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Förord
Detta är den första svenska nationella rapporten inom det Europeiska projektet „National Integration Evaluation Mechanism (NIEM)”. I väntan på att de
jämförande data som projektet samlar in ska bli klara publiceras här en första
översikt av politiken och insatserna som är riktade till mottagare av internationellt skydd, dvs. de som i dagligt tal brukar kallas nyanlända flyktingar. Rapporten beskriver också vad för data projektet samlar in och därmed vad vi kan
förvänta oss av projektet framöver.
NIEM är ett sexårigt transnationellt projekt som syftar till att förbereda nyckelaktörer på integrationsområdet i 16 EU-medlemsstater att bättre möta de nuvarande utmaningarna och förbättra arbetet för mottagare av internationellt
skydd. Akademiska institutioner, icke-statliga organisationer och tankesmedjor
har varit inbjudna att delta i projektet.
Huvudsyftet med projektet är att stärka kompetensen hos centrala aktörer
som arbetar med integration för nyanlända. I Sverige är detta arbete redan väl
utvecklat. Inom projektets forskningsdel har ett verktyg utvecklats för att övervaka och grundligt analysera politiken för, och integrationen av, mottagare
av internationellt skydd. Verktyget, som är ett index över politik och genomförande, identifierar inte bara goda exempel utan också vilka utmaningar som
finns inom integrationsarbetet, och resultatet kan användas för att bedöma
effekterna av lagstiftning och politiska förändringar av integrationspolitiken.
Indexet kommer att uppdateras vartannat år.
Projektet bygger på antagandet att migrations- och integrationspolitiken bör
grunda sig på fakta och tillförlitliga uppgifter. Det är svårt att utforma en rationell politik utan information. Målet är att skapa en evidensbaserad politik baserad på empiri och beprövad erfarenhet. NIEM kommer att visa på skillnader i
integrationspolitiken mellan länder, identifiera effektiva metoder och brister,
samt utvärdera effekterna av lagstiftning och politiska förändringar som kan
utgöra grund för en vidareutveckling av integrationspolitiken.
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Denna statusrapport är resultatet av den första av tre planerade analyser av integrationspolitiken. Statusrapporter kommer att upprepas vartannat år. Nästa
nationella rapport kommer att innehålla ett index som jämför olika dimensioner av integrationspolitiken i de 16 medlemsstater som deltar i NIEM-projektet.
Den föreliggande rapporten riktar sig till företrädare för offentlig förvaltning,
akademin och forskningscentra, tankesmedjor, icke-statliga organisationer,
samt till alla som arbetar med migrations- och integrationsfrågor. Vi hoppas
att rapporten kommer att mötas med intresse och att den kommer att ge en
god grund för att vidareutveckla politiska insatser och fördjupa kunskapen om
integrationen av mottagare av internationellt skydd.
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Summary in English
Sweden has settled quite a number of refugees since the 1980s. From the year
2000 and forward, Sweden has given international protection to around 20,000
to 30,000 refugees every year. 2013 and onward, as the conflict in Syria continued and persons from other neighboring countries fled towards Europe, the
number of asylum applications in Sweden increased dramatically. In 2015, a
total of around 163,000 persons applied for asylum in Sweden, whereof around
51,000 came from Syria. This has affected the situation dramatically, and many
now question the ability to integrate those who arrive. As a result, in November
2015, the government announced a change in the asylum and family migration
regulations, and a new three year temporary law came into force into in 2016.
After the new law, the number of asylum application dropped to 29,000 in 2016,
and continues to remain at approximately the same level up until today.
The greatest change in the temporary law is the type of residency permit that
asylum seekers are granted. Before the law change, the large majority of asylum seekers received permanent residency upon recognition. With the new
law, resettled refugees are the only category who receives a permanent residency upon arrival. Those who are recognized as refugees according to the
1951 convention receives a residency permit of 3 years, and those who are given status of subsidiary protection are given a 13 month residency permit. The
third category of protection, humanitarian protection, was abandoned altogether. Another major change is the limited possibilities to family reunification.
Before the law change, family reunification was possible for all beneficiaries
of international protection without any requirements. Now family reunification is only possible for those who have a refugee status if the application is
made within three months after recognition. Otherwise, economic and housing
requirements need to be met for beneficiaries of international protections to
be reunited with the family.
Even though the entry to Sweden has become more difficult, no changes in
rules regarding access to introduction program, financial support, healthcare, social security and citizenship are made so far. All newly arrived persons
granted protection, whether temporary or permanent, have access to a targeted 24-months introduction program which includes language courses, social
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orientation and job-related training activities and an individual introduction
benefit. The well-established introduction program has been in place since the
1990s, coordinated and implemented by the municipalities. However, since December 2010 it is the state, through the Employment Service, that is responsible
for the program.
The focus of the Swedish integration policies for newly arrived is on employment, through heavy investments in the newcomers human capital. In addition
to targeted support, the strategy is mainstreaming. Integration policies should
thus cover all areas of social development and be incorporated as part of all
policy areas.
The municipalities’ role is crucial since they provide practical assistance such
as housing, education and schooling for children and adults, income support
and other social work and services. Municipalities are also responsible for organizing Swedish language tuition (SFI) and civic orientation to newly arrived refugees. Municipalities receive a single payment compensation per refugee and
per year from the state, which should cover the costs for SFI, civic orientation,
interpreters and special introductory activities within schools and preschools.
The large number of residence permits for persons with international protection in recent years has impacted Sweden and will continue to affect the integration efforts in the near future. Housing shortage is one of the biggest
issues in Sweden. Since March 2016, all municipalities have a responsibility
by law to accept a designated number of persons granted international protection depending on the housing, job availability and employment prospects
(prop. 2015/16:54). Economic and social integration are also a challenge. There
is a lack of capacity in introduction program, with the growing number of newly arrived enrolling into Swedish language courses and employment related
training and education.
A new type of challenge for integration is the temporary residency permits
of 13 months, separating families and bringing insecurity whether they can
continue to stay in Sweden or not. Moreover, the political climate has changed
towards advocating for more restrictive immigration policies, and how this will
impact the still generous and comprehensive integration policies are interesting to follow-up in the coming years.
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Översikt av asylsökande och nyanlända
Sverige har under lång tid varit ett mål för många av dem som tagit sig till
Europa för att söka asyl. Tabell 1 visar antalet asylsökande de senaste tio åren,
uppdelat på kön, ålder och de vanligaste nationaliteterna. Efter att antalet
asylsökande kontinuerligt ökat mellan 2008 och 2015 har nu antalet minskat
till de nivåer vi hade för tio år sedan. Det är särskilt personer från länder i Mellanöstern och vid Afrikas horn som söker sig till Sverige, men också personer
från Balkan.
Tabell 1. Asylsökande i Sverige 2008-2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALT

24 353

24 194

31 819

29 648

43 887

54 259

81 301

162 877

28 939

25 666

Kvinnor

8 428

8 474

12 013

10 708

16 142

19 496

26 484

48 149

11 587

10 031

Män

15 925

15 720

19 806

18 940

27 745

34 763

54 817

114 728

17 352

15 635

Barn

6 232

6 577

10 495

9 699

14 151

16 452

23 110

70 384

10 909

8 507

varav
ensam
kommande
barn

1 510

2 250

2 393

2 657

3 578

3 852

7 049

35 369

2 199

1 336

Syrien

551

587

421

640

7814

16317

30583

51338

5459

4718

Irak

6083

2297

1977

1633

1322

1476

2666

20858

2758

1887

Afghanistan

784

1694

2393

4122

4755

3011

3104

41564

2969

1681

Somalia

3361

5874

5553

3981

5644

3901

4831

5465

1646

780

Statslös

1051

912

1033

1109

2289

6921

7863

7716

1339

1201

Eritrea

857

1000

1443

1647

2356

4844

11499

7233

1151

1691

Serbien

958

567

6343

2705

2697

1669

1513

1053

451

309

Iran

799

1144

1182

1120

1529

1172

997

4560

1279

1090

Bosnien
och Hercegovina

150

129

123

981

1549

517

496

541

175

159

Ryssland

933

1058

988

933

941

1036

879

658

414

471

Källa: Migrationsverket

Aiyar et al (2016) konstaterade nyligen att Sverige är det land inom EU med
störst andel personer i befolkningen som beviljats asyl. Tabell 2 jämför antalet
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asylsökande per 1000 invånare i Sverige jämfört med EU-28 och några jämförbara länder i Europa från 2008 till 2017. För åren 2008 till 2015 hade Sverige
mellan 5-7 gånger fler asylsökande än genomsnittet i EU-28. Flyktingkrisen 2015
innebar alltså ingen förändring av Sveriges andel asylsökande. Däremot har
åren efter flyktingkrisen inneburit en skillnad där Sverige numera tar emot en
betydligt mindre andel av asylansökningar, dock fortfarande över snittet inom
EU.
Tabell 2. Antalet asylsökande per 1000 invånare 2008-2017

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sverige

2,7

2,6

3,4

3,1

4,6

5,7

8,4

16,7

2,9

2,6

Österrike

1,5

1,9

1,3

1,7

2,1

2,1

3,3

10,3

4,9

2,8

Belgien

1,4

2,0

2,4

2,9

2,5

1,9

2,0

4,0

1,6

1,6

Danmark

0,4

0,7

0,9

0,7

1,1

1,3

2,6

3,7

1,1

0,6

EU-28

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,9

1,2

2,6

2,5

1,4

Finland

0,7

0,9

0,6

0,5

0,6

0,6

0,7

5,9

1,0

0,9

Frankrike

0,7

0,7

0,8

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,3

1,5

Tyskland

0,3

0,4

0,6

0,7

1,0

1,6

2,5

5,9

9,1

2,7

Italien

0,5

0,3

0,2

0,7

0,3

0,4

1,1

1,4

2,0

2,1

Nederländerna

0,9

1,0

0,9

0,9

0,8

0,8

1,5

2,7

1,2

1,1

Norge

3,0

3,6

2,1

1,8

1,9

2,4

2,2

6,0

0,7

0,7

Schweiz

2,2

2,1

2,0

3,0

3,6

2,7

2,9

4,8

3,3

2,1

Storbritannien

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

Källa: Eurostat och egna beräkningar.

År 2015 ansökte totalt ca 163 000 personer om asyl i Sverige, varav cirka 51 000
kom från Syrien. Detta har påverkat Sverige dramatiskt, och många frågar sig
hur det ska gå att inkludera dessa nyanlända personer. Som ett resultat av detta beslutade riksdagen i november 2015 om en tillfällig ändring av asyllagen.
Den nya lagen (Lag 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige verkställdes i juni 2016, vilket förändrade vilken typ
av uppehållstillstånd som asylsökande kan beviljas. Lagen tillämpas för dem
som sökte asyl efter den 24 november 2015.
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Under den tillfälliga lagen beviljas personer som erkänns som flykting ett
treårigt tillfälligt uppehållstillstånd. Alternativ skyddsbehövande beviljas ett
temporärt tillstånd på 13 månader. Uppehållstillstånd förnyas med en ansökan
om förlängning. Både flyktingar och alternativ skyddsbehövande kan få permanent uppehållstillstånd om de uppfyller självförsörjnings- och bostadskravet
vid förlängning av tillståndet. Om de inte uppfyller kraven utvärderas deras
situation och vid behov förlängs tillstånden, Personer med flyktingstatus får
förlängt i två år, medan de alternativt skyddsbehövande får förlängt med tretton månader.

Nyanlända
Gruppen som räknas som nyanlända, och som är målgruppen för integrationsinsatser genom framförallt etableringspolitiken, består av vidarebosatta kvotflyktingar, personer som beviljats asyl, samt de anhöriga som anländer inom
sex år från det att asyl beviljats.
Sverige har en lång tradition av att ta emot vidarebosatta kvotflyktingar i samarbete med UNHCR. I samband med den tillfälliga lagen beslutade Riksdagen
om att utöka vidarebosättningen och den kommer från och med 2018 vara 5000
personer och därmed utgöra en allt större andel av de nyanlända i Sverige.
Diagram 1 ger en sammanfattande bild av Sveriges flyktingmottagning i förhållande till EU. Mellan 2008 och 2012 accepterade Sverige mellan 10 och 15 procent av alla som fick asyl inom EU. Med tanke på att Sveriges befolkning utgör
cirka 2 procent av EU:s befolkning är det en stark överrepresentation. Under
2013 och 2014 ökade överrepresentationen ytterligare då Sverige gav asyl till
20 procent av dem som fick skydd inom EU. Sveriges andel av dem som beviljats
asyl har sedan successiv minskat till omkring sex procent 2017.
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Diagram 1. Sveriges andel av befolkningen, antalet asylsökande och antalet som beviljats
asyl jämfört med EU-28, 2008-2017.

Nyanlända mottagna i en kommun

Diagram 1 visar antalet nyanlända som har tagits emot i kommunerna mellan
1991 och 2017, plus Migrationsverkets prognos av det framtida mottagandet
mellan 2018 och 2021. Det är dessa personer som är målgruppen för de etableringsinsatser som Arbetsförmedlingen organiserar. Som diagrammet visar så
har antalet kommunmottagna varierat stort över tid. Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien innebar en för dåtiden rekordstor invandring där 140,000 nyanlända
bosattes mellan 1991 till 1995. Mellan 1996 och 2005 var mottagningen relativt
stabil på omkring 10,000 per år plus minus några tusen. Från 2006 och framåt
har Sverige haft en historisk hög flyktingmottagning med undantag från 2010
och 2011. Den stora ökningen 2006 var en följd av den s.k. tillfälliga asyllagen
samt att många fick asyl på grund av kriget i Irak. Irakier fortsatte att dominera
flyktingmottagandet under 2007 och 2008 då de var mer än hälften av alla som
togs emot i en kommun. Från och med 2009 började gruppen irakier att minska
medan allt fler från Somalia fick skydd, och från och med 2010 var somalier den
största gruppen mottagna. Afghaner, Eritreaner och statslösa från Palestina var
andra stora grupper innan antalet snabbt började öka igen under 2013 på grund av kriget i Syrien. Under 2013 var fler än hälften av de mottagna Syrier eller
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Somalier, vardera cirka 10,500. 2014 var nästan hälften Syrier (21,000) medan
näst största gruppen var statslösa (7,500). Vid denna tid hade också antalet
mottagna ensamkommande ungdomar ökat, de flesta från Afghanistan men
också många från Eritrea. Mellan 2015 och 2017 var en majoritet av de kommunmottagna från Syrien.
Senare årens mottagning har varit rekordstor. Mellan 2014 och 2018 beräknas
288,000 nyanlända ha tagits emot i kommunerna, vilket är mer än dubbelt så
många som under de tidigare rekordåren under början av 1990-talet. Som vi ska
se senare i rapporten har det inneburit mycket stora problem för boendesituationen och etableringsinsatserna.
Diagram 2. Kommunmottagning av nyanlända 1991-2021.

Källa: Migrationsverkets officiella statistik
*=Från Migrationsverkets prognos, juli 2018.

Fördelningen av nyanlända i Sveriges kommuner
Nyanlända kan själva välja var de vill bosätta sig, men en del behöver hjälp. En
tydlig majoritet av de nyanlända hittar dock själva sin bostad (cirka 80% under
2014). En stor tvistefråga i svensk flyktingmottagning har varit fördelningen
mellan kommunerna. Regeringen har ansett att den är för ojämn och många
storstadskommuner har klagat på att de tagit ett för stort ansvar i flyktingmottagningen.
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Tabell 3 visar flyktingmottagningen per 1000 invånare under perioden 20122017. Den visar att flyktingmottagningen visserligen inte är jämn mellan kommunerna, men den visar också att det knappast är storstäderna som tagit emot
flest. De kommuner som haft den största flyktingmottagningen är framförallt
mindre glesbygdskommuner. Av Sveriges 20 största kommuner är det bara
Södertälje, Norrköping och Eskilstuna som tagit emot betydligt fler än genomsnittet i Sverige. Flyktingmottagning är alltså inget storstadsfenomen.
Tabell 3. Flyktingmottagning per 1000 invånare 2012-2017

Störst flyktingmottagning

Minst flyktingmottagning

Största kommuner (2017)

Högsby

161,3

Nacka

13,4

Stockholm

17,6

Lessebo

151,5

Danderyd

13,0

Göteborg

26

Hylte

118,7

Gotland

12,9

Malmö

31,3

Sorsele

110,0

Kungälv

12,8

Uppsala

22,3

Hultsfred

108,4

Ekerö

12,8

Linköping

20,7

Östra Göinge

108,3

Håbo

12,6

Örebro

26,6

Fagersta

107,8

Värmdö

12,5

Västerås

28,4

Ljusnarsberg

100,3

Lerum

12,3

Helsingborg

28,5

Avesta

97,6

Gällivare

11,9

Norrköping

39,3

Sävsjö

94,5

Vallentuna

11,5

Jönköping

23,7

Storfors

92,7

Vellinge

11,1

Umeå

13,8

Filipstad

92,5

Öckerö

10,9

Lund

13,5

Uppvidinge

90,7

Tyresö

10,7

Borås

28,9

Laxå

87,7

Härryda

10,6

Huddinge

20,2

Ronneby

87,4

Kungsbacka

10,5

Eskilstuna

47,9

Hällefors

86,9

Lomma

10,4

Nacka

13,4

Mellerud

86,9

Täby

10,2

Gävle

32,8

Åmål

83,3

Staffanstorp

10,2

Halmstad

27,5

Flen

81,5

Hammarö

9,5

Sundsvall

20

Vingåker

80,3

Vaxholm

8,9

Södertälje

56,5

Rikssnittet

29,0

29,0

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar
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29,0

I mars 2016 infördes nya bestämmelser om flyktingmottagning som innebär att
kommunerna tvingades att ta emot en viss kvot. Som tabell 4 visar har det inneburit en utjämning av mottagandet. Före den nya lagen trädde i kraft tog kommunen i den första decentilen emot cirka en fjärdedel av vad de borde ha tagit
emot för att fördelningen skulle ha varit jämn. Under 2017 tog kommunen i den
första decentilen emot 73 procent av vad den borde för en helt jämn fördelning.
Vi ser samma utveckling bland de kommuner som tog emot flest. Kommunen i
den nionde decentilen tog 2015 emot över tre gånger så många som de borde,
en siffra som sjunkit till dubbelt så många 2017.
Tabell 4. Fördelning av flyktingmottagandet 2013-2017

Decentil

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

26,9%

20,2%

23,6%

32,5%

58,5%

72,7%

20

49,3%

37,4%

45,4%

47,2%

66,6%

79,7%

30

67,7%

53,2%

63,6%

68,1%

79,4%

87,0%

40

88,7%

70,9%

84,9%

86,1%

97,0%

93,7%

50

104,1%

95,8%

105,6%

113,1%

110,4%

103,2%

60

118,9%

118,7%

134,9%

141,2%

124,9%

123,8%

70

154,6%

148,4%

168,0%

178,2%

146,8%

136,3%

80

185,6%

189,7%

207,2%

224,0%

173,4%

165,1%

90

248,4%

263,5%

274,7%

328,0%

228,1%

203,8%

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar

Svensk integrationspolitik för nyanlända
Sveriges integrationspolitik har ända sedan den stora arbetskraftsinvandringens dagar på 50- och 60-talet utgått från principer om lika rättigheter och
sociala förmåner. Ett tidigt exempel på det är att Sverige aldrig hade något
gästarbetarsystem som i till exempel Tyskland, Frankrike eller Nederländerna
utan politiken utformades efter att de flesta arbetskraftsinvandrare skulle
stanna. Den första sammanhängande invandrarpolitiken dröjde dock till 1975
(Prop. 1975:26) då principen om lika rättigheter kompletterades med en mer
mångkulturell politik med utgångspunkt från begreppen jämlikhet, valfrihet
och samverkan. Etniska, språkliga och religiösa minoriteter skulle nu ha möjligheter att behålla och utveckla sitt eget kulturella och sociala liv. Den nya
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inriktningen på politiken åtföljdes av reformer som modersmålsundervisning,
rösträtt i kommunala val och stöd till etniska föreningar (Broomé et al, 2007).
Soininen (1999) menar att politiken var tydligt mångkulturalistisk eftersom invandrargrupper förväntades bilda nya nationella minoriteter. När invandrarpolitiken 1998 ersattes med en integrationspolitik (Prop. 1997/98:16) var det ett
steg bort från mångkulturalism och grupptänkande, mot en inriktning på individuell mångfald och ömsesidig anpassning. Även om principerna och ideologin förändrades bibehölls dock de flesta integrationsinsatserna, dvs retoriken
förändrades medan det i praktiken fortsatte som förut (Dahlström, 2004). Ett av
dessa politikområden med lång historia är de särskilda insatserna för personer
som beviljats internationellt skydd, vilket också är ämnet för denna rapport.

Utveckling av integrationspolitik för nyanlända
Redan under slutet av 60-talet och under 70-talet etablerades de första organiserade insatserna för nyanlända invandrare, med svenskundervisning, samhällsinformation och stöd till invandrarorganisationer (Södergran, 2000). När
invandringen ändrade karaktär från arbetskraftsinvandring till mer humanitär
invandring under 80-talet fick kommunerna det övergripande ansvaret (Prop.
1983/84/144). Humanitära invandrare bedömdes ha ett särskilt stort behov av
samhällets stöd och kommunerna ansågs kunna möta detta behov bättre än
arbetsförmedlingen som tidigare hade ansvaret. Staten ersatte kommunerna
för mottagningen genom att kommunerna i efterhand sökte kompensation
för sina kostnader. Bara några år efter att kommunerna tog över introduktionsinsatserna påbörjades ett reformarbete för att förbättra effektiviteten och
förstärka arbetsmarknadsinriktningen, ett arbete som pågår fortfarande. I
detta avsnitt ges en överblick över de större reformerna fram till dags datum.

Nytt ersättningssystem skulle ge kommuner incitament att förbättra arbetsmarknadsintegrationen
Statens ersättningssystem till kommunerna ändrades 1991 då kommunerna
istället för att i efterhand få ersättning för faktiska kostnader istället fick en
fast ersättning för varje nyanländ de tog emot (Prop. 1989/90:105, Förordning
1990:927). Tanken med reformen var att öka kommunernas incitament att bedriva en mer effektiv introduktion då kommunerna fick behålla hela ersättningen även om den nyanlända fick jobb och inte kostade något för kommunen.
Arbetssättet förväntades också bli mer individinriktat och samordnat genom
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ett nytt krav på kommunerna att upprätta individuella introduktionsplaner för
att få statlig ersättning. Planerna skulle bland annat innehålla en kartläggning
av yrkes- och arbetslivserfarenhet, samt individens behov av språkutbildning,
arbetsmarknadsinsatser, kompletterande utbildning, rehabilitering och arbete.

Integrationspolitiken etableras
Proposition 1997/98:16 Från invandrarpolitik till integrationspolitik lade grunden till den politik som fortfarande gäller idag. Integrationspolitiken gjorde en
skarp åtskillnad mellan den generella politiken som skulle anpassas efter befolkningens mångfald och säråtgärder som bara gällde de nyanlända. Den viktigaste säråtgärden var de kommunala introduktionsprogrammen som normalt
skulle vara i två till tre år, och syftade till att ge individen förutsättningar att
bli självförsörjande och delaktiga i samhällslivet. Introduktionen skulle enligt
propositionen innehålla svenskundervisning, praktik och samhällsinformation.
Programmet skulle vara individuellt och utformas i samråd med den enskilde
och dokumenteras i en introduktionsplan. En ny myndighet, Integrationsverket, fick uppdraget att utveckla och följa upp insatserna. Integrationspolitiken
innebar inga stora förändringar av politiken för nyanlända, men innebar en tydlig institutionalisering av introduktionsprogrammen genom tydligare reglering och uppföljning.
I en litteraturgenomgång från 2008 konstaterades att introduktionen vid tillfället karaktäriserades av långsam etablering på arbetsmarknaden, att få fullföljer
svenska för invandrare och att det fanns brister i introduktionens innehåll (Emilsson, 2008). Utifrån studier av rapporter, utredningar och analyser fram till och
med 2008 konstaterades vidare att bristerna inom introduktionen vid denna
tidpunkt ansågs vara:
•

Svag anknytning till arbetsmarknaden i introduktionsprogrammen

•

Bristande samverkan mellan samhällsaktörer

•

Avsaknad av parallellitet i introduktionsinsatserna

•

Få fullföljer svenskundervisning

•

Svaga ekonomiska incitament

•

Dåligt tillvaratagande av individens kompetens

•

Brister i uppföljning och utvärdering

•

Inlåsning i introduktionsprogram

•

Bristande hälsoperspektiv
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•

För lite fokus på jämställdhet

•

Höga trösklar in på arbetsmarknaden

2010 års reform av insatserna för nyanlända syftade till att komma tillrätta med
många av dessa identifierade bristområden. Men som genomgången nedan
kommer att visa är det ungefär samma områden som även idag upplevs som
problem, nästan 10 år efter etableringsreformen. Några områden har dock
tillkommit, till exempel tillgången till boende och trångboddhet.

2010 års etableringsreform: staten tar över ansvaret för nyanlända
Den 1 december 2010 överfördes det övergripande ansvaret för nyanländas
etablering från kommunerna till Arbetsförmedlingen (prop. 2009/10:60, bet.
2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). Syftet var återigen att underlätta och påskynda
dessa gruppers arbetsmarknadsetablering.
Etableringsuppdragets huvudsakliga uppgift var, som i de tidigare formerna
av introduktionsprogram, att hjälpa den nyanlända att etablera sig och bli
delaktig i samhället, där etablering på arbetsmarknaden pekades ut som särskilt viktig. Insatserna syftade framförallt på att införskaffa och utveckla landspecifikt humankapital. I detta ingår till exempel tillgång till språkundervisning
via SFI, information om det svenska samhället via samhällsorienteringen och
arbetslivserfarenhet från den svenska arbetsmarknaden. Tillvaratagande av
befintligt humankapital sker genom komplettering och validering av utbildningar och erfarenheter från hemlandet. Avsaknaden av sociala nätverk ska
kompenseras av Arbetsförmedlingen genom förmedling av kontakter med potentiella arbetsgivare, till exempel genom att anordna rekryteringsträffar och
ordna praktikplatser och subventionerade arbeten.
Innehållet i, eller målgruppen för, etableringsprogrammet förändrades alltså
inte nämnvärt. Målgruppen för etableringsuppdraget omfattade vuxna personer 20-64 år som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, och deras anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd inom två,
senare sex, år. Unga över arton år som saknar föräldrar i Sverige omfattades
också. Även om staten genom arbetsförmedlingen tog över det generella ansvaret och koordineringen av insatserna behöll kommunerna stora delar av
genomförandet, till exempel språkutbildningen och den nya samhällsorien-
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teringen. Kommunerna har också det generella ansvaret för skola, bostäder,
sociala insatser m.m. Det nya var att etableringsprogrammen nu reglerades
genom lagstiftning och att det blev en rättighet för nyanlända att delta i ett
etableringsprogram. Innehållet i samhällsorienteringen reglerades också i en
särskild förordning. Dock betonades att den etableringspolitik som ersatte introduktionsprogrammen skulle öka incitamenten för att både delta i programmet och att arbeta.
De viktigaste nyheterna i etableringsreformen syftade alla till att förbättra arbetsmarknadsintegration genom bättre matchning och starkare ekonomiska
incitament. Matchningen mellan den nyanländas kompetens och bosättningsort skulle förbättras genom tidiga etableringssamtal mellan Arbetsförmedlingen och den nyanlända, gärna på flyktingförläggning och före beslut om
bosättning. En tydlig bortre gräns på maximalt 24 månaders program ansågs
också viktigt för att ge en tydlig signal till den nyanlända om att inte förspilla
sin tid. Kraven på deltagande på heltid betonades också starkt. En ny statlig
etableringsersättning ersatte den tidigare kommunala ersättningen. Den tidigare kommunala ersättningen hade kritiserats för att skilja sig åt mellan kommuner och alltför mycket likna det ekonomiska biståndet. Staten hade länge
försökt övertyga kommunerna om att ersättningen för deltagande skulle vara
individuell men det var svårt att övertyga alla kommuner om det. Nackdelen
med en ersättning likt det ekonomiska biståndet är att den baserar sig på hushållets inkomster, vilket för hushåll med inga eller låga inkomster ger små eller
inga drivkrafter att delta i insatser eller arbeta. Den nya etableringsersättningen var individuell och utformad för att öka de ekonomiska incitamenten att
både delta i programmet och att arbeta. Genom att ersättningen är individuell
kan ett hushåll fördubbla sin ersättning om båda partners deltar i etableringsinsatser, vilket främst var tänkt att få fler kvinnor att delta. Med den nya
ersättningen går det också att arbeta sidan om etableringsprogrammet utan
att få nedsatt ersättning, vilket skulle ge incitament att snabbt få in en fot på
arbetsmarknaden. En annan insats som genom ökade ekonomiska incitament
skulle leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden var etableringslotsar.
Nyanlända fick välja privata eller ideella etableringslotsar genom ett valfrihetssystem, som ett komplement till arbetsförmedlingens och kommunernas
insatser. Lotsarna fick sedan betalt efter hur väl de lyckades slussa nyanlända
till ordinarie utbildningsinsatser eller arbete.
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Reformer av etableringsprogrammet
Principerna och huvuddragen i 2010 års etableringsreform låg i stort sett fast
mellan 2010 och 2018, även om det skedde några mindre och en del mer omfattande förändringar.
År 2013 utökades målgruppen och den så kallade tvåårsregeln ändrades till en
sexårsregel enligt lagen 2012:1000 om ändring i lagen (Lag 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Denna ändring kom till stånd på
grund av att framförallt många anhöriga från Somalia inte lyckades få uppehållstillstånd inom en tvåårsperiod. Förändringen innebär att anhöriga till
personer som beviljats asyl har rätt till ett etableringsprogam om de anländer
inom sex år istället för inom två år.
Från och med 1 februari 2014 ska arbetssökande som omfattas av etableringsuppdraget regelbundet redovisa i en aktivitetsrapport vad de gjort för att ta
sig ur arbetslösheten (Arbetsförmedlingen 2015a). Rapporteringskravet gällde
först var sjätte månad, men måste sedan 1 januari 2018 rapporteras månadsvis.
Tanken är att aktivitetsrapporten ska fungera som ett verktyg för uppföljning
av arbetssökandet. Genomförandet av aktivitetsrapporten har kantats av
problem och under perioden mars till december 2014 föll andelen av de arbetssökande i etableringsuppdraget som aktivitetsrapporterat från 38 procent
till åtta procent. Vid en granskning framkom att månadsrapporterna inom
etableringsplanen används för att följa upp sökt arbete, varför aktivitetsrapporten inte tillför ny information (Arbetsförmedlingen 2015b). En granskning av
aktivitetsrapporter, inklusive aktivitetsrapporter inom etableringsuppdraget,
som gjorts av IAF (2016) visar på att Arbetsförmedlingens handläggning är
mycket bristfällig och att det är fler rapporter som handläggs felaktigt än korrekt. I 29 procent av ärendena borde Arbetsförmedlingen ha underrättat arbetslöshetskassan, eftersom den arbetssökande hade misskött sitt arbetssökande
i de fallen. Underlaget var otydligt eller ofullständigt i ytterligare 41 procent
av ärendena. IAF konstaterat att de sanktionsbestämmelserna som är en del
av regelverket riskerar att inte ha någon korrigerande effekt så länge bristerna
kvarstår i handläggningen av aktivitetsrapporter.
Den 1 april 2014 ändrades också regelverket så att de nyanlända inte längre får
tillgång till etableringsinsatser förrän de bosatt sig i en kommun (SFS 2014:102
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Förordning om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare). Tidigare var tanken att
insatserna skulle påbörjas redan på migrationsverkets anläggningsboende om
bosättning dröjde. Enligt Larsson (2017) har de nya reglerna lett till en ökad
handel med hyreskontrakt. För den nyanlända finns det starka ekonomiska och
emotionella drivkrafter att bli skriven i en kommun eftersom etableringsinsatser då kan påbörjas och etableringsersättning betalas ut. Därutöver finns det
en ökad press att snabbt få arbete för att bli berättigad till familjeåterförening.
Den 20 februari 2015 slutade Arbetsförmedlingen erbjuda tjänsten etableringslots eftersom den inte ansågs hålla tillräckligt hög kvalité. Uppföljningar
visade visserligen att lotsarna gav socialt stöd och att de nyanlända själva
var nöjda med servicen, men att insatserna för att underlätta etablering på
arbetsmarknaden brister (Riksrevisionen, 2014a). Arbetsförmedlingens egen
uppföljning av lotsarnas arbete från december 2010 till mars 2013 visar att det
endast skett 991 utbetalningar för lyckad matchning till utbildning eller arbete, varav bara 84 var för ett osubventionerat arbete. Det kan jämföras med
de 21,763 nyanlända som varit inskrivna i etableringsprogrammen under denna
period. Arbetsförmedlingens uppföljning visade dessutom att det inte gått bättre för de som valt lots jämfört med de som avstått. Valfrihetssystemet, där de
nyanlända själva väljer sin etableringslots utifrån en lista av tillgängliga lotsar,
ifrågasattes också på grund av de nyanländas begränsade möjligheter att göra
informerade val (Arbetsförmedlingen, 2013)
I augusti 2015 infördes ökade sanktionsmöjligheter för arbetssökande i etableringsuppdraget (Prop. 2013/14:104). Det innebar att nyanlända som har arbete
eller arbetssökande som huvudsakliga aktivitet i etableringsplanen, kan få sin
etableringsplan avbruten om de utan godtagbara skäl tackar nej till ett lämpligt erbjudet arbete.
Den största förändringen skedde i och med att Sverige fick ett helt nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Prop.
2016/17:175), vilket är det som gäller idag. Därför är det värt att beskriva det i
mer detalj och samtidigt ge en bild av hur introduktionsinsatserna ser ut i sin
helhet.
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Dagens system för nyanländas integration
Den 1 januari 2018 trädde ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft (Prop. 2016/17:175) som innebar en stor
principiell förändring av etableringsprogrammens styrning. I korthet innebär
reglerna att:
• Fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag
• Nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program
(Etableringsprogrammet)
• Etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan
• Ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bland annat varning och avstängning.
• Handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.
Att styrningen nu i större utsträckning sker genom förordning snarare än lag
innebär en harmonisering med den generella arbetsmarknadspolitiken. När
etableringsreformen sjösattes betonades vikten av att den grundade sig på
en lag som skulle säkerställa både genomförande och likformighet av insatserna. Nu betonas istället vikten av att skapa bättre förutsättningar för en
ökad flexibilitet och effektivitet i etableringsuppdraget. Enligt regeringen
(prop. 2016/17:175, sid.32) var regleringen i lag en ”avvikelse från regeringens
övriga styrning på arbetsmarknadsområdet. Regleringen i lag skiljer sig från
regleringen av Arbetsförmedlingens övriga uppgifter, vilka i huvudsak regleras
på förordningsnivå. Regleringen i lag har stor betydelse för möjligheten att
anpassa regelverket efter förändrade förutsättningar, eftersom lagändringar
tar lång tid att genomföra.” Förändringarna innebär bland annat att ”rätten
till etableringsplan” tas bort och ersätts med anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program där den nyanlände ska ha en individuell handlingsplan precis som övriga arbetssökande. Handläggningen av etableringsersättningen
flyttas också från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan. Dessa förändrar
dock inte det faktum att staten genom Arbetsförmedlingen fortfarande har det
övergripande ansvaret för nyanländas integration.
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Andra insatser för nyanlända
Utöver ändringar av lagar och regler har regeringen genomfört särskilda
satsningar, gett uppdrag till myndigheter samt tillsatt utredningar som alla
rör området integration av nyanlända.
Sedan 2010 har det funnits en institutionaliserat samverkan mellan det civila
samhället och det offentliga (Regeringskansliet, 2010; Riksrevisionen, 2014b).
2017 övergick arbetet i en ny struktur för nationell dialog med civilsamhället.
Modellen består av en årscykel med ett samråd där statsrådet med ansvar för
nyanländas etablering medverkar och minst två fördjupande sakråd (Arbetsdepartementet, 2018; Regeringens skrivelse 2017/18:246). Förutom regelbundna
möten mellan regering och företrädare för civilsamhället finns det öronmärkt
ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället för verksamhet riktad till asylsökande och nyanlända. Anslaget till folkbildningens insatser för
asylsökande och vissa nyanlända tilldelades 175 miljoner kronor 2017 och 170
miljoner kronor 2018 (Prop. 2017/18:1). Stödet samordnas av Länsstyrelserna
och de administrerar också andra utvecklingsmedel, till exempel för kommuner
som samarbetar med ideella föreningar för insatser som syftar till att stärka
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktar
sig i huvudsak till nyanlända.
Inom arbetsmarknadspolitiken har en rad nya insatser lanserats med målgruppen nyanlända i särskild åtanke. Den 1 maj 2018 infördes ett nytt anställningsstöd – introduktionsjobb - som bland annat ersätter instegsjobben (Prop.
2017/18:1). Introduktionsjobb har ett tak för lönesubventionen på 20 000 kronor
i månaden, vilket är samma som för nystartsjobb. Stödet har subventionsnivå
på 80 procent och utöver lönesubventionen får arbetsgivaren även handledarstöd. Stödet är utformats så att det kan kombineras med utbildning.
Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, har sedan februari 2017 i
uppdrag att främja samverkan om nyanlända mellan Arbetsförmedlingen och
Sveriges kommuner för att bidra till och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet (SOU 2018:12). Tanken är att få tillstånd överenskommelser om
fördjupad samverkan kring nyanländas etablering på lokal och regional nivå
mellan Arbetsförmedling och kommuner. Till överenskommelserna finns en
pott pengar och delegationen har under perioden 1 januari 2017 – 31 januari
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2018 beviljat 91 miljoner avsedda för att i samverkan om nyanlända fördjupa
och bredda samarbetet med företag. Delegationens uppdrag ska slutredovisas
den 28 februari 2021. Mellan 2018 – 2020 satsar regeringen 910 miljoner kronor på så kallade naturnära jobb som samordnas av Skogsstyrelsen (Näringsdepartementet, 2018a). Tanken är att till och med år 2020 sysselsätta drygt 5
000 långtidsarbetslösa och nyanlända. Den 24 april beslutade regeringen att
förlänga satsningen på praktikplatser för nyanlända i statlig verksamhet. Insatsen, som infattar 1000 personer per år, ska nu pågå också 2019 och 2020
(Finansdepartementet, 2018).
Regeringen har gett flera uppdrag åt Tillväxtverket för att arbeta med målgruppen nyanlända. Det största är de så kallade ’enkla jobben’ som är tänkt
att ’utöka framgångsrika initiativ för att skapa enklare vägar till jobb i näringslivet’ (Näringsdepartementet, 2018b). Tillväxtverket är tänkt att rekvirera
högst 50 000 000 kronor under 2018, och för 2019 och 2020 årligen 60 000 000
kronor. Jobbsprånget är en utvidgad satsning på praktikplatser för nyanlända
med högre utbildning inom framför allt ingenjörsvetenskap, naturvetenskap,
arkitektur eller ekonomi (15 miljoner kronor per år under perioden 2019–2021)
(Näringsdepartementet, 2018c). 12,5 miljoner avsätts 2019 och 2020 för att
stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet
(Näringsdepartementet, 2018d). Slutligen har Tillväxtverket fått två uppdrag
som gäller nyanlända kvinnor. 10 miljoner kronor avsätts årligen mellan 20182021 för att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes
födda kvinnor (Näringsdepartementet, 2018e) och under samma period avsätts
15 miljoner per år för att främja företagande bland utrikes födda kvinnor. Målgruppen för det senare uppdraget ändrades i september 2018 till att också
inkludera nyanlända män (Näringsdepartementet, 2018f).
I vårpropositionen 2018 lanserade regeringen ett paket för insatser i Svenska
(Prop. 2017/18:100) som innebär en årlig merkostnad på 60 miljoner kronor.
Den tidigare satsningen på öppen förskola med språkinlärning utökas med 15
miljoner till 20 miljoner under 2018. Likaså förstärks insatserna med samhällsoch språkkunskaper från dag ett för asylsökande med 20 miljoner kronor. 60
miljoner tillförs SFI för att förbättra kvaliteten.
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Regeringen har också, tillsammans med Svenskt Näringsliv och fackföreningar,
tecknat en avsiktsförklaring om så kallade etableringsjobb som är en ny form
at subventionerad anställning (Regeringskansliet 2018). När avsiktsförklaringen
ingicks i mars 2018 var planerna att utreda frågan för att senare lägga fram en
proposition till Riksdagen under 2019.
Under 2018 har flera utredningar genomförts och tillsatts. Länsstyrelsen fick
ett uppdrag om att se över samhällsorienteringen för nyanlända som redovisades i maj 2018 (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018). Utredningen om
asylmottagning lämnades till regeringen i mars 2018 (SOU 2018:22). Utredningen om validering i högskolan, som bland annat inkluderar validering för
nyanlända, har också avslutats under året (SOU 2018:29). Regeringen har också
tillsatt en utredning som ska se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan (Dir. 2018:38).
Insatser för att geografiskt sprida flyktingmottagandet fortgår också. Den 25
april 2018 beslutade Riksdagen om att begränsa möjligheten för en kommun
att placera ett ensamkommande barn i en annan kommun (Prop. 2017/18:119;
2017/18:SfU20), där syftet är att få en jämnare fördelning av mottagandet av
ensamkommande barn mellan landets kommuner. Lagändringen sker från och
med 1 juni 2018. Regeringen ger också Migrationsverket ett årligt uppdrag att
ta fram en fördelning av flyktingmottagandet på länsnivå i syfte att skapa ett
jämnare mottagande.
Skolan har också varit föremål för reformer. I syfte att fler nyanlända ska uppnå
behörighet till gymnasieskolan beslutade Riksdagen den 19 juni 2018 att ändra skollagen (Prop. 2017/18:194; 2017/18:UbU31). Lagen, som träder ikraft den
1 augusti 2018, innebär att nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell
studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska
nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan
där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål förstärks också.
I vårändringsbudgeten 2018 beslutades om en extra ersättning om 200 miljoner
till kommunerna för ensamkommande unga som fördelas utifrån antalet som
bor i respektive kommun (Prop. 2017/18:99). Fördelningen baseras på de 9 500
ensamkommande unga som inte flyttat till anläggningsboende och motsvarar
21 000 kronor per person.
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Nyanlända och deltagande i introduktionsprogram
När lagen om etableringsinsatser beslutades 2010 förväntades årligen omkring
8250 vuxna skrivas in i programmet, vilket innebär att verksamheten förväntades omfatta totalt 16000 personer. Som diagram 3 visar har antalet deltagare
i etableringsprogrammet blivit mångdubbelt större med en topp på över 75000
personer under 2017.
Diagram 3. Deltagare i etableringsprogram, december 2010 till mars 2018.

Källa: Arbetsförmedlingens officiella statistik

Genomförande och effekter av etableringsreformen
Det har skrivits en hel del rapporter, uppföljningar och utvärderingar om
etableringspolitikens genomförande och resultat. Enligt dessa har en hel del
förbättrats, medan annat fortfarande upplevs vara lika bristfälligt som under
den gamla ordningen.
Riksrevisionen gjorde mellan 2013 och 2015 en granskning av etableringsreformen och de är överlag kritiska till genomförandet (Riksrevisionen, 2014 a, b, c).
De finner brister i de upphandlade etableringstjänsternas innehåll, omfattning
och kvalitet. Allt för stora resurser läggs därför på att följa upp och kontrollera
att de upphandlade tjänsterna levererar den service som utlovats till de nyanlända. Särskilt hård kritik riktas mot etableringslotsarna.
Den förbättrade matchning mellan individens kompetens och den lokala arbetsmarknadens behov som utlovades genom etableringssamtal och fördju-
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pad kompetenskartläggning har inte heller levt upp till förväntningarna. Det
beror, enligt Riksrevisionen (2015), på att en majoritet av de nyanlända inte
har den typ av utbildning och erfarenhet som går att matcha mot arbetsmarknadens behov. Bostadsbristen i kommuner med goda arbetsmarknadsutsikter gör också att arbetsmarknadsperspektivet i matchningen ofta får stå
tillbaka för de mer akuta behoven att finna en bostad. Samtidigt menar de att
uppgiften för Arbetsförmedlingen är svår då det finns få tillgängliga jobb för
målgruppen. Ett annat problem har varit att individanpassa insatserna och
anpassa dem till nyanländas behov och förutsättningar, och särskilt att finna
lämpliga insatser för nyanlända med kort utbildningsbakgrund (Riksrevisionen,
2015).
Det finns dock också positiva effekter av den så kallade etableringsreformen.
Uppföljningar visar att nyanlända får tillträde till arbetsförmedlingens tjänster mycket tidigare än förut (Statskontoret, 2012, 2013; Liljeberg & Sibbmark
2011). Effekten på arbetsmarknadsetableringen har varit marginell, men trots
allt positiv. Andersson Joona m.fl. (2016) finner en liten positiv effekt på nyanländas sannolikhet att vara sysselsatta. I genomsnitt är sannolikheten att vara
sysselsatt cirka 1,8 och 2,7 procentenheter högre två respektive tre år efter uppehållstillstånd för deltagarna i etableringsuppdraget, jämfört med de i kommunernas introduktionsprogram. Vidare finner man att sysselsatta individer
som omfattats av etableringsuppdraget har cirka 20 och 22 procent högre löneinkomster två respektive tre år efter beviljat uppehållstillstånd. Man finner
även ett högre deltagande i arbetsmarknadsutbildningar. Reformen har haft
lika stor positiv effekt för kvinnor som för män.
Statistik över etableringen på arbetsmarknaden visar att utbildningsnivå och
kön är viktiga faktorer för att ha ett arbete. Diagram 4 visar andelen förvärvsarbetande kommunmottagna år 2016 för de som folkbokfördes 2010 till 2013, dvs,
hade varit i Sverige tre till sex år. Män med gymnasieutbildning klarar sig bäst
och över 70 procent var förvärvsarbetande efter sju år i landet. Särskilt kvinnor med högst en förgymnasial utbildning har en mycket låg förvärvsfrekvens,
omkring 20 procent efter fem till sju år i landet.
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Diagram 4. Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar m.fl. 2016, procent efter
utbildning, kön, och mottagningsår (2010-2013)

Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den tillfälliga lagen för asyl och familjeåterförening
Lagen (Lag 2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige introducerade tillfälliga uppehållstillstånd för personer
som beviljas internationellt skydd. Personer som erkänns som flykting beviljas
ett temporärt uppehållstillstånd som varar i tre år medan alternativ skyddsbehövande beviljas ett tillstånd på 13 månader. Vidarebosatta flykting får fortfarande direkt ett permanent uppehållstillstånd.
För ett permanent uppehållstillstånd måste en person vara varaktigt bosatt i
Sverige i fem år. Det går att få permanent tillstånd tidigare om personen vid
förlängning av tillståndet kan försörja sig själv och har en lämplig bostad. För
personer under 25 år beviljas ett permanent uppehållstillstånd vid fullgjord
gymnasieutbildning eller motsvarande.
Rätten till familjeåterförening har begränsades också genom den tillfälliga
lagen. Personer med flyktingstatus har rätt till familjeåterförening för registrerad partner som är över 21 år samt barn under 18 om ansökan görs inom tre
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månader efter besked om asyl. De som har fått alternativ skyddsstatus måste
i regel först ha permanent uppehållstillstånd innan familjeåterförening är
möjlig.

Var står Sverige?
Projektet NIEM:s syn på integration följer UNHCRs definition om ”lokala integration” som menar att integration är en ömsesidig process, som förutsätter
att såväl flyktingar som det mottagande samhället måste anpassa sig.
local integration in the refugee context is a dynamic and multifaceted two-way
process, which requires efforts by all parties concerned, including a preparedness on the part of refugees to adapt to the host society without having to
forego their own cultural identity, and a corresponding readiness on the part
of host communities and public institutions to welcome refugees and to meet
the needs of a diverse population (UNHCR Executive Committee 2005)
Med bakgrund i detta synsätt på integration har NIEM tagit fram 186 indikatorer som ska spegla möjligheterna till integration för personer som beviljats
internationellt skydd. Indikatorerna är uppdelade under fyra temaområden:
allmänna villkor för integration, rättslig integration, sociokulturell integration
och socioekonomisk integration.
Allmänna villkor av integration
•

Mottagningens inverkan på integration

Rättslig integration
•

Uppehållstillstånd

•

Familjens enhet och återförening

•

Tillgång till medborgarskap

Sociokulturell integration
•

Barnens utbildning

•

Språkinlärning, samhällsorientering och deltagande i civilsamhället

Socioekonomisk integration
•

Bostäder, sysselsättning och hälsa

•

Yrkesutbildning och annan arbetsmarknadsrelaterad utbildning

•

Trygghet och socialförsäkring
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De fyra temaområdena kan brytas ner ytterligare till frågor som rör information och statistik, hur integrationen är organiserad, frågor kring uppehållstillstånd, familjeåterförening och medborgarskap, möjligheter på bostads- och
arbetsmarknaden, och tillgången till utbildning, hälsa, välfärd, språk- och samhällsinformation. Utifrån de totalt 186 indikatorer bildas ett index som ska ge
en tydlig bild av hur förutsättningarna för integration ser ut i 15 av EU:s medlemsländer. Indikatorerna gäller olika aspekter inom varje politikområde, såsom
politik och lagar, administration, finansiering och utfall.
Legala och politiska aspekter
•

Finns lagar och policy på plats?

Administrativa aspekter
•

Har länderna byggt upp en infrastruktur för att kunna genomföra politiken, och i samarbete med berörda aktörer (som t.ex. lokala myndigheter,
arbetsmarknadens parter, den idéburna sektorn)?

Finansiella aspekter
•

Avsätts det tillräckligt med resurser, och hur används EU:s finansiella stöd
för integration?

Utfall
•

Har de nyanlända som tar del av erbjudna tjänster förbättrat sin situation
och sitt deltagande i samhället?

Nedan följer en kort översikt om hur Sverige står sig i jämförelse med 14 andra
EU-länder1 när det gäller integrationspolitik. En fullständig rapport med alla
indikatorer kommer att publiceras under 2019. Eftersom datainsamlingen inte
är helt avslutad, och eftersom all data inte är kvalitetssäkrade är jämförelsen i
denna första nationella rapport begränsad till vissa politikområden och vissa
länder. Först ges en bild av hur politiken ser ut när det gäller språk och samhällsorientering, arbete samt utbildning för nyanlända. Nyanlända syftar på de
som fått asyl som flykting eller alternativt skyddsbehövande, och fokus ligger
på legala och politiska aspekter av integration.
Legala och politiska aspekter handlar om de grundläggande rättigheterna till
olika former av stöd och service och bedöms genom indikatorer som gäller
tillgång till tjänster, förmåner och rättigheter inom olika politikområden för att
underlätta integration av personer som beviljats internationellt skydd, såsom:
1 Bulgarien har inte avslutat insamling av data.
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•

Tillgång, omfattning och varaktighet av riktade insatser.

•

Insatser för särskilt utsatta grupper.

•

Om det finns behovsbaserade kriterier för resurstilldelning.

•

Administrativa hinder (procedurer, kostnader, förseningar).

•

Kostnader för uppehållstillstånd, familjeåterförening och medborgarskap.

•

Tillgång till kunskap och information för berörda parter

Bilderna visar vilka av de 14 EU länderna uppfyller villkoren som är uppställda
för de olika indikatorerna. Länderna som jämföras är Frankrike (FR), Grekland
(GR), Holland (NL), Italien (IT), Lettland (LT), Litauen (LV), Polen (PL), Portugal (PT),
Rumänien (RO), Slovakien (SL), Spanien (ES), Sverige (SE), Tjeckien (CZ), och Ungern (HU). Rapport ger en första bild av hur Sverige står sig jämfört med andra
länder. En fördjupad jämförelse med Spanien, Portugal och Nederländerna görs
också för att fördjupa bilden av hur Sverige som land utmärker sig jämfört med
andra länder.

Språk och samhällsorientering
Inom området språk och samhällsorientering finns det totalt 20 indikatorer.
Här redovisas några av dessa som berör legala och politiska aspekter.
Legala aspekter
•

Tillgång till offentligt finansierad språkutbildning.

•

Tillgång till offentligt finansierad samhällsorientering.

Politikiska aspekter
•

Finns det administrativa hinder för tillgången till språkutbildning.

•

Språkutbildningens kvalitet

•

Omfattning av språkutbildningen.

•

Tillgång till översättning och tolkservice

•

Finns det administrativa hinder för tillgången till samhällsorientering.

•

Samhällsorienteringens kvalitet.

•

Tillgång till samhällsorientering för utsatta grupper.
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Sverige får likt många andra länder bra betyg för tillgången till språkutbildning. Alla änder förutom Nederländerna erbjuder gratis språkutbildning. I fem
länder är deltagande i språkutbildning helt eller delvis obligatoriskt: Spanien,
Frankrike, Lettland, Nederländerna och Polen.

Sverige klarar sig också bra när det gäller indikatorerna om språkutbildningens kvalitet. Utbildningen i Sverige är nivågrupperad och tar hänsyn till olika
behov och det finns krav på kvalificerade lärare. Dock finns det utrymme till
förbättringar i Sverige, t.ex. bristen på kvalificerade lärare och att den nivåuppdelade undervisningen är svår att realisera, inte minst i mindre kommuner.
Kvalificerade lärare är dock mycket ovanliga i de flesta länder.
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Sverige är ett av få länder som har en nationell läroplan för språkutbildningen
och system för kvalitetsuppföljning.

När det gäller samhällsorientering erbjuder alla länder förutom Holland gratis
utbildning. I Sverige och de flesta andra länder är deltagande frivilligt, men
i länder som Spanien, Frankrike, Nederländerna, Lettland och Polen är deltagande obligatoriskt.

Det är värt att notera de stora skillnaderna mellan Sverige och Nederländerna
när det gäller språk och samhällsorientering. I Sverige erbjuds alla nyanlända
gratis språkutbildning och kurs i samhällsorientering, och de flesta försörjer sig
samtidigt genom den statliga etableringsersättningen. I Nederländerna avskaffades gratis utbildning för nyanlända 2013. Samtidigt är kunskaper i språk och
samhällsorientering inom tre år (fem för analfabeter) ett krav för att beviljas
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permanent uppehållstillstånd. För att delta i kurserna har de nyanlända i Nederländerna tillgång till statligt studielån (max 10,000 Euro) vilket efterskänks
vid godkänt på examen (läs mer i Klaver 2017). Underkänt kan leda till böter och
påverka nyanländas uppehållstillstånd.
En sammanvägning indikatorerna för Sverige, Spanien, Portugal och Nederländerna visar att Sverige och Spanien har den bästa politiken för språk och
samhällsorientering, medan Nederländerna får ett mycket lågt värde.

Arbete
Inom politikområdet arbete finns det totalt 20 indikatorer. Liksom när det
gällde språk och samhällsorientering är det de legala och politiska aspekterna
som redovisas här.
Legala aspekter
•

Möjligheten att arbeta

•

Möjligheten att vara egenföretagande

•

Erkännande av utländsk formell utbildning och tillgång till validering.

•

Har landet behandlar utländska examensbevis, intyg och andra behörighetsbevis

•

Stöd vid erkännande av utländska examensbevis, certifikat och andra formella kvalifikationer

Politikiska aspekter
•

Tillgång till anställning för grupper med särskilda behov

•

Administrativa hinder för möjlighet till arbete.

•

Medvetandegörande om den specifika arbetsmarknadssituationen för
mottagare av internationellt skydd.

•

Bedömning av färdigheter.
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•

Stöd och rådgivning för jobbsökande

•

Riktat stöd till entreprenörer

I de flesta länder har nyanlända i stort sett samma tillgång till arbetsmarknaden. I länder som Frankrike och Tyskland finns det dock relativt stora begränsningar att arbete för personer som inte är medborgare. I Sverige
kräver få yrken och sektorer medborgarskap, men att det finns begränsningar
avspeglas i den tredje indikatorn (se nedan).

I de flesta länder har nyanlända lika rättigheter att starta eget företag. Att
Sveriges indikator nedan är skuggad beror på de begränsningar som sinns för
asylsökande. I Sverige behövs ett personnummer för att starta företag, och har
inte asylsökande rätt till.
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I alla 14 länder finns det möjligheter att validera tidigare examen och kvalifikationer från hemlandet. Dock skiljer det sig mycket åt mellan länderna vilket
stöd som en nyanländ kan få i detta arbete. I Sverige erbjuds det inom etableringsinsatserna en rad insatser som syftar till att validera och värdera examen
och andra kvalifikationer från hemlandet.

Hälften av de 14 länderna, däribland Sverige, erbjuder alternativa sätt att
validera utbildning och kvalifikation från hemlandet när dokumentation inte
finns på papper.

Nationell Rapport: Sverige 33

I cirka hälften av länderna finns det riktlinjer om hur utländska utbildningar
och kvalifikationer ska valideras.

Skillnaden mellan Sverige och Nederländerna är tydlig också när det gäller
validering och värdering av examina och andra kvalifikationer. I Sverige utföras
validering och bedömningar av färdigheter genom universitet/högskolor, arbetsförmedling och yrkesorganisationer och är gratis för alla tredjelandsmedborgare inklusive nyanlända. Kartläggning av tidigare utbildning och yrkeserfarenheter görs till viss mån under asylansökan. Bedömning av färdigheter är
inbyggt som ett första steg i etableringsprogrammet. I Holland är validering
av utbildning från hemlandet visserligen gratis de flesta som beviljats asyl.
Asylsökande och de som fått asyl av humanitära skäl, måste dock betala för
denna service. Om en nyanländ vill ha en bedömning och validering av tidigare
färdigheter, Recognition of Prior Learning (RPL), kostar det cirka 1000-1500 Euro.
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Sverige är ett av mycket få länder som ger särskilt stöd till nyanlända för att
hitta arbete, genom särskild rådgivning och särskilt subventionerade anställningsformer.

I de flesta länder har inga administrativa barriärer (exklusive frågor som rör
validering och väntetider) för nyanlända att arbeta identifierats.

En annan aspekt på arbete är möjligheten att arbeta som asylsökande. I Sverige
kan även asylsökande arbeta. Den enda administrativa barriären är att man
måste ha en giltig id-handling, eller på annat sätt bistå till att klarlägga sin
identitet. Dock är det få asylsökande i Sverige som har ett officiellt arbete. Under 2015 fanns det totalt ca 162000 asylsökande I Sverige varav ca 500 jobbade.
I många andra länder är möjligheten att arbeta starkt begränsade. I Nederländerna får endast de som väntat i över sex månader arbeta. Det finns också
en rad regler om hur mycket de kan tjäna, hur många timmar de kan arbeta
och vilka yrken de kan arbeta i (läs mer i AIDA, 2018). Arbetstillstånd till asyl-
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sökande beviljas oftast endast i fall som involverar „verksamhet av kort sikt” i
sektorer där det förekommer arbetsbrist, t.ex. jordbruks- eller säsongsföretag
(Houtzgaer och Rodrigues, 2002). Även efter att uppehållstillstånd utfärdats
måste en arbetsgivare söka arbetstillstånd för den nyanlände under de första
tre åren efter att uppehållstillståndet utfärdats (Houtzager och Rodrigues,
2002), vilket upplevs som ett ett stort administrativt hinder (Aida, 2018).
I en jämförelse mellan Sverige, Holland, Portugal och Spanien framstår Sverige
som helt klart bäst när det gäller rättigheter, möjligheter och stöd för att hitta
arbete. Det beror på de formellt sett lika rättigheterna att arbeta, de stöd som
finns för validering och värdering av examen och färdigheter, det stöd som
finns genom etableringsinsatserna, och tillgången till subventionerade anställningar.

Utbildning
Inom utbildning finns det totalt 16 indikatorer och, liksom för de andra politikområdena, redovisas här bara de indikatorerna som handlar om legala och
politiska aspekter.
Legala aspekter
•

Tillgång till utbildning

Politikiska aspekter
•

Tillgång till utbildning för särskilt sårbara grupper.

•

Administrativa hinder för tillgång till utbildning

•

Medvetandegörande om den specifika situationen för mottagare av internationellt skydd

•

Hur elever integreras i grundskolan

•

Omfattningen av språkstöd.
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I alla länder har nyanlända elever tillgång till grundskoleutbildning. I några
länder har dock inte nyanlända rätt till gymnasie- och universitetsutbildning.
Det verkar också finnas få administrativa hinder för nyanlända att ta del av
dessa rättigheter.

Några länder har särskilda insatser för nyanlända med särskilda behov.
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Sverige är ett av det mindre antal länder som har byggt upp ett nationellt system för att värdera nyanlända elevers kunskapsnivåer, och utformat stöd för
skolor om hur nyanlända bör inkluderas i skolmiljön.

Jämfört med Nederländerna, Spanien och Portugal har Sverige sammantaget
en mer utbyggd politik för att inkludera nyanlända elever i skolmiljön. Det
gäller särskilt det praktiska insatser som sker i skolorna när det gäller inplacering och anpassad undervisning.
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Stabila och omfattande insatser för nyanlända
Jämförelsen visar att Sverige har byggt upp en stark och stabil infrastruktur
för att tillhandahålla stöd och tjänster för nyanlända. Inte i något annat land
finns det tillgång till så många och breda insatser, som dessutom är gratis för
de nyanlända. Etableringspolitiken må vara kritiserad för dåliga resultat, men
det saknas inte ambitioner och möjligheten för en nyanländ att förkovra sig
är större i Sverige än i något annat land. Trots ett rekordantal asylsökande och
personer som beviljats internationellt skydd under senare år har ambitionsnivån bibehållits. Insatser under asyltiden har också byggts ut på senare år i
samarbete med den idéburna sektorn.
Ökningen av antalet asylsökande och nyanlända har dock lett till ökade väntetider för såväl asylsökande och för familjeåterförening. Den genomsnittliga
väntetiden för familjeåterförening har t.ex. överstigit de mål som är fastställda
i EU:s familjeåterförordningsdirektiv. Bostadssituationen har också försämrats
markant under senare år, med boendeformer för nyanlända som aldrig tidigare
har accepterats.
Framtiden för den tillfälliga lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är oviss. Den innebar att Sverige
för första gången på decennier inte längre ger permanenta uppehållstillstånd
till personer som beviljats internationellt skydd. Hur detta inverkar på integrationen återstår att se. Indikatorer över uppehållstillstånd och familjeåterförening redovisas inte i denna rapport, men de preliminära indikatorerna visar
att Sverige numera rankas strax under genomsnittet i Europa när det gäller
möjlighet till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
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