
arbetsmarknaden. Det är inte heller förvånande att vistelsetiden har
stor betydelse, men även olika effekt för olika invandrargrupper och
att effekten kan variera med konjunkturen. Sysselsättningskrisen på
1990-talet har naturligtvis gjort det extra svårt för de nyanlända invand-
rarna att få en förankring på arbetsmarknaden.

Vad man kanske inte kunnat se lika tydligt i tidigare studier är ana-
lyser av denna faktor med en så finfördelad uppdelning av invandrarna
efter de länder och regioner de kommer från. Av den detaljerade redo-
visningen i den nationella studien framgår med en nästan bedövande
monotoni hur starkt sysselsättningsnivån beror av vistelsetiden i landet
bland de förvärvsaktiva i åldern 30–54 år.122 Avvikelserna är små och få.

I Mälardalsstudien har vi avläst effekten av vistelsetiden på den
mycket heterogena kategorin utomnordiska invandrare, som i redovis-
ningen är uppdelad i två grupper; en med kort vistelsetid i landet
(mindre än 10 år) och en med lång vistelsetid i landet (minst 10 år). I
detta fall har vi alltså inte jämfört sysselsättningsdata som vi gjorde i
den nationella studien, utan istället arbetat med flera olika arbetslös-
hetsmått.

Även här är det generella mönstret att vistelsetiden har den förvänta-
de effekten, dvs. att längre vistelsetid innebär lägre arbetslöshet, men
det finns ett (anmärkningsvärt) undantag; de unga kvinnorna i åldern
20–34 år födda utanför Norden och med kort vistelsetid i landet uppvi-
sar inte detta mönster. Deras arbetslöshetsnivå är ungefär lika stor som
arbetslöshetsnivån bland unga utomnordiska kvinnor och män med
längre vistelsetid i landet. I viss mån kan man även hävda att de äldre
kvinnorna avviker från det generella mönstret genom att ”vistelsetids-
effekten” bland dem är relativt svag.

Eftersom avvikelserna främst finns bland yngre kvinnor och i viss
mån även bland äldre kvinnor kan den tänkas hänga samman med att
                                        

122. Se diagrammet på sid. 150.
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dessa kvinnor har en mer marginell anknytning till arbetsmarknaden
än männen och de medelålders kvinnorna. Kanske det finns andra al-
ternativ för dem än att stå till arbetsmarknadens förfogande ? För de
äldre finns det skäl att tro att de flesta som saknar ett arbete står utan-
för arbetskraften, medan motsvarande inte är lika vanligt förekom-
mande bland de yngre.123 Om de yngre nyinvandrade kvinnorna inte
befinner sig utanför arbetsmarknaden, så skulle den förhållandevis låga
arbetslösheten (dvs. jämfört med de utomnordiska yngre män och
kvinnor som har minst 10 års vistelsetid i landet) kunna indikera att de
yngre kvinnorna får arbete snabbare än motsvarande grupp bland de
yngre männen.

Om vi antar att de unga kvinnorna går ut på arbetsmarknaden, så
blir frågan vem det är som efterfrågar unga relativt nyinvandrade ut-
omnordiska kvinnor ? Vilka arbeten erbjuds de ? Hur många hamnar
inom typiska lågbetalda kvinnoyrken såsom städning och liknande ser-
viceyrken där kraven på språkkunnande och ”nationsspecifik” kultur-
kompetens inte är så stora ? Och hur försörjer sig de äldre utomnord-
iska invandrarkvinnorna, som i hög utsträckning tycks befinna sig
utanför arbetsmarknaden ? Hur många av dem är anhöriginvandrare,
med en make, som har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden ? Hur
ser deras försörjningssituation ut ?

Detta är några av de många frågor som aktualiseras när vi reflekterar
över tidsaspektens betydelse för invandrarnas arbetsmarknadsanknyt-
ning, såsom den avspeglas i våra preliminära analyser. En annan fråga
av mer principiell betydelse är hur vi ska tolka den stora förändring
som har skett sedan arbetskraftsinvandringarnas tid – då invandrarna
snabbt fick arbete och var sysselsatta och betalda ungefär som ”Svens-
son” – och till de senaste decenniernas situation då läget för invandrar-
na på arbetsmarknaden kraftigt har försämrats.

Är det så, som vistelsetidshypotesen i grunden implicerar, att tiden
läker alla sår, dvs. att invandrarna med tiden kommer att få arbete ? El-
ler är det så att situationen idag är förändrad och att många av invand-
rarna aldrig kommer att få ett riktigt fotfäste på den svenska arbets-
marknaden, dvs. att vistelsetiden inte alls kommer att lösa deras pro-
blem ? Det finns ingen social eller samhällelig automatik som kan ga-

                                        
123. Jämför med kategorin ”övriga” i bilaga 2, tabell B2.11 (äldre), se även tabell

B2.9 (yngre), sidorna 215 ff.
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rantera att de får arbete med tiden, dvs. att den ”bedövande monotoni”
med vilken vistelsetiden enligt våra nationella data varit förknippad
med en förbättrad arbetsmarknadsposition också kommer att gälla i
fortsättningen. Eller uttryckt på ett annat sätt; att ”många” av de som
invandrade på 1980-talet har fått arbete innebär inte att de som invand-
rade på 1990-talet kommer att få arbete i samma utsträckning när de
varit här motsvarande lång tid. Det är farligt att hemfalla åt en enkel
framskrivning av aktuella trender. Den sociala verkligheten förändras
och utvecklas på ett mer komplicerat sätt.

Och även om de får arbete, så kan man fundera över i vilken ut-
sträckning det blir fråga om tillfälliga, lågbetalda och på annat sätt
osäkra arbeten. Vad kan sysselsättningskrisen på 1990-talet ha för bety-
delse i detta sammanhang ? Vad hände med både tidigare grupper av in-
vandrare och sådana som kom in under 1990-talet när sysselsättnings-
krisen slog till ? Hur påverkades arbete, utbildning och ekonomi ? Vad
betyder de kraftfulla rationaliseringarna i det privata näringslivet och
inom den offentliga sektorn för möjligheterna till sysselsättning ?

Det finns möjligheter att tackla flera av ovannämnda frågeställning-
ar, även om de naturligtvis behöver preciseras, med utgångspunkt i
data som finns i databasen LOUISE (eller kan införskaffas från andra
källor och integreras med LOUISE). En mer utvecklad analys av denna
boks tema borde bl.a. arbeta med en mer differentierad variabel som
kunde beskriva individernas olika förhållanden till arbetsmarknaden
(jfr begreppet arbetsmarknadskategori i den Nationella studien), men
också individernas olika sätt att försörja sig. Det vore även angeläget
att komplettera databasen LOUISE med data som utförligare beskrev
vilken invandrarkategori de enskilda invandrarna hör till, eftersom ka-
tegoritillhörigheten (flykting, anhöriginvandrare osv.) kan tänkas på-
verka individens intresse och engagemang för att etablera sig i Sverige,
såsom diskuterats i tidigare kapitel. Som redan nämnts kan LOUISE
kompletteras med data från andra källor, så att vi kan studera olika
former av individuell rörlighet – bl.a. på arbetsmarknaden, i rummet
(geografisk rörlighet) och i utbildningssystemet – under 1990-talet.

Etnisk bakgrund – kulturellt avstånd
I den regionala studien fick vi stöd för hypotesen om kulturellt avstånd
för medelåldersgruppen, medan den inte bekräftades av data beträffan-
de de äldre. I viss mån fick hypotesen även stöd när det gäller de yngre
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liksom när det gäller de högutbildade i medelåldersgruppen, men skill-
naderna mellan ”helsvenskar” och nordiska invandrare var marginell
bland kvinnor och män som hade minst 4 års eftergymnasial utbild-
ning.

Det är dock en öppen fråga om de grupper av nya invandrare som
har anlänt under 1990-talet kommer att uppvisa samma mönster när de
har hunnit vara tillräckligt länge i Sverige. Vi vet t.ex. inte vilka lång-
siktiga effekter som följer i spåren på det arbetslöshetens stålbad, som
många av invandrarna fick gå igenom under sysselsättningskrisen på
1990-talet.

Eftersom den regionala studien arbetade med en relativt odifferentie-
rad variabel för etniskt bakgrund och kulturellt avstånd (utomnordiska
invandrare), så kan etnisk bakgrund eller kulturellt avstånd bättre dis-
kuteras mot bakgrund av data i den nationella studien, där vi bl.a. kan
jämföra variationerna i sysselsättningsnivå för 34 länder och regioner.
Går det att finna några belägg i data för den relativt vagt definierade
faktorn ”kulturellt avstånd” ? Vid en hastig blick på olika diagram går
det att se att sysselsättningsnivån är hög för de nordiska länderna,
Nordeuropa, Nordamerika, som ju på olika sätt kan sägas vara oss kul-
turellt närstående. Men vi ser också avvikelser; så är t.ex. sysselsätt-
ningsnivån för invandrare från övriga Sydostasien och Östasien som
varit minst 12 år i Sverige aningen högre än sysselsättningsnivån för
motsvarande kategori av invandrare från Polen, Rumänien, Ungern
och övriga Östeuropa. Trots av vi tagit hänsyn till vistelsetiden för in-
vandrare från olika länder, så finner vi flera mer eller mindre motsäg-
ande exempel.

Vi är inte ensamma om dessa för hypotesen ”negativa” observatio-
ner. Såsom begreppet ”kulturellt avstånd” oftast används är det en grov
operationalisering, som kanske inte så många längre är beredda att för-
svara. Är det kanske så att det kulturella avståndet istället är ett uttryck
för etnisk diskriminering ? Att personer av en annan hudfärg och ett
annat utseende på olika sätt diskrimineras i det svenska samhället. Det
finns möjligheter att delvis pröva den hypotesen genom att jämföra
andragenerationsinvandrarnas arbetsmarknadssituation med situation-
en för motsvarande grupper av ”helsvenskar”, något som vi återkom-
mer till längre fram i texten.

Men vi får akta oss för att kasta ut barnet med badvattnet. Även om
hypotesen om det kulturella avståndet i ovanstående tolkning inte får
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oreserverat stöd i data, så försvinner inte de stora faktiska skillnader
som trots allt finns beträffande sysselsättning och arbetslöshet mellan
t.ex. ”helsvenskar” och utomeuropeiska invandrare i den nationella
studien och mellan ”helsvenskar” och utomnordiska invandrare i den
regionala studien. Att våra förklaringar och teorier om verkligheten är
bristfälliga och dåliga och inte kan förklara de skillnader i sysselsätt-
ning och arbetslöshet, som finns mellan ”vi” och ”dom” innebär inte
att skillnaderna inte är reella.

Diskriminering av andragenerationsinvandrare
Om vi inte bryr oss om nationsgränser och etniska skillnader, så skulle
vi kunna tala om kulturellt avstånd som den skillnad som en invandra-
re måste överbrygga för att lära sig språket, den svenska kulturen och
svenskt samhällsliv och arbetsmarknad. Det kanske inte är så lätt att
fastställa ett sådant mått och vi behöver inte heller göra det nu. Vi ska
istället använda andragenerationsinvandrarna som ett testfall.

Underlaget finns i den regionala studien där vi, som redan nämnts,
arbetat med sex jämförelsekategorier. I detta sammanhang är tre av ka-
tegorierna av särskilt intresse; alla tre består av personer födda i Sveri-
ge, men de skiljer sig med avseende på föräldrarnas ursprung. En grupp
utgörs av personer vars båda föräldrar är födda utomlands, en annan
grupp av personer vars ena förälder är född utomlands och den tredje
gruppen består av personer vars båda föräldrar är födda i Sverige.

Utgångspunkten är att det inte bör finnas något kulturellt avstånd
mellan våra båda grupper av andragenerationsinvandrare, de med en
respektive två utlandsfödda föräldrar, och motsvarande grupper av
”helsvenskar”. Argumentet för detta är att alla personerna i de tre
nämnda grupperna är födda i Sverige, har gått igenom den svenska sko-
lan, vuxit upp i Sverige, med svensk kultur och på ett likartat sätt in-
hämtat kunskap om både samhälle och arbetsliv.

Av teoretiska skäl, om vi anammar teorin om kulturellt avstånd, så
borde dessa personer i genomsnitt lyckas lika bra på arbetsmarknaden.
Hur ser det då ut i praktiken ? Vad säger data ? Det ”trappstegs-
mönster”, som vi flera gånger pekat på i studien, återfinns för yngre
män och kvinnor, män med högst tre års eftergymnasial utbildning
och, betydligt svagare, för motsvarande utbildningskategori bland
kvinnorna när vi gör jämförelser på basis av de sju arbetslöshetsmåtten.
Mönstret återfinns även för medelålders män och medelålders kvinnor,
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med två undantag. Mönstret finns knappast alls hos äldre män (och re-
lativt svagt hos äldre kvinnor) och inte heller bland de högutbildade
med minst 4 års eftergymnasial utbildning.124

Även om de stora skillnader som Schröder125 och Vilhelmsson fann
när det gäller sina tre grupper av ungdomar – födda i Sverige, bägge
föräldrarna svenska; födda i Sverige, minst en förälder född utomlands;
och födda utomlands, invandrat före skolstart – och deras anknytning
till arbetsmarknaden, tycks minska med stigande ålder och ökad ut-
bildning enligt våra data, så tvingas vi konstatera att det trots allt tycks
finnas relativt tydliga indikationer på diskriminering av andragenera-
tionsinvandrare.

Vad är det för sociala mekanismer och krafter, som diskriminerar
svenskar som har vuxit upp i landet, gått i svensk skola och i all rimlig
mening borde ha inmundigat den svenska kulturen om inte med mo-
dersmjölken så med skolmaten. Varför tvingas barn med en eller två
utlandsfödda föräldrar betala ett högre pris än barn med ”helsvenska”
föräldrar för att komma in på arbetsmarknaden ? Vad kommer att hän-
da med de andragenerationsinvandrarbarn som har blivit födda under
1990-talet ?

Gruppen av andragenerationsinvandrare är växande, samtidigt som
våra kunskaper om dem fortfarande är begränsade. En anledning till
detta har varit bristen på relevanta data. Men med de goda databaser
som finns i Sverige borde det idag vara möjligt att utvidga kunskapen
på detta fält. Databasen LOUISE kan härvid vara en av några möjliga
källor. Genom att utnyttja möjligheterna att skapa en del av de variab-
ler vi tidigare nämnt, samt komplettera dessa med utbildningsvariabler
från t.ex. databasen LUCAS, använda olika familjevariabler, samt in-
komst och försörjningsvariabler som kan skapas med LOUISE går det
att skapa ett passande dataunderlag för denna uppgift.

Integrations- och assimileringsprocessen
Vi tar slutligen upp en faktor, som kan hänföras till en sida av den vik-
tiga integrations- och assimileringsprocessen. De invandrare som kom
under arbetskraftsinvandringarnas tid på 1950- och 1960-talet hade i
många fall en högre sysselsättningsnivå än motsvarande grupper av

                                        
124. Se tabell 9 på sid. 125.
125. Se sid. 49.
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svenskar. Visserligen var de främst nordbor (finländare), som stod
svenskarna kulturellt nära på olika sätt, men det fanns också många in-
vandrare från bl.a. Italien, Jugoslavien och Grekland under 1960-talet.
Den kulturella faktorn var sannolikt inte den avgörande faktorn bak-
om deras goda arbetsmarknadssituation. Mycket talar för att det istället
var den aktiva rekryteringen av grupper av arbetare, oftast med arbets-
givaren och AMS som viktiga aktörer, som var en viktig orsak till deras
goda situation. De hamnade mer eller mindre direkt tillsammans med
en grupp landsmän på någon svensk industri, såsom ASEA eller Atlas
Copco. De hade tryggheten av en grupp landsmän, de hade stöd från
en engagerad arbetsgivare och de fick support av samhället för att assi-
mileras. Deras framtid var inte oviss, de behövde inte vänta länge på
sitt uppehållstillstånd, de behövde inte jaga arbete och de var inte bero-
ende av socialbidrag. De var önskade och efterfrågade.

Många av de invandrare som anlänt till Sverige under de senaste de-
cennierna är flyktingar – konventionsflyktingar, kvotflyktingar, de
facto flyktingar, flyktingar med uppehållstillstånd av humanitärs skäl
och skyddsbehövande – som i många avseenden har en situation som
är diametralt motsatt de tidiga arbetskraftsinvandrarnas situation. En
annan stor och viktig grupp är de s.k. anhöriginvandrarna. Det kan,
som redan påpekats, finnas skäl att i olika analyser ta hänsyn till olika
flyktingkategorier, såsom när det handlar om deras arbetsmarknadsan-
knytning. Invandrarna kan på grund av sin speciella flyktingstatus ha
olika motiv för att skaffa sig en förankring i Sverige och på den svens-
ka arbetsmarknaden. Det är sannolikt att detta kan vara en faktorupp-
sättning som delvis kan användas för att bättre förstå och analysera de-
ras arbetsmarknadssituation. Det finns ett antal studier idag som anty-
der betydelsen av en snabb och direkt arbetsmarknadsanknytning för
nyanlända invandrare om de ska få ett mer bestående fotfäste på ar-
betsmarknaden.

Rooth betonar t.ex. detta i en aktuell artikel i Ekonomisk Debatt.126

Hans studier visar att ”varken högre utbildning eller fler terminer i det
svenska utbildningssystemet” ger ökad sysselsättning, medan ”…svensk
arbetserfarenhet har en stark positiv effekt på sannolikheten att vara i
arbete”. Ett av Rooths förslag är att man bör prioritera subventionera-

                                        
126. Rooth (2000), se t.ex. sid. 441, 448 f. Jfr även Rooth (1999), kapitel 6. Se även

Andreas Carlgrens debattartikel i DN 28/11 2000, ”Arbete viktigare än utbildning”.
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de sysselsättningar istället för utbildning, för dem som själva har svårt
att ta sig in på arbetsmarknaden. I sin avhandling betonar Rooth dock
vikten av en fördjupad analys av de funna resultaten; dels genom att gå
vidare och göra analyserna på paneldata och dels genom att studera
flödesmönster mellan olika arbetsmarknadskategorier.

Att en flödesanalys kan vara givande framgår även av Vikenmarks
uppsats (se litteraturlistan), där han i den s.k. urvalsstudien, som inte
tagits med i denna rapport, analyserar flödesdata för en grupp av
svenskar och en grupp av invandrare under perioden 1995–1997. En
grov sammanfattning av dessa resultat är dels att invandrarna har svå-
rare att behålla en god position på arbetsmarknaden och dels att de har
svårare att ta sig ifrån en sämre arbetsmarknadsposition. Här finns
dock stora möjligheter att på olika sätt fördjupa flödesanalysen genom
att studera ett större tidsintervall och komplettera med olika ekono-
miska försörjningsmått.

I samma nummer av Ekonomisk Debatt, som innehåller ovan citera-
de passus av Rooth, tar Ekberg och Ohlson127 upp arbetsmarknadssitua-
tionen för bosnier som anlände till Sverige 1993 och 1994. De finner
mycket stora regionala variationer i bosniernas förvärvsfrekvens mel-
lan kommunerna; i t.ex. Gnosjö är 85 procent av männen sysselsatta,
medan mindre än 20 procent av dem är sysselsatta i Malmö och Stock-
holm. Även om författarna beaktar skillnader i efterfrågan och när-
ingslivsstruktur, så räcker det inte för att förklara de stora variationer-
na i sysselsättning. Det finns sannolikt, enligt författarna, regionala
skillnader i hur arbetsmarknaden fungerar.

Det finns även ett antal studier128 från början av 1990-talet som visar
att det är möjligt att underlätta invandrarnas inträde på arbetsmarkna-
den med en rad enkla åtgärder, såsom när länsarbetsnämnden i Stock-
holm drev ett projekt med mål att skaffa arbeten till civilingenjörer
med invandrarbakgrund, när några statligt stödda arbetsförmedlings-
                                        

127. Ekberg och Ohlson (2000).
128. Uppgifterna i detta stycke kommer från Franzén (1997), sid. 34 ff. De tre

uppsatserna, som Franzén hänvisar har alla skrivits inom ramen för en påbygg-
nadskurs i pedagogik vid Pedagogiska Institutionen, Stockholms universitet: Sei-
gerlund, I. & Zetterlund, P. (1995) ”Internationella ingenjörer – Möjligheternas
perspektiv”, Marit Andersson (1992) ”Att kunna kämpa för sig själv – invandrar-
akademiker på den svenska arbetsmarknaden”, samt Frendberg & Mattson (1990)
”Invandrare med utländsk högskoleexamen möter svensk arbetsmarknad”.
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projekt för invandrarakademiker bedrevs i Stockholm, samt när det då-
varande Universitets- och högskoleämbetet gjorde en bedömning av ut-
ländska akademiska betyg. Alla dessa åtgärder var framgångsrika och
positiva, men många fick ingen fortsättning.

Många har i olika sammanhang lyft fram förekomsten av eget före-
tagande bland invandrarna och det förefaller finnas stöd för att denna
verksamhet bland vissa invandrare, som befunnit sig relativt länge i
landet, i viss mån kan vara en medveten åtgärd för att själv ta sig ur ar-
betslöshet eller undvika hot om arbetslöshet. Eget företagande är dock
inget som är vanligt bland invandrarna från de nordiska länderna. Att
starta ett eget företag i främmande land vittnar både om styrka och ini-
tiativkraft, även om den verksamhetsformen kan vara en del av vissa
invandrargruppers kulturella bagage. Men utan närmare studier av det-
ta fenomen kan det vara svårt att bedöma dess betydelse och funktion
för invandrarna. För en del kan det vara den allra sista utvägen ur ar-
betslöshet, samtidigt som företagandet kan innebära både långa arbets-
dagar och dålig avkastning, dvs. en situation som skulle kunna vara
sämre än den löneanställdes. För andra kan situationen naturligtvis
vara bättre, men oss veterligen saknas data som på ett bra sätt kan bely-
sa dessa förhållanden.

I dessa globaliseringens tider, då kontakterna med omvärlden växer
och både myndigheter och näringsliv behöver folk med goda språk-
kunskaper och en bra kännedom om främmande länder och kulturer
för bl.a. en framgångsrik affärsverksamhet ter det sig märkligt att så
många högutbildade invandrare som faktiskt besitter dessa kunskaper
inte tas till vara. Men även på ”hemmaplan” i företag och myndigheter
kan säkert även mindre högutbildade invandrares kunskaper och kom-
petens komma till nytta på olika sätt. Invandrarna har i många fall
mycket av det vi själva saknar; nämligen kunskaper om det egna lan-
dets språk och kultur, något som vi kanske efter omfattande utbild-
ningsinsatser kan skaffa oss en elementär kunskap om. Genom utökade
kontakter med de invandrare som vi har i landet kan kunskapen om
främmande länder och kulturer kanske spridas på gräsrotsnivå.

Sammanfattningsvis antyder både historiska erfarenheter och tidiga-
re nämnda studier att det finns anledning att tro att svensk arbetslivser-
farenhet är en nyckelfaktor för att förbättra invandrarens konkurrens-
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kraft och möjligheter på arbetarmarknaden.129 Det gäller att ha haft ar-
bete om man skall ha framgång när man söker arbete. En annan sak vi
vill peka på, oavsett vilket direkt stöd som finns att åberopa i befintliga
forskningsresultat, handlar om attityder och människosyn. Om att ett
förändrat synsätt, inte minst bland beslutsfattare inom näringsliv och
myndigheter, där man mer ser till de resurser invandrarna har och till
allt vad de kan erbjuda, än till olika problembilder, rimligen bör vara
av värde när det gäller att komma till rätta med den problematik vi be-
handlat i denna rapport.

Vill man förenkla det hela, så kan man alltså säga att aktuell forsk-
ning visar att den som har skall varda givet ; den som har (eller har haft)
arbete har också vaccinerats med goda förutsättningar att få ett nytt.
Det var ju i princip den medicinen man tillhandahöll de nya svenskar-
na under arbetskraftsinvandringens tid på 1950–talet och 1960–talet.

Så enkelt var det då. Hur svårt är det egentligen idag ?

                                        
129. Förslag i den riktningen framläggs även i en debattartikel i DN 6/12, 2000

”Förslag om bättre start för invandrare: Lägg ned integrationspolitiken” av Heidi
Bel Habib, Widar Andersson och Björn Eriksson. Men hjälp av nationella och in-
ternationella exempel driver författarna tesen att invandrarna är en resurs och att
deras kompetens och erfarenheter på olika sätt bör kunna tas till vara på den lokala
arbetsmarknaden direkt när de anländer. DN:s Chefredaktör Anders Johnson
skrev den 29/10, 2000 en artikel ”Hur kan fler invandrare få jobb?” där han bl.a.
pläderade för att antalet vägar in i arbetslivet borde bli fler och lättare att beträda.
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Bilaga 1 Tabeller till regionala studien

För samtliga tabeller i bilaga 1 gäller att de baseras på bearbetningar av
LOUISE-data i CVF’s databas Datakällan.

Tabell B1.1 Befolkningen i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län 1997,
fördelade efter födelsebakgrund.

Utrikes född
utanför Norden

Kommun

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom
båda

föräld-
rarna

Samt-
liga

Vingåker 127 109 180 49 448 4 391 5 307

Gnesta 113 119 246 89 472 4  419 5  466

Nyköping 894 606 1 033 407 2 252 22   432 27  670

Oxelösund 220 232 671 194 641 4  598 6  572

Flen 432 230 656 215 720 7  183 9  449

Katrineholm 927 668 804 305 1 328 14 121 18  187

Eskilstuna 2 198 2 148 5  417 2 233 4  508 34 613 51 249

Strängnäs 499 342 974 311 1  506 12 669 16  320

Trosa 69 152 530 136 537 4 498 5  929

SÖDERMANLANDS LÄN 5 479 4  606 10 511 3 939 12 412 108 924 146 149

Skinnskatteberg 51 42 414 122 222 1 960 2 811

Surahammar 127 149 1 205 403 576 3  777 6 246

Heby 98 84 325 77 505 6 221 7 316

Kungsör 102 83 457 172 399 3 531 4 746

Hallstahammar 264 261 1 173 534 918 5 785 8 949

Norberg 84 45 277 123 357 2 621 3 509

Västerås 3 671 4 076 4 848 2 444 6 478 52 290 73 909

Sala 335 210 463 209 915 10 103 12 245

Fagersta 197 128 1 088 429 671 4 772 7 287

Köping 521 431 1 510 603 1 227 10 147 14 457

Arboga 230 132 336 143 648 6 459 7 961

VÄSTMANLANDS LÄN 5 680 5 641 12 096 5 259 12 916 107 666 149 436

TOTALT 11 159 10 247 22 607 9 198 25 328 216 590 295 585
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Tabell B1.2 Befolkningen i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län 1997,
fördelade efter födelsebakgrund. Radprocent.

Utrikes född
utanför Norden

Kommun

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom
båda

föräld-
rarna

Samt-
liga

Vingåker 2.4 2.1 3.4 0.9 8.4 82.7 100.0

Gnesta 2.1 2.2 4.5 1.6 8.6 80.8 100.0

Nyköping 3.2 2.2 3.7 1.5 8.1 81.1 100.0

Oxelösund 3.3 3.5 10.2 3.0 9.8 70.0 100.0

Flen 4.6 2.4 6.9 2.3 7.6 76.0 100.0

Katrineholm 5.1 3.7 4.4 1.7 7.3 77.6 100.0

Eskilstuna 4.3 4.2 10.6 4.4 8.8 67.5 100.0

Strängnäs 3.1 2.1 6.0 1.9 9.2 77.6 100.0

Trosa 1.2 2.6 8.9 2.3 9.1 75.9 100.0

SÖDERMANLANDS LÄN 3.7 3.2 7.2 2.7 8.5 74.5 100.0

Skinnskatteberg 1.8 1.5 14.7 4.3 7.9 69.7 100.0

Surahammar 2.0 2.4 19.3 6.5 9.2 60.5 100.0

Heby 1.3 1.1 4.4 1.1 6.9 85.0 100.0

Kungsör 2.1 1.7 9.6 3.6 8.4 74.4 100.0

Hallstahammar 3.0 2.9 13.1 6.0 10.3 64.6 100.0

Norberg 2.4 1.3 7.9 3.5 10.2 74.7 100.0

Västerås 5.0 5.5 6.6 3.3 8.8 70.7 100.0

Sala 2.7 1.7 3.8 1.7 7.5 82.5 100.0

Fagersta 2.7 1.8 14.9 5.9 9.2 65.5 100.0

Köping 3.6 3.0 10.4 4.2 8.5 70.2 100.0

Arboga 2.9 1.7 4.2 1.8 8.1 81.1 100.0

VÄSTMANLANDS LÄN 3.8 3.8 8.1 3.5 8.6 72.0 100.0

TOTALT 3.8 3.5 7.6 3.1 8.6 73.3 100.0
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Tabell B1.3 Personer i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län 1997
som är födda utanför Norden, fördelade efter födelseland. Absoluta tal
och kolumnprocent.

Invandrat
1988-1997

Invandrat 1987 eller
tidigare

Samtliga födda utan-
för Norden

Födelseland Antal Procent Antal Procent Antal* Procent

Östeuropa 839 7.5 1 728 16.9 2 611 11.9

Sydeuropa 2 990 26.8 2 065 20.2 5 097 23.3

Övriga Europa 451 4.0 1 917 18.7 2 697 12.3

Västasien 2 673 24.0 1 421 13.9 4 099 18.7

Södra Centralasien 1 122 10.1 743 7.3 1 869 8.5

Övriga Asien 776 7.0 932 9.1 1 710 7.8

Afrika 981 8.8 291 2.8 1 282 5.9

Nordamerika, Oceanien 173 1.6 202 2.0 392 1.8

Karibiska öarna, Central-
och Sydamerika 1 146 10.3 947 9.2 2 096 9.6

Övriga 8 0.1 1 0.0 9 0.0

TOTALT 11 159 100.0 10 247 100.0 21 862 100.0

 * För sammanlagt 456 personer saknas uppgift om invandringsår, varför antalsuppgifter
na för kolumnerna med olika invandringstidpunkt inte summerar exakt till kolumnen
för samtliga utomnordiska invandrare.

Tabell B1.4 Personer i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län 1997 som är
födda utomlands, fördelade efter senaste invandringsår. Radprocent.

Födelseland 1993-97 1988-92 1980-87 1970-79 -1969
Uppgift
saknas Summa N

Nordiska invandrare 2.3 3.5 5.3 26.1 59.9 2.9 100.0 22 607

Utomnordiska invandrare 27.8 23.2 16.8 15.2 15.0 2.1 100.0 21 862

Varav:

Östeuropa 11.0 21.1 21.6 20.6 23.9 1.7 100.0 2 611

Sydeuropa 55.2 3.5 4.7 14.1 21.7 0.8 100.0 5 097

Övriga Europa 9.6 7.1 9.5 13.5 48.1 12.2 100.0 2 697

Västasien 28.6 36.6 18.7 14.3 1.6 0.1 100.0 4 099

Södra Centralasien 17.9 42.1 28.5 10.3 0.9 0.2 100.0 1 869

Övriga Asien 17.3 28.1 26.4 26.4 1.6 0.1 100.0 1 710

Afrika 36.3 40.2 10.9 9.2 2.6 0.8 100.0 1 282

Nordamerika, Oceanien 23.7 20.4 15.3 19.6 16.6 4.3 100.0 392

Karibiska öarna, Central-
och Sydamerika 16.9 37.7 31.0 12.6 1.5 0.1 100.0 2 096

Övriga 44.4 44.4 0.0 0.0 11.1 0.0 100.0 9

TOTALT 14.8 13.2 10.9 20.7 37.8 2.5 100.0 44 469
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Tabell B1.5 Arbetslöshetsmått avseende män i åldrarna 20–34 år i Södermanlands och Väsman-
lands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

55.1 46.8 37.0 40.0 37.5 33.9 36.3

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 32.8 23.7 21.1 20.7 17.9 14.3 16.6

N (för procentandelar ovan) 2 735 1 387 1 637 2 998 5 887 35 686 50 335

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

216 194 207 196 184 169 179

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

219 183 213 185 172 151 163

N (för antalsvärden ovan) 1 506 649 606 1 199 2 209 12 104 18 276

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

39.0 30.3 26.9 28.4 24.7 20.8 23.0

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

22.1 15.4 15.5 15.1 12.4 9.3 11.0

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 20.6 13.7 10.9 10.7 10.0 8.3 9.5

N (för procentandelar ovan) 2 306 1 386 1 586 2 993 5 882 35 586 49 744

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

486 447 477 457 413 363 390

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

448 379 417 414 340 280 311

N (för antalsvärden ovan) 1 923 887 835 1 698 3 151 18 238 26 735
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Tabell B1.6 Arbetslöshetsmått avseende män i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och Väst-
manlands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

53.1 29.9 23.5 20.1 18.4 14.5 18.0

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 35.9 19.0 13.7 10.9 9.8 7.4 9.9

N (för procentandelar ovan) 2 221 1 996 4 369 1 699 5 452 37 163 52 919

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

244 232 216 207 204 195 207

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

263 246 217 206 192 183 204

N (för antalsvärden ovan) 1 180 597 1 026 342 1 003 5 394 9 545

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

43.0 21.2 17.3 15.1 12.7 9.7 12.5

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

27.5 13.4 10.4 8.9 7.1 5.3 7.2

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 21.5 11.2 7.7 5.6 5.6 4.2 5.6

N (för procentandelar ovan) 2 005 1 992 4 310 1 699 5 450 37 065 52 540

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

572 540 505 489 471 430 467

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

562 503 442 443 406 355 404

N (för antalsvärden ovan) 1 584 783 1 392 483 1 388 7 889 13 523
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Tabell B1.7 Arbetslöshetsmått avseende män i åldrarna 50–64 år i Södermanlands och Väst-
manlands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

29.9 10.0 10.7 11.6 12.5 10.3 10.6

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 19.9 6.6 6.8 6.3 6.7 5.9 6.2

N (för procentandelar ovan) 538 2 090 4 899 95 1 815 38 756 48 400

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

232 234 229 199 205 212 215

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

250 243 240 258 200 212 215

N (för antalsvärden ovan) 161 209 523 11 226 4 000 5 149

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

18.7 6.8 7.7 8.4 7.5 6.6 6.8

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

12.8 4.9 5.1 5.3 4.7 4.2 4.5

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 12.2 3.3 3.6 3.2 3.9 3.2 3.4

N (för procentandelar ovan) 477 2 090 4 880 95 1 815 38 683 48 247

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

497 516 524 487 456 470 478

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

421 455 486 381 387 398 410

N (för antalsvärden ovan) 232 306 709 18 309 5 604 7 208
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Tabell B1.8 Arbetslöshetsmått avseende kvinnor i åldrarna 20–34 år i Södermanlands och
Västmanlands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

48.5 52.9 42.5 45.9 43.4 39.6 41.4

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 25.0 24.3 18.8 20.1 18.0 15.1 16.7

N (för procentandelar ovan) 2 971 1 226 1 600 2 767 5 095 32 281 45 943

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

196 176 176 173 168 158 164

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

189 161 162 152 147 134 142

N (för antalsvärden ovan) 1 442 648 680 1 271 2 213 12 771 19 026

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

31.5 31.8 28.7 28.7 26.3 23.1 24.7

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

13.5 14.0 11.6 10.5 9.8 7.7 8.7

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 15.8 14.1 9.9 11.5 10.8 9.7 10.4

N (för procentandelar ovan) 2 438 1 225 1 542 2 763 5 087 32 171 45 229

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

424 407 415 392 379 345 361

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

380 367 348 338 321 282 300

N (för antalsvärden ovan) 1 834 868 910 1 755 3 095 18 466 26 930
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Tabell B1.9 Arbetslöshetsmått avseende kvinnor i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och
Västmanlands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

49.2 29.0 20.4 20.2 19.0 15.8 18.5

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 31.0 16.9 11.5 10.1 9.5 7.2 9.3

N (för procentandelar ovan) 2 042 1 845 4 648 1 547 5 197 34 965 50 269

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

228 215 208 190 194 181 192

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

236 231 213 182 181 162 182

N (för antalsvärden ovan) 1 004 535 948 312 989 5 525 9 315

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

37.4 20.3 13.1 13.4 11.7 9.3 11.5

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

20.9 10.9 7.2 6.6 5.6 4.1 5.5

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 18.7 9.5 6.3 5.2 5.7 4.4 5.4

N (för procentandelar ovan) 1 814 1 843 4 616 1 547 5 196 34 898 49 939

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

522 488 453 422 418 384 415

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

498 465 389 331 343 300 340

N (för antalsvärden ovan) 1 312 722 1 305 452 1 409 8 054 13 256
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Tabell B1.10 Arbetslöshetsmått avseende kvinnor i åldrarna 50–64 år i Södermanlands och
Västmanlands län 1997.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

15.6 9.2 8.7 12.0 11.5 9.3 9.5

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 9.7 5.9 5.7 7.6 7.0 5.4 5.6

N (för procentandelar ovan) 652 1 703 5 454 92 1 882 37 739 47 719

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

227 232 229 237 223 211 215

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

254 256 238 267 230 213 217

N (för antalsvärden ovan) 102 156 473 11 216 3 528 4 510

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

11.3 5.8 5.7 7.6 7.0 5.4 5.6

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

5.9 4.0 3.8 4.3 4.6 3.4 3.5

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 5.6 3.4 2.6 3.3 3.9 3.0 3.0

N (för procentandelar ovan) 575 1 703 5 432 92 1 882 37 679 47 560

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

455 486 511 541 479 453 462

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

382 429 464 430 417 375 390

N (för antalsvärden ovan) 168 226 651 13 296 4 912 6 295
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Tabell B1.11 Befolkningen i åldrarna 20–64 år i Södermanlands och Västmanlands län 1997 in-
delad i kategorier efter födelsebakgrund, fördelade efter högsta utbildning. Rad-
procent.

Utrikes född
utanför Norden

Högsta avslutade
utbildning

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Förgymnasial utbildning kortare
än nio år 17.0 15.9 26.6 1.1 5.0 12.4 12.8

Förgymnasial utbildning nio
(tio) år 13.9 12.5 15.8 16.2 15.8 12.5 13.2

Gymnasial utbildning kortare än
två år 0.3 2.6 5.2 3.2 4.7 5.1 4.7

Gymnasial utbildning två år 17.3 28.4 30.8 40.8 35.0 30.9 31.0

Gymnasial utbildning tre år 24.7 18.8 9.1 19.6 17.1 16.1 16.1

Eftergymnasial utbildning korta-
re än två år 2.8 6.1 3.3 7.9 7.3 6.2 6.0

Eftergymnasial utbildning två år 9.8 5.3 4.6 5.8 6.6 7.3 7.0

Eftergymnasial utbildning tre år 11.7 4.4 3.1 3.3 5.0 5.4 5.3

Eftergymnasial utbildning fyra
år 1.0 3.2 1.0 1.7 2.5 3.2 2.9

Eftergymnasial utbildning minst
fem år 0.5 1.8 0.4 0.4 0.7 0.6 0.6

Övrig/ospecificerad forskarut-
bildning 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Licentiatutbildning 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Doktorsutbildning 0.3 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

SUMMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ANTAL EXKL. UPPG. SAKNAS 9 642 10 056 22 328 9 152 25 204 215 924 292 760

UPPGIFT SAKNAS 1 517 191 279 46 124 666 2 825

ANTAL INKL. UPPG. SAKNAS 11 159 10 247 22 607 9 198 25 328 216 590 295 585
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Tabell B1.12 Arbetslöshetsmått avseende män i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och Väst-
manlands län 1997 med eftergymnasial utbildning mindre än fyra år.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

60.8 28.9 14.3 14.0 10.8 8.4 13.0

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 43.9 17.4 6.3 7.6 5.9 3.8 7.2

N (för procentandelar ovan) 602 304 462 315 1 001 7 064 9 753

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

254 220 174 206 198 182 207

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

274 230 145 206 187 162 206

N (för antalsvärden ovan) 366 88 66 44 108 593 1 265

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

51.0 21.7 11.2 11.4 7.2 5.2 9.1

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

35.5 10.9 5.1 5.1 3.7 2.3 4.9

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 25.8 11.5 3.3 5.1 3.4 2.3 4.2

N (för procentandelar ovan) 561 304 454 315 1 001 7 034 9 674

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

598 506 404 444 396 374 446

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

615 511 287 360 294 281 370

N (för antalsvärden ovan) 493 120 106 68 177 950 1 914
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Tabell B1.13 Arbetslöshetsmått avseende män i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och Väst-
manlands län 1997 med eftergymnasial utbildning 4 år eller längre.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

34.6 11.2 4.1 3.9 4.0 2.7 4.6

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 21.5 5.9 1.0 1.3 1.7 1.4 2.4

N (för procentandelar ovan) 107 169 97 76 303 2 297 3 052

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

230 206 * * 210 192 202

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

251 203 * * 180 192 203

N (för antalsvärden ovan) 37 19 4 3 12 63 139

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

30.8 8.9 1.1 1.3 2.3 1.6 3.1

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

16.3 5.3 0.0 0.0 1.3 0.8 1.6

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 8.7 3.6 2.1 0.0 1.7 0.8 1.3

N (för procentandelar ovan) 104 169 95 76 303 2 262 3 012

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

570 414 * * 397 336 399

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

531 304 * * 321 214 310

N (för antalsvärden ovan) 52 32 4 4 20 125 238

 * För de fall, där det antal individer som värdet baseras på understiger tio, redovisas inga värden.
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Tabell B1.14 Arbetslöshetsmått avseende kvinnor i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och
Västmanlands län 1997 med eftergymnasial utbildning mindre än fyra år.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

61.5 27.2 13.1 14.5 12.3 9.8 13.1

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 39.1 14.7 6.1 5.0 4.8 3.1 5.4

N (för procentandelar ovan) 530 360 719 338 1 274 8 948 12 174

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

233 200 179 136 160 142 168

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

246 210 156 96 126 96 131

N (för antalsvärden ovan) 326 98 94 49 157 875 1 600

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

50.2 20.6 9.1 8.9 6.6 5.3 8.0

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

27.8 8.6 3.2 2.4 1.9 1.5 2.9

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 22.2 9.4 3.5 2.1 2.6 2.3 3.4

N (för procentandelar ovan) 474 360 715 338 1 273 8 918 12 083

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

551 418 348 314 292 288 345

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

534 358 222 237 205 208 248

N (för antalsvärden ovan) 417 141 152 77 267 1 422 2 477
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Tabell B1.15 Arbetslöshetsmått avseende kvinnor i åldrarna 35–49 år i Södermanlands och
Västmanlands län 1997 med eftergymnasial utbildning 4 år eller längre.

Utrikes född
utanför Norden

Arbetslöshetserfarenhet

Invand-
ringsår:
1988-97

Invand-
ringsår:
-1987

Utrikes
född
inom

Norden

Född i Sve-
rige, båda
föräldrar
födda

utomlands

Född i
Sverige,
en föräl-
der född

utomlands

Född i
Sverige
liksom

båda för-
äldrarna

Samt-
liga

Arbetslöshet under 1997:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång under 1997

43.1 18.1 4.4 5.4 6.6 5.6 7.5

Andel (%) som varit arbetslös
mer än 181 dagar1997 23.5 9.6 0.0 0.0 1.1 1.8 2.8

N (för procentandelar ovan) 51 94 68 37 181 1 202 1 633

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medelvärden

218 219 * * 134 156 172

Antal arbetslöshetsdagar bland
dem som varit arbetslösa un-
der 1997: medianvärden

231 262 * * 140 101 129

N (för antalsvärden ovan) 22 17 3 2 12 67 123

Arbetslöshet 1995-97:
Andel (%) som varit arbetslös
någon gång varje år 1995-97

34.7 11.7 3.0 2.7 2.8 2.3 3.9

Andel (%) som varit arbetslös
minst 121 dagar under varje
år 1995-97

10.2 5.3 0.0 0.0 0.6 0.9 1.4

Andel (%) med negativ arbets-
löshetsutveckling 1995-97 16.3 5.3 0.0 0.0 2.2 1.3 2.0

N (för procentandelar ovan) 49 94 67 37 181 1 198 1 626

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medelvärden

476 425 * * 210 242 289

Totalt antal arbetslöshetsdagar
1995-97 bland dem som varit
arbetslösa någon gång under
dessa år: medianvärden

503 295 * * 198 150 195

N (för antalsvärden ovan) 32 25 7 6 23 149 242

 * För de fall, där det antal individer som värdet baseras på understiger tio, redovisas inga värden.
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Bilaga 2 Tabeller till nationella studien

Tabell B2.1 Situationen på arbetsmarknaden 1997 för samtliga personer 20–64 år
som var folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller
invandrare – som invandrat före 1985. Radprocent.

Födelseland Syssel-
satta

Arbetslös
och

sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 72 14 5 8 100 4 405 349

Norden 64 11 7 19 100 181 652

Östeuropa 59 11 9 20 100 34 762

Sydeuropa 49 9 7 35 100 45 180

Övriga Europa 68 10 5 17 100 36 718

Nordamerika 64 13 6 17 100 4 407

Syd-/Mellanamerika 51 22 12 15 100 17 017

Afrika 50 18 13 19 100 9 852

Södra Centralasien 48 22 14 16 100 12 154

Västasien 42 16 18 24 100 24 929

Övriga Asien 55 22 11 12 100 14 514

Tabell B2.2 Situationen på arbetsmarknaden 1997 för samtliga personer 20–64 år
som var folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller
invandrare – som invandrat 1985–1996. Radprocent.

Födelseland Syssel-
satta

Arbetslös
och

sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige* 60 18 7 16 100 41 997

Norden 51 17 11 22 100 31 855

Östeuropa 37 22 21 20 100 27 952

Sydeuropa 18 21 29 32 100 60 055

Övriga Europa 49 15 8 28 100 14 673

Nordamerika 42 13 6 40 100 5 064

Syd-/Mellanamerika 35 27 20 18 100 20 673

Afrika 21 24 27 28 100 27 347

Södra Centralasien 25 23 30 22 100 37 813

Västasien 17 17 32 34 100 47 562

Övriga Asien 34 18 17 30 100 16 298

 *Avser personer födda i Sverige som utvandrat och återinvandrat 1985–1996
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Tabell B2.3 Situationen på arbetsmarknaden 1997 för samtliga personer 20–64 år
som var folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller
invandrare – som invandrat före 1997. Radprocent.

Födelseland Syssel-
satta

Arbetslös
och

sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 72 14 5 9 100 4 447 346

Danmark 60 12 8 20 100 24 762

Finland 63 11 7 19 100 161 223

Island 58 19 10 13 100 2 787

Norge 61 13 7 19 100 24 735

Polen 50 16 15 19 100 29 241

Rumänien 48 20 17 15 100 7 905

Ungern 54 12 11 23 100 10 540

Övriga Östeuropa 44 17 15 23 100 15 028

Forna Jugoslavien 28 17 22 33 100 84 623

Grekland 41 8 6 45 100 9 853

Övriga Sydeuropa 53 13 8 26 100 10 759

Tyskland 64 10 6 20 100 22 861

Övriga Västeuropa 62 11 6 21 100 12 304

Storbritannien 62 14 6 18 100 10 327

Övriga Nordeuropa 60 10 8 22 100 5 899

Nordamerika 52 13 6 29 100 9 471

Centralamerika/Karibiska öarna 35 26 19 19 100 4 578

Chile 44 25 16 14 100 19 886

Övriga Sydamerika 42 24 15 19 100 13 226

Etiopien 32 28 23 17 100 10 563

Somalia 7 17 33 43 100 7 116

Övriga Afrika 35 22 20 24 100 19 520

Iran 28 23 29 19 100 36 321

Övriga Södra Centralasien 37 21 19 23 100 13 646

Irak 15 18 33 34 100 21 051

Libanon 22 17 32 29 100 15 317

Syrien 26 16 28 30 100 8 027

Turkiet 36 16 19 29 100 24 178

Övriga Västasien 29 15 21 36 100 3 918

Thailand 41 25 15 19 100 6 359

Vietnam 38 18 22 23 100 7 128

Övriga Sydostasien 43 21 16 20 100 5 653

Östasien 51 18 8 23 100 11 672

Oceanien 48 16 6 30 100 1 818
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Tabell B2.4 Situationen på arbetsmarknaden 1997 för samtliga personer 20–64 år
som var folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller
invandrare – som invandrat före 1985. Radprocent.

Födelseland Syssel-
satta

Arbetslös
och

sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 72 14 5 8 100 4 405 349

Danmark 65 12 7 16 100 18 927

Finland 64 11 7 19 100 146 055

Island 66 16 7 11 100 1 153

Norge 65 12 6 17 100 15 517

Polen 57 13 11 19 100 17 915

Rumänien 60 13 9 18 100 1 749

Ungern 59 10 8 23 100 8 116

Övriga Östeuropa 61 10 7 21 100 6 982

Forna Jugoslavien 49 8 7 36 100 29 838

Grekland 41 7 5 46 100 7 770

Övriga Sydeuropa 58 11 7 24 100 7 572

Tyskland 68 9 5 17 100 18 687

Övriga Västeuropa 68 10 5 17 100 8 313

Storbritannien 69 12 6 13 100 5 647

Övriga Nordeuropa 70 7 5 18 100 4 071

Nordamerika 64 13 6 17 100 4 407

Centralamerika/Karibiska öarna 50 22 12 16 100 1 359

Chile 51 22 13 14 100 8 418

Övriga Sydamerika 51 22 12 16 100 7 240

Etiopien 53 22 11 14 100 2 439

Somalia 31 22 24 23 100 193

Övriga Afrika 50 16 13 21 100 7 220

Iran 46 18 17 18 100 5 400

Övriga Södra Centralasien 49 25 12 14 100 6 754

Irak 39 18 23 20 100 2 669

Libanon 36 18 24 23 100 3 906

Syrien 45 14 20 22 100 2 298

Turkiet 43 15 16 26 100 14 576

Övriga Västasien 49 12 13 26 100 1 480

Thailand 48 29 13 10 100 2 542

Vietnam 53 17 16 14 100 3 079

Övriga Sydostasien 59 18 12 12 100 1 983

Östasien 58 23 8 12 100 6 910

Oceanien 60 19 7 15 100 610
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Tabell B2.5 Andel sysselsatta (utan arbetslöshet under året) 1997. Per-
soner 30–54 år som var folkbokförda i Sverige den 31/12
1997. Födda i Sverige samt invandrare fördelade efter födel-
seland och invandringsår.

Födelseland Invandrat
före 1985

Invandrat
1985-1989

Invandrat
1990-1996

Sverige 79

Danmark 72 57 39

Finland 69 57 51

Island 71 63 51

Norge 71 60 52

Polen 62 49 32

Rumänien 65 56 43

Ungern 65 47 33

Övriga Östeuropa 64 43 29

Forna Jugoslavien 58 47 14

Grekland 49 41 39

Övriga Sydeuropa 64 51 39

Tyskland 74 59 50

Övriga Västeuropa 72 57 51

Storbritannien 73 60 54

Övriga Nordeuropa 74 53 41

Nordamerika 67 47 45

Centralamerika/Karibiska öarna 57 36 28

Chile 59 47 32

Övriga Sydamerika 58 44 27

Etiopien 58 36 18

Somalia 38 15 6

Övriga Afrika 52 36 23

Iran 50 32 16

Övriga Södra Centralasien 56 40 20

Irak 41 24 9

Libanon 38 24 15

Syrien 49 28 13

Turkiet 48 33 20

Övriga Västasien 51 25 14

Thailand 59 48 34

Vietnam 58 43 19

Övriga Sydostasien 64 48 30

Östasien 67 49 38

Oceanien 65 44 50
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Tabell B2.6 Årsmedelinkomst och genomsnittligt antal dagar i arbetslöshet/arbets-
marknadspolitisk åtgärd* 1997. Personer 20–64 år folkbokförda i
Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som
invandrat före 1985.

Årsmedelinkomst för syssel-
satta någon gång under året

Genomsnitt antal dagar i ar-
betslöshet/åtgärd för arbetslö-

sa någon gång under året

Sverige 176 000 179

Norden 174 000 211

Östeuropa 175 000 224

Sydeuropa 158 000 221

Övriga Europa 190 000 208

Nordamerika 190 000 187

Syd-/Mellanamerika 133 000 193

Afrika 148 000 211

Södra Centralasien 133 000 199

Västasien 111 000 223

Övriga Asien 122 000 177

 * Genomsnittligt antal dagar i arbetslöshet = genomsnittligt antal dagar som person
varit registrerad hos AMS i arbetslöshet och/eller åtgärdsstudier under året, vilket
kan omfatta en eller flera arbetslöshets-/åtgärdsperioder För definition av arbetslöshet/
åtgärdsstudier se bilaga 3.
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Tabell B2.7 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Män 20–64 år folkbokförda i
Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invand-
rat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 74 14 5 8 100 2 245 727

Norden 63 12 8 18 100 80 594

Östeuropa 59 11 10 21 100 15 079

Sydeuropa 53 9 7 31 100 25 287

Övriga Europa 71 9 5 14 100 19 381

Nordamerika 65 12 6 17 100 2 335

Syd-/Mellanamerika 50 23 13 14 100 8 755

Afrika 49 17 14 20 100 6 491

Södra Centralasien 52 19 15 15 100 6 880

Västasien 47 16 17 21 100 14 410

Övriga Asien 56 21 11 11 100 5 622

Tabell B2.8 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Kvinnor 20–64 år folkbokförda i
Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invand-
rat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 71 14 5 9 100 2 159 622

Norden 65 10 6 19 100 101 058

Östeuropa 59 12 9 20 100 19 683

Sydeuropa 45 8 6 41 100 19 893

Övriga Europa 65 10 5 20 100 17 337

Nordamerika 64 14 5 18 100 2 072

Syd-/Mellanamerika 51 22 11 16 100 8 262

Afrika 52 19 11 17 100 3 361

Södra Centralasien 43 27 14 17 100 5 274

Västasien 35 16 20 30 100 10 519

Övriga Asien 54 23 11 12 100 8 892
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Tabell B2.9 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Personer 20–29 år folkbokförda i
Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invandrat
före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 57 30 8 5 100 1 004 062

Norden 50 29 14 7 100 9 893

Östeuropa 43 27 15 14 100 3 139

Sydeuropa 46 26 13 15 100 2 157

Övriga Europa 49 26 10 15 100 2 673

Nordamerika 51 21 10 19 100 621

Syd-/Mellanamerika 37 37 16 10 100 5 632

Afrika 38 35 15 11 100 1 554

Södra Centralasien 39 39 13 9 100 3 923

Västasien 36 28 24 13 100 4 949

Övriga Asien 48 33 11 8 100 6 780

Tabell B2.10 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Personer 30–54 år folkbokförda
i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invand-
rat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 79 11 4 6 100 2 625 178

Norden 70 12 7 11 100 117 604

Östeuropa 63 12 10 15 100 22 935

Sydeuropa 57 10 8 25 100 29 462

Övriga Europa 73 11 5 11 100 17 501

Nordamerika 67 13 5 16 100 3 040

Syd-/Mellanamerika 58 17 11 14 100 9 674

Afrika 53 15 13 18 100 7 175

Södra Centralasien 53 15 16 17 100 7 385

Västasien 46 14 18 22 100 17 494

Övriga Asien 62 14 12 12 100 6 650
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Tabell B2.11 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Personer 55–64 år folkbokförda
i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invandrare – som invand-
rat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 68 6 4 22 100 776 109

Norden 54 5 5 36 100 54 155

Östeuropa 53 5 6 37 100 8 688

Sydeuropa 33 3 3 61 100 13 561

Övriga Europa 66 6 5 23 100 16 544

Nordamerika 65 6 5 24 100 746

Syd-/Mellanamerika 54 5 7 35 100 1 711

Afrika 48 6 7 39 100 1 123

Södra Centralasien 46 5 7 42 100 846

Västasien 27 2 5 66 100 2 486

Övriga Asien 56 7 7 30 100 1 084
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Tabell B2.12 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Personer med högskoleutbild-
ning folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller in-
vandrare – som invandrat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös

och
sysselsatt

Arbetslös
och ej

sysselsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 83 10 2 5 100 1 186 840

Norden 80 10 3 7 100 30 690

Östeuropa 71 10 6 13 100 11 903

Sydeuropa 67 11 5 17 100 5 712

Övriga Europa 79 9 3 10 100 10 925

Nordamerika 75 11 3 11 100 2 216

Syd-/Mellanamerika 65 17 7 11 100 4 319

Afrika 62 16 9 13 100 2 684

Södra Centralasien 60 17 10 12 100 4 052

Västasien 60 17 10 13 100 3 151

Övriga Asien 65 20 5 10 100 3 447

Tabell B2.13 Situationen på arbetsmarknaden 1997. Personer utan högskoleutbild-
ning folkbokförda i Sverige den 31/12 1997 och – när det gäller invand-
rare – som invandrat före 1985. Radprocent.

Födelseland Sysselsatta
Arbetslös
och syssel-

satt

Arbetslös
och ej sys-

selsatt
Övriga Summa Antal

personer

Sverige 68 16 6 10 100 3 205 296

Norden 61 11 7 21 100 149 717

Östeuropa 53 12 11 23 100 22 342

Sydeuropa 48 8 7 37 100 38 501

Övriga Europa 64 10 6 19 100 25 308

Nordamerika 56 16 9 20 100 2 052

Syd-/Mellanamerika 47 25 14 14 100 12 394

Afrika 47 19 15 20 100 6 902

Södra Centralasien 42 26 17 16 100 7 704

Västasien 40 16 20 24 100 20 690

Övriga Asien 52 23 13 11 100 10 834
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Tabell B2.14 Personer 20–64 år folkbokförda i Sverige den 31/12 1997, och som
invandrat före 1997, fördelade efter senaste invandringsår och här-
komst. Antal.

Invandrat från:

Senaste invandringsår Norden Europa utanför
Norden

Länder utanför
Europa Summa

Före 1968 86 123 45 064 8 078 139 265

1968 7 604 3 493 904 12 001

1969 15 230 6 227 1 188 22 645

1970 13 289 9 085 1 920 24 294

1971 5 499 5 350 2 011 12 860

1972 3 929 3 363 2 453 9 745

1973 3 754 2 928 3 027 9 709

1974 5 652 3 743 3 595 12 990

1975 6 602 3 193 3 917 13 712

1976 6 969 3 968 7 760 18 697

1977 5 778 4 296 7 512 17 586

1978 4 481 3 686 5 880 14 047

1979 4 429 3 621 6 276 14 326

1980 3 811 3 604 6 270 13 685

1981 2 353 3 388 6 003 11 744

1982 1 949 4 974 5 086 12 009

1983 1 957 3 233 4 902 10 092

1984 2 243 3 444 6 701 12 388

1985 2 139 3 593 8 205 13 937

1986 2 328 4 223 11 190 17 741

1987 2 458 4 360 13 561 20 379

1988 2 945 4 877 15 073 22 895

1989 4 457 5 709 19 898 30 064

1990 3 321 5 908 14 103 23 332

1991 2 084 5 802 16 208 24 094

1992 1 803 4 745 14 857 21 405

1993 1 847 21 279 11 521 34 647

1994 2 439 27 410 12 399 42 248

1995 2 757 8 520 9 300 20 577

1996 3 277 6 254 9 650 19 181

TOTALT 213 507 219 340 239 448 672 295
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Bilaga 3 Definitioner av begrepp

Operationell definition av arbetslöshet i de båda studierna
Som arbetslös definieras i både den regionala studien och i den nationel-
la studien en person som under aktuellt år, enligt AMS sökanderegis-
ter, tillhört någon av följande sökandekategorier:130

11= Arbetslösa, platsförmedlingsservice
12= Arbetslösa, vägledningsservice
13= Arbetslösa, erbjuden samt väntar på beslutad åtgärd
52= Arbetslivsutveckling, ALU
54= Invandrarpraktik (förekom t.o.m. juni 1995)
55= Arbetsplatsintroduktion, API (förekommer fr.o.m. juli 1995)
56= Offentligt tillfälligt arbete, OTA (förekommer fr.o.m. november

1996)
57= Aktivare användning av arbetslöshetsersättning. (förekommer fr.o.m.

juli 1997)
61= Ungdomspraktik, UPR (förekom t.o.m. mars 1996)
62= Akademikerpraktik (förekom t.o.m. juni 1995)
63= Ungdomsintroduktion med utbildningsbidrag (förekommer fr.o.m.

februari 1995 t.o.m. juni 1995)
64= Datortek (förekommer fr.o.m. juli 1995)
65= Kommunalt program för ungdomar under 20 år, KUP (förekommer

fr.o.m. oktober 1995)
71= AMI-program
81= Arbetsmarknadsutbildning

I den nationella studien räknas också som arbetslös en person som
under aktuellt år enligt AMS sökanderegister, tillhört sökandekategori
14 (= ”övriga inskrivna vid arbetsförmedling”) om personen under
samma år erhållit arbetslöshetsersättning.

Samtliga personer som under aktuellt år varit registrerad minst en
dag enligt ovan klassificeras som arbetslösa. Som antal arbetslöshetsdagar
under året definieras det sammanlagda antal dagar under aktuellt år,
som man varit registrerad enligt ovan. Vanligtvis redovisas arbetslöshe-

                                        
130. För en utförlig definition, beskrivning och historik över olika begrepp som

används i Arbetsmarknadsverkets (AMV) statistik se Henriksson (2000).
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ten som andel av befolkningen i en viss grupp, t.ex. andelen av samtliga
födda i Sverige i åldern 20–64 år, andelen av invandrade män i åldern
20–34 år.

De båda studiernas arbetslöshetsdata bygger på uppgifter i AMS sö-
kanderegister (Händel).

I de fall arbetsförmedlingens handläggare får kännedom om att en
person fått arbete, påbörjat en reguljär utbildning eller av annat skäl
upphört att vara sökande vid en bestämd tidpunkt anges denna tid-
punkt som avaktualiseringsdatum. Men handläggaren får inte alltid
reda på när en person upphört att vara sökande och avaktualisering
kan då ske först efter det att en sökande uteblivit från en tidigare över-
enskommen besökstid eller uteblir när han/hon kallas till arbets-
förmedlingen. Någon annan källa till information om avaktualisering
används inte.

Det finns idag inga föreskrivna fasta intervaller för en sökandes kon-
takter med arbetsförmedlingen och för sökande med glesare kontakt
med arbetsförmedlingen kan eftersläpningen och felaktigheten vad
gäller avaktualiseringen bli större. Detta kan t.ex. gälla sökande som av
olika skäl ej är så högt prioriterade, t.ex. sökande som närmar sig ål-
derspensionering. I och med den stora sökandevolymen under mitten
av 90-talet kan intervallet mellan kontakterna med arbetsförmedlingens
handläggare ha ökat för stora grupper arbetssökande.

Att det kan förekomma att avaktualisering sker en tid efter det att
en persons arbetslöshetsperiod avbrutits, innebär att antalet arbetslös-
hetsdagar i vissa fall kan komma att överskattas.

Operationell definition av indelningen i arbetsmarknadsstatus
Indelningen av personer i olika kategorier har skett enligt följande kri-
terier:

1. Sysselsatt. Som sysselsatt klassificeras den person som under aktuellt
år haft inkomst av förvärvskälla (löneinkomst/inkomst av aktiv
näringsverksamhet), och som ej varit registrerad i arbetslöshet/åt-
gärdsstudier någon dag under året.131

                                        
131. Med åtgärdsstudier avses här sökandekategorierna 52–81 enligt listan på fö-

regående sida.
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2. Arbetslös och sysselsatt.. Som arbetslös och sysselsatt klassificeras den
person som under aktuellt år haft inkomst av förvärvskälla och
dessutom varit registrerad i arbetslöshet/åtgärdsstudier minst en dag
under året.

3. Arbetslös och ej sysselsatt. Som arbetslös och ej sysselsatt klassificeras
den person som under aktuellt år ej haft inkomst av förvärvskälla
och som varit registrerad i arbetslöshet/åtgärdsstudier minst en dag
under året.

4. Övriga. Till kategorin övriga klassificeras den person som aktuellt
år ej haft inkomst av förvärvskälla och som ej varit registrerad i ar-
betslöshet/åtgärdsstudier någon dag under året.
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Bilaga 4 Övriga tabeller

Tabell B4.1 Antal invandrare och utvandrare 1900–1999. Antal.*

År Invandring Utvandring År Invandring Utvandring År Invandring Utvandring

1900 8 017 20 661 1935 5 412 2 454 1970 77 326 28 653

1901 7 621 24 616 1936 4 679 2 371 1971 42 615 39 560

1902 6 784 37 107 1937 4 470 2 289 1972 29 894 41 579

1903 7 623 39 525 1938 5 756 2 062 1973 29 443 40 342

1904 9 262 22 384 1939 7 178 3 580 1974 37 430 28 352

1905 8 609 24 046 1940 6 784 3 102 1975 44 133 27 249

1906 9 581 24 704 1941 4 254 1 101 1976 45 492 25 522

1907 8 913 22 978 1942 3 053 940 1977 44 005 21 078

1908 9 818 12 499 1943 6 249 687 1978 38 187 22 168

1909 8 071 21 992 1944 13 340 549 1979 37 025 23 467

1910 8 142 27 816 1945 21 126 8 261 1980 39 426 29 839

1911 7 752 19 997 1946 31 422 6 915 1981 32 272 29 440

1912 8 296 18 117 1947 31 399 6 451 1982 30 381 28 381

1913 8 407 20 346 1948 32 935 9 784 1983 27 495 25 269

1914 8 636 12 960 1949 23 997 14 174 1984 31 486 22 825

1915 6 357 7 512 1950 27 940 12 860 1985 33 127 22 036

1916 6 713 10 571 1951 31 603 16 580 1986 39 487 24 495

1917 5 811 6 440 1952 26 259 14 998 1987 42 666 20 673

1918 4 932 4 853 1953 19 175 17 480 1988 51 092 21 461

1919 7 809 7 337 1954 20 817 13 822 1989 65 866 21 484

1920 10 841 10 242 1955 30 069 12 675 1990 60 048 25 196

1921 8 551 8 950 1956 28 029 14 737 1991 49 731 24 745

1922 6 303 11 797 1957 33 023 15 071 1992 45 348 25 726

1923 5 827 29 238 1958 22 097 14 247 1993 61 872 29 874

1924 5 942 10 671 1959 19 089 15 607 1994 83 598 32 661

1925 5 053 11 948 1960 26 143 15 138 1995 45 887 33 984

1926 5 388 13 043 1961 29 619 15 019 1996 39 895 33 884

1927 5 678 12 847 1962 25 084 14 928 1997 44 818 38 543

1928 5 608 13 450 1963 26 950 15 340 1998 49 391 38 518

1929 6 336 11 019 1964 38 334 15 705 1999 49 839 35 705

1930 7 515 5 682 1965 49 586 15 977

1931 8 390 2 971 1966 46 970 19 730

1932 8 990 2 117 1967 29 983 19 979

1933 7 256 2 417 1968 35 978 23 162

1934 5 707 2 400 1969 64 503 20 360

 * Källa: Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige. Demogra-
fiska rapporter 1999:2, SCB, samt Befolkningsstatistik 1999, del 1–2, SCB.
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Tabell B4.2 Invandring och utvandring efter länder 1901–1990. Antal.*

Invandrings-/
utvandringsår

Danmark Norge Finland USA Canada Övriga
länder

Summa

INVANDRING:

1901-1910 9 583 11 820 6 672 44 028 200 12 121 84 424

1911-1920 7 860 8 247 6 591 37 153 675 15 028 75 554

1921-1930 5 770 9 530 3 884 27 474 1 839 13 704 62 201

1931-1940 4 791 6 432 6 985 27 248 2 887 16 279 64 622

1941-1950 33 596 29 024 44 370 6 806 501 81 418 195 715

1951-1960 40 703 21 868 95 116 14 201 2 016 82 400 256 304

1961-1970 27 730 25 718 198 796 17 771 2 824 151 494 424 333

1971-1980 41 358 22 544 125 345 13 999 2 075 180 329 385 650

1981-1990 23 878 42 093 50 455 15 625 2 393 279 476 413 920

UTVANDRING:

1901-1910 11 910 9 944 3 190 219 249 3 152 10 222 257 667

1911-1920 11 271 12 001 2 455 81 537 2 974 8 137 118 375

1921-1930 6 287 6 349 2 585 91 932 11 858 9 634 128 645

1931-1940 5 165 2 641 2 506 6 884 349 8 218 25 763

1941-1950 15 129 11 264 4 528 12 793 4 327 13 681 61 722

1951-1960 26 621 15 201 29 983 22 685 10 171 45 694 150 355

1961-1970 24 740 18 299 55 840 15 648 3 636 70 690 188 853

1971-1980 34 424 25 027 105 677 16 088 4 092 113 848 299 156

1981-1990 21 035 30 702 80 035 15 505 2 455 91 528 241 260

 * Källa: Befolkningsutvecklingen under 250 år. Historisk statistik för Sverige, Demo-
grafiska rapporter 1999:2.
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Tabell B4.3 Invandrare efter länder 1941–1999. Antal.*

Land, region 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

Danmark 382 278 1 309 4 229 1 652 3 660 6 144 6 833

Finland 1 164 776 677 1 610 2 396 3 980 6 568 8 934

Island 50 19

Norge 1 046 1 233 3 023 2 597 2 088 3 560 4 175 4 208

Norden (ej Sverige) 2 592 2 287 5 009 8 436 6 136 11 200 16 937 19 994

Europa, utom Norden 1 290 625 1 145 4 758 14 446 17 786 12 281 11 111

Nord-& Sydamerika 310 93 62 92 245 1 426 1 473 1 201

Övr. regioner 62 48 33 54 299 1010 708 629

TOTALT 4 254 3 053 6 249 13 340 21 126 31 422 31 399 32 935

Land, region 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

Danmark 4 934 4 044 4 716 4 092 2 555 2 764 5 557 6 572

Finland 6 414 11 851 12 803 8 158 6 811 8 440 11 267 9 134

Island 33 28 35 57 45 71 45

Norge 3 884 3 210 3 185 2 314 1 854 1 780 2 373 2 335

Norden (ej Sverige) 15 265 19 133 20 739 14 621 11 265 13 055 19 242 18 041

Europa, utom Norden 6 877 6 796 8 849 9 655 5 829 5 536 8 570 7 762

Nord-& Sydamerika 1 475 1 724 1 601 1 561 1 715 1 814 1 773 1 753

Övr. regioner 380 287 414 422 366 412 484 473

TOTALT 23 997 27 940 31 603 26 259 19 175 20 817 30 069 28 029

Land, region 1957 1958 1959 1960

Danmark 5 599 3 661 2 492 2 695

Finland 11 020 7 645 7 518 12 311

Island

Norge 2 291 1 752 1 708 2 281

Norden (ej Sverige) 18 910 13 058 11 718 17 287

Europa, utom Norden 11 782 6 443 4 839 5 812

Nord-& Sydamerika 1 807 2 056 2 014 2 280

Övr. regioner 524 540 518 764

TOTALT 33 023 22 097 19 089 26 143

 (Tabellen fortsätter på nästa sida)
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Tabell B4.3 (forts. 1)

Land, region 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Danmark 2 695 2 411 2 990 2 783 2 831 2 556 1 869 2 725

Finland 12 830 9 770 10 385 19 302 21 852 16 617 10 616 17 338

Island 137 92 70 117 90 111 81 108

Norge 2 364 2 090 2 155 2 582 3 600 3 158 2 072 2 210

Norden (ej Sverige) 18 026 14 363 15 600 24 784 28 373 22 442 14 638 22 381

Europa, utom Norden 8 170 7 184 7 736 9 601 16 898 19 525 11 071 9 483

Utanför Europa, varav 3 423 3 537 3 614 3 949 4 315 5 003 4 274 4 114

Nordamerika 2 352 2 237 2 238 2 199 2 059 2 018 1 748 1 749

Sydamerika 261 291 315 427 341 296 270 348

Afrika 284 303 284 446 610 718 626 591

Asien 300 482 540 684 1 067 1 700 1 384 1 132

Övr. regioner 226 224 237 193 238 271 246 294

TOTALT 29 619 25 084 26 950 38 334 49 586 46 970 29 983 35 978

varav svenska medborgare 3 015 2 919 3 159 3 401 3 058 3 096 2 908 3 126

andel svenska medborgare 10.2% 11.6% 11.7% 8.9% 6.2% 6.6% 9.7% 8.7%

Land, region 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Danmark 3 261 3 609 2 431 2 126 2 357 7 142 11 507 3 996

Finland 38 607 41 479 16 601 10 313 9 013 9 705 12 194 15 904

Island 395 772 295 171 201 178 341 816

Norge 2 650 2 837 2 258 1 966 2 286 2 515 2 815 2 639

Norden (ej Sverige) 44 913 48 697 21 585 14 576 13 857 19 540 26 857 23 355

Europa, utom Norden 14 569 22 261 14 853 9 167 8 861 9 876 9 165 10 249

Utanför Europa, varav 5 021 6 368 6 178 6 151 6 725 8 014 8 111 11 888

Nordamerika 2 205 2 492 2 240 2 089 1 809 1 966 1 845 1 773

Sydamerika 346 417 430 405 716 1 629 1 510 1 952

Afrika 620 864 828 890 974 931 1 110 1 277

Asien 1 413 2 110 2 178 2 241 2 715 2 992 3 143 6 304

Övr. regioner 437 485 502 526 511 496 503 582

TOTALT 64 503 77 326 42 615 29 894 29 443 37 430 44 133 45 492

varav svenska medborgare 3 728 3 794 3 899 4 251 4 561 5 512 6 072 5 767

andel svenska medborgare 5.8% 4.9% 9.1% 14.2% 15.5% 14.7% 13.8% 12.7%

 (Tabellen fortsätter på nästa sida)
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Tabell B4.3 (forts. 2)

Land, region 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Danmark 2 572 2 000 2 134 2 521 1 881 1 635 1 578 1 654

Finland 15 013 12 043 12 501 12 058 7 022 4 689 4 297 4 606

Island 1 055 586 736 823 517 338 345 509

Norge 2 180 1 749 2 118 2 018 1 661 1 766 2 501 3 122

Norden (ej Sverige) 20 820 16 378 17 489 17 420 11 081 8 428 8 721 9 891

Europa, utom Norden 10 642 8 455 8 107 8 825 8212 10638 8022 8266

Utanför Europa, varav 12 543 11 354 11 429 13 181 12 979 11 315 10 752 13 329

Nordamerika 1 781 1 646 1 485 1 536 1 806 1 867 1 840 2 093

Sydamerika 3 009 3 276 2 802 2 792 3 393 2 127 1 994 1 938

Afrika 1 281 1 252 1 247 1 468 1 281 1 247 1 086 1 158

Asien 5 991 4 648 5 286 6 789 6 111 5 658 5 387 7 722

Övr. regioner 481 532 609 596 388 416 445 418

TOTALT 44 005 36 187 37 025 39 426 32 272 30 381 27 495 31 486

varav svenska medborgare 5 295 4 515 4 625 4 980 4 868 5 239 5 204 5 426

andel svenska medborgare 12.0% 12.5% 12.5% 12.6% 15.1% 17.2% 18.9% 17.2%

Land, region 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Danmark 1 742 1 820 1 816 2 952 5 081 3 719 2 226 1 803

Finland 4 807 5 271 5 053 5 603 4 739 4 368 3 343 3 073

Island 500 599 452 637 1 363 1 387 561 479

Norge 2 627 2 852 3 416 4 905 10 623 8 620 3 339 2 643

Norden (ej Sverige) 9 676 10 542 10 737 14 097 21 806 18 094 9 469 7 998

Europa, utom Norden 8212 9143 9054 10574 11598 13061 11 489 11 627

Utanför Europa, varav 15 239 19 802 22 875 26 421 32 462 28 893 28 773 25 723

Nordamerika 2 093 2 255 2 286 2 492 2 492 2 864 2 602 2 481

Sydamerika 2 043 3 054 3 820 3 927 6 984 2 908 2 085 1 757

Afrika 1 329 1 718 2 426 2 812 3 550 4 276 5 643 4 587

Asien 9 307 12 211 13 699 16 283 18 349 17 320 16 363 16 313

Övr. regioner 467 564 644 907 1087 1525 2080 585

TOTALT 33 127 39 487 42 666 51 092 65 866 60 048 49 731 45 348

varav svenska medborgare 5 238 5 447 5 550 6 639 6 922 6 728 5 805 5 814

andel svenska medborgare 15.8% 13.8% 13.0% 13.0% 10.5% 11.2% 11.7% 12.8%

 (Tabellen fortsätter på nästa sida)
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Tabell B4.3 (forts. 3)

Land, region 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Danmark 1 718 2 379 2 354 2 021 1 627 1 927 2 194

Finland 2 777 3 099 3 165 3 003 3 096 3 288 3 647

Island 529 536 567 469 375 346 384

Norge 2 126 2 562 2 674 2 589 3 015 4 293 5 496

Norden (ej Sverige) 7 150 8 576 8 760 8 082 8 113 9 854 11 721

Europa, utom Norden 33 919 52 767 18 956 13 370 16 264 15 979 15 009

Utanför Europa, varav 20 803 22 255 18 171 18 443 20 441 23 558 23 109

Nordamerika 2 177 2 779 2 925 3 325 3 174 3 627 3 796

Sydamerika 1 566 1 847 1 707 1 614 1 681 1 696 1 643

Afrika 3 892 5 208 2 912 2 842 3 050 2 995 2 544

Asien 12 470 11 834 10 078 10 003 11 881 14 027 14 038

Övr. regioner 698 587 549 659 655 1213 1088

TOTALT 61 872 83 598 45 887 39 895 44 818 49 391 49 839

varav svenska medborgare 7 038 8 864 9 808 10 577 11 399 13 690 15 266

andel svenska medborgare 11.4% 10.6% 21.4% 26.5% 25.4% 27.7% 30.6%

 * Danmark inkl. Island 1942–1946. Då Island saknar värde, ingår Island i Europa (Statis-
tisk Årsbok, SCB). Invandringen från Island är liten, så kodningen är inte viktig. Ryss-
land/Sovjetunionen har kodats olika i statistiken, vi har placerat landet i en restgrupp.
  Om man subtraherar antalet svenska medborgare från totalsiffran, så fås istället in- och
utvandring av utländska medborgare (inklusive nordbor). Observera dock att vi saknar
uppgift om antalet svenska medborgare för perioden före 1961.
  Källa: Befolkningsförändringar 1970, 1980, 1989, del 3, samt Befolkningsstatistik 1999,
Del 1-2. SoS, Sveriges officiella statistik och olika årgångar av Statistisk årsbok, SCB.
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Tabell B4.4 Världsdelar, områden (regioner) och tillhörande länder.*

Region Ingående länder

EUROPA

Nordeuropa
Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Irland, Island, Kanalöarna, Lettland, Litauen,
Man, Norge, Storbritannien och Nordirland, Sverige.

Västeuropa
Belgien, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz, Tysk-
land, Österrike.

Sydeuropa
Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Gibraltar, Grekland, Italien, Jugoslavien, Kro-
atien, Makedonien, Malta, Portugal, San Marino, Slovenien, Spanien, Vatikanstaten.

Östeuropa
Bulgarien, Moldova, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Tjeckien, Ukraina, Ungern,
Vitryssland.

AFRIKA

Västafrika
Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kap Verde, Liberia, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Saint Helena, Senegal,
Sierra Leone, Togo.

Östafrika
Brittiska besittningar i Indiska Oceanen, Burundi, Comorerna, Djibouti, Eritrea,
Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Moçambique, Rêunion, Rwanda, Se-
ychellerna, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Nordafrika Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Sudan, Tunisien, Västra Sahara.

Centralafrika Angola, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Kongo,
Sao Tomé och Principe, Tchad, Zaire.

Sydafrika Botswana, Lesohto, Namibia, Swaziland, Sydafrika.

NORDAMERIKA Bermuda, Grönland, Kanada, Saint Pierre o. Miquelon, USA (inkl. Hawaii).

LATINAMERIKA

Centralamerika Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama.

Sydamerika Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Falklandsöarna, Fr, Guyana,
Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela.

Karibiska öarna

Anguilla, Antigua och Barbuda, Aruba, Bahamaöarna, Barbados, Caymanöarna,
Dominica, Dominikanska rep., Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Jungfruöarna
(Br.), Jungfruöarna (USA), Kuba, Martinique, Montserrat, Nederl. Antillerna, Puerto
rico, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Trinidad och
Tobago, Turks- o, Caicosöarna.

ASIEN

Östasien Honkong, Japan, Kina, Macao, Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea.

Södra
Centralasien

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Iran, Kazakstan, Kirgizistan, Maldiverna,
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tadzikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Sydostasien Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore,
Thailand, Vietnam, Östra Timor

Västasien
Armenien, Azerbaijan, Bahrein, Cypern, Förenade Arabemiraten, Georgien, Irak, Israel,
Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Gazaremsan (Palestina), Qatar, Saudiarabien,
Syrien, Turkiet, Yemen.

OCEANIEN Australien och Nya Zeeland, Melanesien, Mikronesien, Polynesien.

 * Källa: Statistisk årsbok 2000, sid. 533.
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Fram till mitten av 1970-talet hade invandrarna i Sverige lika god för-
ankring på arbetsmarknaden som den inhemska befolkningen. Däref-
ter har deras situation blivit betydligt sämre. Hög arbetslöshet och låg
sysselsättningsgrad är idag en realitet för många invandrare.

Det är denna problematik som utgör rapportens utgångspunkt. Ge-
nom en redovisning där olika invandrargrupper jämförs med varandra,
och med den inhemska befolkningen, när det gäller ställningen på ar-
betsmarknaden, framkommer intressanta och oroväckande fakta. Rap-
porten består av fyra huvuddelar:

• En inledning om invandring, arbetsmarknad och migrationspoli-
tik, som avslutas med en forskningsbaserad problemöversikt.

• En regional studie av arbetslöshet bland invandrarna i Mälardalen
under perioden 1995–1997.

• En nationell studie av invandrarnas situation på arbetsmarknaden
i Sverige under motsvarande period.

• Några avslutande reflektioner och perspektiv, där studiens resultat
diskuteras och förslag till nya studier på området läggs fram.
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