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1. Inledning 

Denna rapport har sammanställts för att uppvisa situationsbilder kring integrationsområden i 

såväl Sverige generellt som Umeåregionens kommuner specifikt. Tanken är att rapporten ska 

fungera som en bakgrund till Umeåregionens integrationsarbete och eventuellt ett framtida 

strategiskt dokument genom att beskriva nutida angelägenheter som är viktiga att ha i 

beaktning i det fortsatta arbetet. Rapporten kommer att belysa ett flertal samhällsområden som 

är viktiga för en fungerande integration genom att beskriva situationerna från nationell nivå 

och ner till kommunal nivå där det är möjligt och relevant. Informationen som denna rapport 

är byggd på kommer framförallt från olika statistikansvariga myndigheter, Kommun och 

Landstingsdatabasen (Kolada), relevanta vetenskapliga studier och myndighetsrapporter. 

Lokal och regional information har även kompletterats med material från Umeåregionens 

personal.  

Vissa mätvärden som används i denna rapport kan även till fördel användas som 

mätindikatorer, vilka regionens kommuner eller verksamheter kan använda för att mäta 

verksamheten nu och i framtiden då det är viktigt att följa sitt arbete för att se om insatser ger 

progression. 

Rapporten försöker generellt sett att använda den mest uppdaterade informationen gällande 

rapporter och statistik där det är möjligt. När längre intervall tas fram är utgångspunkten att 

använda information från år 2001 till år 2014 där det är möjligt. Däremot har det skett ett 

antal undantag från denna princip i rapporten, främst på grund av begränsningar i tillgänglig 

information alternativt att källorna (exempelvis rapporter) som informationen är tagen ger 

andra typer av intervall. Andra avstick kan även göras där det finns ett intresse av att se mer 

över gripande eller mer specifikt än vad dessa utgångspunkter kan erbjuda.   

Uppdraget för denna rapport har kommit från Umeåregionens kansli, efter beslut från 

regionrådet. Under arbetets gång har samverkan skett med berörd personal inom 

Umeåregionen, framförallt med Utvecklingsledaren Inga-Lill Nordström.  

 

Med förhoppning om en givande läsning! 

Clarence C Andersson 
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Definitioner 

ABO: Anläggningsboende för asylsökande i Migrationsverkets regi 

ABE: Anläggningsboende för asylsökande i lägenheter som Migrationsverket hyr direkt 

av fastighetsägaren. Boende med självhushåll.  

ABK: Anläggningsboende korridor som Migrationsverket hyr som fungerar som ett 

långsiktigt komplement till lägenhetsboenden. 

ABT: Anläggningsboende tillfälligt som upphandlas direkt av Migrationsverket när det 

inte finns tillräckligt med andra boenden. Exempelvis vandrarhem och stugbyar. 

EBO: Eget boende som anordnas av den asylsökande själv hos exempelvis släkt eller 

vänner. 

EVB/EVAK: Evakueringsplatser/ankomstboenden, det som tidigare har inventerats 

som ”tillfälliga boenden i kommunens regi”. När Migrationsverkets boenden inte räcker 

till (varken ABT, ABE, ABK). 

Ankomstkommun: Den kommun där ett ensamkommande asylsökande barn först kommer i kontakt 

med en svensk myndighet. Dessa ansvarar för boendet för barnet till dess att Migrationsverket ska 

anvisa en kommun som ska ta över ansvaret. 

Anvisade: Med anvisade nyanlända menas nyanlända som inte bosätter sig på egen hand utan behöver 

hjälp från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen att hitta en kommunplats/ anvisningsbar plats i 

kommunerna 

Anvisningskommun: Den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett 

ensamkommande barn. Den anvisade kommuner har det långsiktiga ansvaret för barnet. 

Asylsökande: En person som tar sig till ett land och ansöker som skydd (asyl) där, men som ännu inte 

har fått sin ansökan avgjord. 

EKB: Ensamkommande barn, ett barn under 18 år utan vårdnadshavare som sökt asyl och/eller fått 

PUT i Sverige. 

Flykting: En person som riskerar förföljelse på grund av: ras, nationalitet, religiös eller politisk 

uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. 

Invandrare: Person som flyttar från ett land till Sverige för att bosätta sig här en längre tid, enligt 

folkbokföringen i Sverige minst 1 år. 

Nyanländ: En person som sökt och beviljats asyl i Sverige, vanligen en person med flyktingbakgrund. 

Man räknas man räknas som nyanländ i 24 mån. Nyanlända består av flera undergrupper: 

Kvotflyktingar, Tidigare asylsökande som fått uppehållstillstånd, Tidigare ensamkommande barn som 

fått uppehållstillstånd, Anhöriga till ovanstående grupper. 

PUT: Permanent uppehållstillstånd 

TUT: Tillfälligt uppehållstillstånd 

Skyddsbehövande: En person som riskerar dödsstraff, tortyr i hemlandet eller som ej kan återvända 

på grund av väpnad konflikt risk för övergrepp eller en miljökatastrof i landet. 

Utrikesfödd: person som är folkbokförd i Sverige men som är född i ett annat land. 
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2. Sammanfattning 

Fler människor är på flykt idag än någon gång tidigare i modern tid. Antalet flyktingar till 

EU/EES har blivit allt större de senaste åren och denna utveckling förväntas fortsätta. Detta 

har även inneburit att Sverige som stort har tagit emot fler asylsökande under hösten år 2015 

än någonsin tidigare i modern tid. Även fördelningstalen runtom i Sverige för såväl nyanlända 

som ensamkommande barn har reviderats baserat på det förstorade mottagandet.  Noterbara 

problem som har uppkommit är exempelvis att boendebristen för såväl asylsökande individer 

som nyanlända har blivit allt mer framträdande under hösten 2015. I försök att minska antalet 

individer som söker asyl i Sverige har även åtgärder implementerats så som mer restriktiva 

möjligheter till familjeåterförening, inre gränskontroller och användandet av tillfälliga 

uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd.  

 

Antalet och andelen utrikesfödda i Sveriges befolkning i stort har också blivit allt större sedan 

början av 2000-talet och SCB uppskattar att det finns över 1,6 miljoner utrikesfödda individer 

i Sverige för närvarande. Över hälften av dessa kommer från andra Europeiska länder, men 

andelen utrikesfödda som kommer till Sverige på grund av flyktinganledningar är ökande. För 

Umeåregionen i stort har befolkningen fortsatt vara ökande, men i vissa kommuner som 

tidigare har haft nämnvärda befolkningsminskningar så tycks minskningarna ha balanserats ut 

alternativt börjat vända. En viktig faktor för detta är det ökande antalen utrikesfödda som 

flyttar in till kommunerna. Överlag har den utrikesfödda befolkningen en yngre åldersstruktur 

i jämförelse med den totala befolkningen.  

Etableringen på arbetsmarknaden har lyfts fram som en viktig faktor i integrationsarbetet och 

för att utrikesfödda ska kunna skapa sig ett självständigt liv. Sverige och Umeåregionen i sin 

helhet har fått en lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsgrad efter den finansiella krisen 

år 2008 och dess efterdyningar, det är även så att färre står utanför arbetsmarknaden. Det har 

framkommit att utrikesfödda som grupp har lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda, där 

faktorer som exempelvis vistelsetid, kön, utbildningsnivå, födelseregion har en stor påverkan 

på gruppens sysselsättningsgrad. Vidare är arbetskraftdeltagandet bland utrikesfödda lägre än 

bland inrikesfödda individer, och om denna skillnad skulle nyttjas på rätt sätt så skulle det 

underlätta framtida arbetskraftsförsörjning. I rapporten har det även framkommit att 

Umeåregionens kommuner hade något lägre förvärvsfrekvens bland individer som kommit till 

Sverige som skyddsbehövande än vad som skulle kunna förväntas. 

Svenskaundervisning har lyfts fram som en viktig del för att kunna etablera sig på den 

svenska arbetsmarknaden, men att även andra arbetsmarknadsfrågor måste arbetas med. 

Utrikesfödda verkar även ha en högre andel som väljer att bli företagare istället för att bli 

anställda i jämförelse med inrikesfödda. Gällande den disponibla inkomsten visade det sig att 

utrikesfödda individer generellt har lägre disponibel inkomst i jämförelse med inrikesfödda.  

Nationellt har utrikesfödda som grupp lika stor andel individer med eftergymnasial utbildning 

som inrikesfödda, men de hade något lägre andel med högst gymnasial utbildning och en 

nämnvärt större andel med högst förgymnasial utbildning. I Umeåregionens kommuner är det 

däremot ofta de utrikesfödda som har högre andel med eftergymnasial utbildning i jämförelse 

med befolkningen i sin helhet. Detta gäller främst män, bland kvinnor är det överlag ganska 
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lika mellan inrikes- och utrikesfödda individer. Dock ska det tilläggas att de utrikesfödda 

generellt hade mångdubbelt större andel som enbart läst folkskoleutbildning. Många 

utrikesfödda som har invandrat till Sverige under 2000-talet har generellt haft en högre 

utbildningsnivå än de som invandrat tidigare (beroende på födelseregion). Det har även 

framgått att utrikesfödda elever i grundskolan tenderar att få sämre resultat i jämförelse med 

inrikesfödda elever. Vid en undersökning kring hur många deltagare i SFI som klarar av sina 

studievägar så kan det noteras att Umeåregionens kommuner har en något högre andel 

godkända elever i jämförelse med det nationella snittet.  

När en istället väljer att undersöka flyttmönstren i den norra delen av Sverige kan andra 

trender upptäckas. Bland annat att de norrländska kommunerna (i de fyra nordligaste länen) 

har en nettoutflyttning mot kommuner i söder. En kompensation för dessa kommuner är 

däremot att de har en nettoinflyttning från utlandet. Från utlandet är det framförallt relativt 

unga individer som flyttar in till Sverige. Däremot är det många av dessa utrikesfödda som 

väljer att flytta vidare söderut efter en tid. Liknande trender går att finna i Umeåregionen.  

Vid en undersökning av bostadssituationen framgår det att utrikesfödda i högre utsträckning 

bor i hyresrätter i jämförelse med inrikesfödda. Det är även så att utrikesfödda generellt bor 

mer trångbodda än inrikesfödda. I rapporter och studier framkommer det att 

boendesegregation generellt sett ökar i många delar av landet.  

Generellt röstar utrikesfödda i lägre utsträckning än inrikesfödda individer (beroende på 

födelseregion) i allmänna val. Det framgick även att utrikesfödda tycktes vara 

underrepresenterade i samtliga val. I samband med etaberlingsreformen infördes 

Samhällsorientering vilket är en viktig insats för att förbättra utrikesföddas möjlighet till 

samhällsdeltagande. Det har noterats att hinder för samhällsorienteringen ofta handlar om att 

behålla sina kommunikatörer och att finna lämpliga lokaler.  

Undersökningar av hälsoläget bland utrikesfödda visar att de generellt sett oftare dras med 

ohälsa är inrikesfödda individer. Detta handlar ofta om psykisk ohälsa och kvinnor tycks vara 

mer drabbade än män i detta avseende. En flykt tycks skapa alternativt förstärka ohälsa. I en 

folkhälsorapport framkommer att utrikesfödda (beroende på födelseregion) ofta kan ha andra 

livstilar och vanor än inrikesfödda vilka påverkar deras sjukdomsmönster.  

Sedan början av år 2014 har Migrationsverket fått utökade möjligheter att anvisa 

ensamkommande barn till kommuner. I en uppföljning som Länsstyrelsen Västerbotten 

genomfört kring hur det gått för de ensamkommande barnen efter mottagningen kunde de 

notera att allt fler unga får förlängda vårdbeslut efter att de fyllt 18 år. För ensamkommande 

barn finns det ofta flera svårigheter kring att börja studera i de svenska skolorna och många 

gånger kan detta leda till att de måste läsa någon form av vuxenutbildning.  

Slutligen lyfter denna rapport fram resultaten från en nationell enkätundersökning som 

genomfördes år 2014. Undersökningen visade på att antalen överenskommelser mellan 

Arbetsförmedlingen och kommunerna har ökat samt hur mottagningen bland kommunerna har 

fortgått. De tillfrågade kommunerna hade även möjlighet att beskriva deras aktuella 

möjligheter och utmaningar, däribland hur deras samarbete med andra myndigheter har gått.  
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3. Rapportens syfte och innehåll 

Med utgångspunkten att Sverige är ett växande invandringland med drygt 16 procent av dess 

befolkning födda utomlands faller det sig naturligt att integrationsarbetet blir aktuellt. Det 

som däremot ofta blir frågan är vad som blir viktigt att titta på.  

Baserat på tidigare studier och rapporter som blivit framtagna på nationell och regional nivå 

har denna Integrationsrapport inringat ett flertal områden som uppfattas som särskilt viktiga 

att belysa när integration diskuteras och undersöks.  

Innan integration och dess berörda områden kan diskuteras blir det däremot viktigt att skapa 

sig en övergripande uppfattning om de grundläggande och inledande momenten som kommer 

före integrationsarbetet. Först handlar det om att skapa sig en uppfattning om hur 

mottagningen av utrikesfödda till Sverige ser ut. Då det framförallt har blivit 

flyktingmottagningen som har dominerat den utrikesfödda delen av invandringen till Sverige 

så blir det just denna mottagning som initialt kommer att diskuteras. Andra utrikesfödda 

grupper ingår inte på samma sätt under kommunernas ansvar som flyktinggrupper gör, men 

självfallet kommer även dessa att inkluderas i den fortsatta rapporten när den generella termen 

”utrikesfödda” används. I delen som berör mottagningen blir det således viktigt att följa upp 

antalet nyanlända och ensamkommande barn som kommer till Sverige och Umeåregionens 

kommuner.  

Efter att mottagningen initialt har gåtts igenom blir det därefter av värde att beskriva gruppen 

”utrikesfödda” i såväl nationella som regionala termer för att läsaren ska få en uppfattning om 

denna grupps sammansättning och eventuellt även behov. Detta kommer på lämpligt vis ske 

genom att undersöka de demografiska strukturerna inom gruppen främst avseende antal, ålder 

och utbildningsnivåer. Efter dessa delar blir det lämpligt att följa upp och undersöka relevanta 

integrationsområden.  

En del i integrationsarbetet är att möjliggöra för utrikesfödda individer att delta på 

arbetsmarknaden på samma sätt som inrikesfödda. En återkommande intern myndighetskritik 

mot Sveriges integrationsprocess är den långdragna processen för utrikesfödda att komma in i 

arbete. För individer som har fått PUT (permanent uppehållstillstånd) tar det ofta nämnvärt 

längre än de två åren de får under etableringsperioden för att etablera sig på arbetsmarknaden, 

oavsett deras utbildningsnivå och kvalifikationer. Det finns även ett flertal individer som har 

utbildning och erfarenhet inom högt efterfrågade yrkeskategorier men som på grund av långa 

valideringsprocesser inte kommer ut i arbete tillräckligt snabbt för att möjliggöra en god 

integration i samhället. På grund av detta och ett flertal andra anledningar blir det naturligt att 

strategiskt fokusera på sysselsättningsfrågan då detta är av vikt för individers integration i 

samhället. Denna rapport kommer övergripande att undersöka arbetsmarknadssituationen från 

ett nationellt perspektiv till ett lokalt. Detta ska synliggöra hur utrikesfödda individers 

arbetsmarknadssituation är i jämförelse med inrikesfödda, vilka arbetsmarknadens behov är 

och så vidare. Arbetsmarknadssituationen för de nyanlända (flyktingarna) i kan skilja sig 

nämnvärt i jämförelse med övriga utrikesfödda individer.  
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Ett annat område som kommer undersökas är Utbildningsområdet och dess olika 

underområden. I dagens samhälle är utbildningskraven förhållandevis höga, exempelvis har 

många svårt att finna ett jobb utan avklarad gymnasieutbildning. Därefter finns det även 

många gånger särskilda utbildningskrav för olika yrken. För vuxna individer blir det därmed 

viktigt att få möjligheten att komplettera med efterfrågad utbildning för att ha en chans att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Även frågan om utbildning för barn och ungdomar är viktig 

och utrikesfödda barn och ungdomar har samma lagliga rätt till skolgång som inrikesfödda. 

Bakomliggande för all sysselsättning och utbildning i Sverige lyfts särskilt studier i svenska 

fram som extra viktigt, då språket är en grundförutsättning för etablering och integration i det 

svenska samhället.  

Förutom de här inledande, övergripande och ibland mer omfattande delarna bör rapporten 

även synliggöra andra aspekter som kan vara viktiga att ha kunskap om när en arbetar med 

integration. Utifrån bearbetat material och inriktningar i andra integrationsrelaterade studier 

har rapporten valt att inkludera fem ytterligare integrationsområden som ska bidra till en 

förbättrad situationsbild. Områdena är: ”Flyttmönster”, ”Bostadssituation och offentlig 

kommunikation”, ”Demokrati”, ”Hälsa” och ”Ensamkommande barn.  

Anledningen bakom att området ”Flyttmönster” togs med i rapporten är för att belysa hur de 

nutida och tidigare flyttrenderna som berör Umeåregionens kommuner har sett ut och även 

påvisa hur många som faktiskt väljer att stanna i dessa kommuner. Området har blivit särskilt 

intressant av den anledningen att ett flertal kommuner i de fyra nordligaste länen blir allt mer 

beroende av att utrikesfödda individer flyttar in till kommunerna för att de inte ska minska i 

befolkning.  

Vidare kommer området ”Bostadssituation och offentlig kommunikation” att diskuteras. 

Denna del inkluderades i rapporten då integrationssvårigheter vissa gånger brukar hänga 

samman med svårigheter på bostadsmarknaden. Med tanke på nuvarande bostadssituation 

ansågs det viktigt att inkludera ett mindre område som lyfte fram bostadsskillnader mellan 

inrikes- och utrikesfödda individer, så som boendeformer och bostadssegregation. Kopplat till 

boenden finns också området som berör arbetspendling och offentlig kommunikation då 

Umeåregionens arbetsmarknad blir allt mer rörlig.  

Det tredje mindre området som kommer att undersökas i rapporten är ”Demokrati”, vilket är 

ett begrepp som kan tolkas brett. I denna rapport har området begränsats till att diskutera 

skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda individers valdeltagande trots att de besitter 

samma rättigheter. Såväl skillnader i valdeltagande som politisk representation i relation till 

andelen utrikesfödda i befolkningen kan fungera som indikatorer på hur väl individerna 

känner sig delaktig i samhällslivet. Självfallet finns det även andra förklaringar som också bör 

beaktas. Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att underlätta nyanländas etablering och 

samhällsdeltagande, genom ”Samhällsorientering”.  

I såväl internationella som nationella studier har det visat sig att utrikesfödda individer ofta 

har sämre hälsa än den inrikesfödda befolkningen. Av denna anledning har det fjärde mindre 

området lyfts fram. Förhoppningen är att detta ska kunna påvisa det faktum att folkhälsan kan 
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skilja sig mellan olika grupper i befolkningen, vilket kan beror på saker som livsstil eller flykt 

från ens hemland.  

Rapporten lyfter även fram det femte området ”Ensamkommande barn” i denna rapport för att 

komplettera de mottagningssiffrorna som rapporten kommer att presentera. Denna avvägning 

har gjorts då ensamkommande barn likt nyanlända individer är ett särskilt ansvarsområde för 

kommunerna, men som till skillnad från nyanlända individer sedan ett par har varit en 

obligatorisk uppgift för kommunerna att hantera.  

Slutligen har rapporten valt att inkludera resultaten från de nationella enkäterna som har gått 

ut till samtliga kommuner i Sverige genom länsstyrelserna som berör mottagandet av 

framförallt nyanlända individer. Denna enkätundersökning var till för att såväl kartlägga men 

även undersöka hur kommunerna själva upplevde deras mottagning och hur dessa upplevelser 

kring mottagningen har förändrats över tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Sverige och världen  
Under hösten 2015 har medias rapportering om pågående krig och krissituationer 

intensifierats. Kriget i Syrien fortgår och flyktingströmmarna från andra konfliktdrabbade 

länder blir allt större. Sedan 2008 fram till mars 2015 har Migrationsverket noterat att antalet 

asylsökande till EU/EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) har mångdubblats. 

UNHCR uppger att det aldrig tidigare varit så många människor som tvingats lämna sina hem 

på grund av krig och förföljelse. I slutet av december 2014 var ca 59,5 miljoner människor var 

på flykt i världen varav hälften var barn och under år 2015 förväntades siffran stiga till över 

60 miljoner. Det är en siffra som har ökat med 8,3 miljoner från december året innan då ca 

51,2 miljoner människor uppgavs vara på flykt. Själva antalet människor som formellt 

väntade på beslut efter att ha sökt asyl runtom i världen ökade från 1,2 miljoner till 1,8 

miljoner samma tidsperiod. Detta är den största ökningen av flyktingar som UNCHR 

någonsin har uppmätt
1
 
2
. 

 

Bara inom EU/EES har antalet individer som sökt asyl ökat från ungefär 435 000 år 2013 till 

626 000 år 2014. Eurostat uppmätte att det första kvartalet 2015 hade 185 000 människor sökt 

asyl i EU/EES, en 86% ökning jämfört med året därpå. Antalet asylsökande i EU/EES i slutet 

av år 2015 kan ha uppgå till cirka 1,5 miljoner
3
. 

I juliprognosen som Migrationsverket gav ut förväntades antalet asylsökande till Sverige bli 

fortsatt minskande, då integrationsproblem och handläggningstider avskräckte individet för att 

söka asyl i Sverige. Under hösten vände detta och istället har Sverige haft den största 

mängden asylsökande i modern tid. Migrationsverket tog fasta på ett beräkningsvärde av 

160 000 (varav 33 000 ensamkommande barn) asylsökande under år 2015 i sin 

Oktoberprognos, vilket var en dryg fördubbling i jämförelse med föregående prognos. Det 

råder en osäkerhet kring hur många som vid årets slut kommer att ha sökt asyl och 

Migrationsverket har presenterat tre olika scenarier med ett spann på 120 000, 160 000 eller 

190 000 asylsökande. Under hösten har ett fåtal länder (som Sverige och Tyskland) axlat ett 

relativt stort ansvar i jämförelse med andra EU-länder. Den pågående och kontinuerliga 

inströmningen av asylsökande till EU leder till intensiva debatter såväl mellan länderna som 

inom länderna
4
 
5
. 

 

 

                                                           
1    UNHCR, ”UNHCR warns of dangerous new era in worldwide displacement”: 

http://www.unhcr.org/55813f0e6.html   
2
  UNHCR, “2015 likely to break records for forced displacement – study”: 

http://www.unhcr.org/5672c2576.html  
3
  Migrationsverket, ”Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2015”: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+

oktoberprognos+2015+P5-15.pdf 

4 Migrationsverket, ”Verksamhets- och utgiftsprognos oktober 2015”: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+

oktoberprognos+2015+P5-15.pdf  

5 Eurostat, ”statistics explained”: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics   

http://www.unhcr.org/55813f0e6.html
http://www.unhcr.org/5672c2576.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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Det ökade antalet asylsökande 

inneburit att staten inlett 

dialoger/förhandlingar med 

kommuner runt om i Sverige gällande 

att inrätta temporära 

evakueringsboenden för att kunna 

erbjuda tak över huvudet i väntan på 

att de asylsökande ska kunna flytta in 

i Migrationsverkets 

anläggningsboenden. Det saknas idag 

ett stort antal boendeplatser på 

asylförläggningar och även nya 

asylboenden startas upp runt om i 

Sverige. Under sen höst och framförallt under november och december har intensiva dialoger 

skett gällande restriktivare åtgärder för att minska antalet asylsökande då den höga 

inströmningen lett till att många flyktingar som kommit den sista tiden fått bo i tält då det 

saknas boendeplatser, såväl temporära som platser på asylförläggningar. 

 

Sverige har under många år varit ett land som attraherar människor från andra länder att 

bosätta sig i. Det är en stadig trend och andelen utrikesfödda växer kontinuerligt. Individer 

kommer till Sverige av olika anledningar, exempelvis för att arbeta, söka asyl eller återförenas 

med nära och kära. SCB uppskattadevid i december 2014 att det finns ca 1,6 miljoner 

individer i Sverige som är födda utomlands. Drygt hälften av dessa individer kommer från 

andra Europeiska länder, så som Finland och Polen. Längre bak i Sveriges historia har det 

även varit så att många inrikesfödda svenskar valde att utvandra (exempelvis till USA), så det 

har skett en övergång från att vara ett framförallt utvandringsland till att bli ett framförallt 

invandringsland. 

En allt större faktor i denna invandring till Sverige från andra länder är de stora 

flyktingströmmarna från konfliktsdrabbade länder runtom i världen. 
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Figur 2: Antal utrikesfödda i Sverige fördelat på kön, år 2001 – 
2014 

Figur 3: Antal utrikesfödda i Umeåregionen fördelat på kön, 
år 2001 – 2014 
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4.1 Umeåregionen – en del av världen 

Umeåregionen har likt resten av Sverige ökat sin befolkning av utrikesfödda individer. Även 

här är det framförallt från andra Europeiska länder de utrikesfödda kommer ifrån, så som 

Finland och Polen. Det ökande antalet utrikesfödda i Umeåregionens kommuner har lett till 

att även andelen utrikesfödda i den totala befolkningen har ökat nämnvärt, vilket återkommer 

senare i denna rapport. Umeåregionen påverkas precis som övriga Sverige av 

flyktingssituationen och kommer förmodligen att leda till att andelen utrikesfödda kommer att 

öka något. Att öka sin befolkning på kort tid kan naturligtvis inledningsvis innebära vissa 

utmaningar men också långsiktiga möjligheter.  

För Umeåregionens kommuner precis som för många andra kommuner i landet har 

bostadsbyggandet inte hållit samma takt som befolkningsökningen och kommunerna uppger 

att det är svårt att erbjuda bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd och vill bosätta 

sig här. Det har inneburit att många som sökt och beviljats uppehållstillstånd tvingas bo kvar 

på anläggningsboendet då de ej hittar en kommun som kan erbjuda bostad och introduktion.  

Samtliga kommuner i Sverige har enligt lag skyldighet att ta emot ensamkommande barn och 

ge dem samma samhällsservice som för inrikesfödda barn. Då antalet ensamkommande barn 

ökat kraftigt innebär detta initiala utmaningar i form av boende och omsorg.  
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5. Integration – vad är det?  

Begreppet integration används ofta för att benämna den process i vilken individer med olika 

härkomst blir delaktiga i samhället. Integration beskriv också som en ”sammansmältning till 

en enhet”
 
genom vilken individers möjligheter och förutsättningar att leva de liv de önskar blir 

mer jämlikt. 

När ett land får många invånare med olika ursprung krävs det ofta att samhället bevakar att 

det finns likvärdiga möjligheter till ett självständigt liv. Det motsatta betyder att landets 

invånare får ojämlika möjligheter till inflytande över deras egna livschanser, något som 

brukar kallas för (segregation) särskiljning och kan leda till diskriminering.   

Ett integrationsarbete har som syfte att ge alla människor en plats i samhällsgemenskapen, en 

plats där de kan känna sig delaktiga i samhället. Att främja en integration och därmed 

motarbeta segregation brukar ofta kallas för integrationsarbete eller integrationspolitik 

beroende på de aktuella arenorna som processerna sker i. För att nå ett sådant mål så måste 

integrationen påverka såväl samhällets strukturer som dess attityder.    

 

På det strukturella planet handlar det ofta om att motarbeta strukturell diskriminering. Det kan 

exempelvis handla om att utrikesfödda har svårare att få ett jobb eller bostad på grund av 

deras etniska bakgrund. Detta handlar om samhällets attityder. 

Integration innebär inte att individer ska ge upp deras kulturella särart, sitt ursprung eller vem 

man är för att vara för att kunna bli en del av samhället. Det handlar om att alla individer 

oavsett olika ålder, social ställning, kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk bakgrund, 

religion, kulturell bakgrund och funktionsnivå känner en samhörighet i samhället de lever i. 

Integration har sin grund i de mänskliga rättigheterna där det är viktigt att främja jämlika 

möjligheter till utbildning, närmiljö, kulturliv, bostad och arbete.  

Det finns viktiga aktörer som påverkar såväl det internationella som det lokala 

integrationsarbetet. FNs konvention om mänskliga rättigheter och barnkonventionen bör 

genomsyra nationella, regionala och kommunala verksamheter i deras integrationsarbete
6
. 

Även EU har en stor och övergripande påverkan på såväl nationer som lokala myndigheter i 

deras integrationsarbete.  År 2004 upprättade EU ”De elva europeiska grundprinciperna för 

integration” som bör vara vägledande för medlemsstaterna. Principerna är övergripande och 

syftar till att vara just vägledande
7
. Detta har vidareutvecklats i ett flertal olika program, 

exempelvis Stockholmprogrammet 2009
8
.  

                                                           
6
  Regeringen, ”FN:s allmänna förklaring”: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-

nationerna/fn-s-allmanna-forklaring  
7
  Svenska ESF-rådet, ”De elva europeiska grundprinciperna för integration”: 

http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Info

rmationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanf

attning.pdf  
8
  EU-upplysningen, ”Vad är Stockholmsprogrammet”: http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-

svar/Asyl-och-invandring/Vad-ar-Stockholmsprogrammet/  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Asyl-och-invandring/Vad-ar-Stockholmsprogrammet/
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Asyl-och-invandring/Vad-ar-Stockholmsprogrammet/
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De senaste formuleringarna kring integrationspolitiken lyftes i budgetpropositionen för år 

2009 där regeringen nämnde att de tidigare målen för integrationspolitiken skulle ersättas av 

ett övergripande mål: Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund.  Nationellt är det framförallt Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 

som koordinerar arbetet som kan beröra integration utifrån de lagar och direktiv som 

regeringen bestämmer om. Migrationsverkets integrationsarbete tenderar att upphöra efter 

själva mottagningsarbetet varpå Arbetsförmedlingen är den huvudsakliga aktören som ska 

arbeta med etableringen för de individer som får uppehållstillstånd. Denna ansvarsfördelning 

tillkom år 2010 då Arbetsförmedlingen tog över etableringsansvaret från kommunerna. Under 

den tid som individerna är i etableringsperioden så stödjer Arbetsförmedlingen dem med 

etableringsinsatser som inkluderar svenskaundervisning, samhällsorientering, 

kompetensutveckling och arbetsmarknadsorienterade insatser. Således är Arbetsförmedlingen 

den nationellt samordnande aktören för ”integrationsarbetet”, dock finns det ofta ett 

betydande antal samverkansaktörer som detta arbete brukar genomföras tillsammans med. En 

vanlig form för sådan samverkan brukar gå igenom lokala överenskommelser (LÖK) där 

Arbetsförmedlingen är den drivande aktören för att få fler berörda aktörer i etableringsarbetet.   

Umeåregionens kommuner har under 2015 arbetat för att skapa strategidokument för 

integration i regionen. En övergripande regional policy ska samla kommunernas lokala 

arbeten.  Då det fortfarande pågår ett beredningsarbete och det ännu saknas gemensamma 

beslut kan vi i denna rapport inte förutsäga vilken effekt detta kan få för det framtida 

integrationsarbetet i Umeåregionen och på lokal nivå i kommunerna. 

I några av kommunerna i Umeåregionen har påbörjats arbeten med lokala 

integrationsstrategier. De lokala strategidokumenten kan synliggöra såväl det regionala 

arbetet som kommunens egna mål och visioner. En lokal strategi anknyter tydligare till de 

lokala förutsättningar som finns i den specifika kommunen. Ett strategidokument kan ha en 

viktig betydelse i en omfattande fråga som berör många verksamheter så som integration. 
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6. Lägesbild för Umeåregionen  

Nedanför kommer rapporten att sammanställa den insamlade informationen över de relevanta 

integrationsområdena inom Umeåregionen. Baserat på vad som nämndes i föregående del 

kommer rapporten att redovisa: ”Mottagning”, ”Demografi”, ”Sysselsättning”, ”Utbildning”, 

”Flyttmönster”, ”Bostadssituation och offentlig kommunikation”, ”Demokrati”, ”Hälsa”, 

”Ensamkommande barn” och slutligen ”Mottagning av nyanlända – kommunalt perspektiv”. 

6.1 Mottagning 

Inflyttning till regionen av utrikesfödda ter sig olika beroende på vem det är som kommer. 

Många som kommer gör detta för att arbeta, studera eller förenas med sina nära och kära, 

medan andra kommer för att söka skydd från krig och förföljelse.  För de som söker skydd 

finns en nationell ansvarsstruktur där Länsstyrelsen tecknar överenskommelser med 

kommuner om mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. 

 

Sedan år 2006 har antalet nyanlända (de individer som har fått uppehållstillstånd) till 

kommunerna i Sverige varierat.  Från att år 2006 beviljat ca 28000 individer 

uppehållstillstånd för att därefter gå till en lägsta nivå år 2011 på cirka 13700 individer och 

därefter nå en högre nivå år 2014 på cirka 46500 individer. En liknande förändring kring 

antalet nyanlända som tas emot i Umeåregionens kommuner kan också hittas, dock låg lägsta 

nivån här kring år 

2010. Det finns 

däremot en variation 

mellan kommunerna i 

deras mottagande, 

både utifrån reellt 

antal men även utifrån 

deras 

befolkningsmängd. 

 

 

Tabell 1: Antal kommunmottagna i varje kommun fördelat på kön, år 2014 

 

Den sittande regering har lagt fram ett förslag om en ny lag som om den införs innebär att alla 

kommuner ska ta ansvar för mottagande av nyanlända. detta för att öka kravet på de 

kommunerna som idag ej tar sitt ansvar i mottagandet av nyanlända
9
. 

                                                           
9
  Regeringen, ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”: 

 
BJURHOLM NORDMALING ROBERTSFORS VINDELN VÄNNÄS UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK 

Kvinnor/flickor 4 24 20 20 25 64 97 

Män/pojkar 11 32 12 22 28 84 146 
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Figur 4: Antal kommunmottagna i Umeåregionen fördelat på kön, år 2006 – 2014 
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Förutom de nyanlända har kommunerna även 

ett ansvar att ta emot ensamkommande 

flyktingbarn (EKB). Denna lagstiftning 

innebär att även kommuner som saknar avtal 

med Länsstyrelsen (och i förlängningen 

därmed Migrationsverket) också ska ta emot 

ensamkommande. 

En realitet för många kommuner är också att 

antalet ensamkommande flyktingbarn 

överstiger de överenskomna antalen. 

Bakgrunden till detta är handlar framförallt 

om kraftiga ökningar av antalet 

ensamkommande flyktingbarn som söker 

asyl i Sverige. På grund av begränsningar i databasen som är tillgänglig för Migrationsverket 

har det som tidigare nämnts använts andra tidsintervall i denna statistik i jämförelse med 

majoriteten av statistiken i resten av rapporten, däremot har Migrationsverket tillgång till 

månadsstatistik även in i år 2015. Rapporten har hittills inte valt att använda denna 

månadsstatistik för riket utan fokuserat på helårsstatistik, men då ensamkommande 

flyktingbarn är en kommunal verksamhet och då det har skett betydande förändringar under 

just år 2015 har rapporten i detta avseende valt att ta med även månadsstatistiken för år 2015 i 

nedanstående figur.   

Tabell 2: Antal inskrivna ensamkommande barn till kommunerna fördelat på kön, år 2015-12-31 

 
BJURHOLM NORDMALING ROBERTSFORS VINDELN VÄNNÄS UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK 

Kvinnor/flickor 0 0 0 2 0 13 14 

Män/pojkar 21 28 22 19 29 109 72 

 

Gällande ansvarsstrukturen så har Migrationsverket ansvaret för boende och mat för de som 

söker asyl om de ej kan hitta boende på egen hand (exklusive de ensamkommande 

flyktingbarnen). Länsstyrelsen förhandlar med kommunerna om platser för ensamkommande 

barn och nyanlända samt ska stödja kommunerna i deras arbete. Arbetsförmedlingen är den 

myndighet som har det samordnande ansvaret för insatser för nyanlända med 

uppehållstillstånd och tar därmed vid där Migrationsverkets ansvar för individerna upphör. 

Kommunerna får ersättning av staten för mottagande av nyanlända och ensamkommande 

barn. För de ensamkommande barnen ansvarar kommunerna över asyltiden. Därutöver har 

kommunerna även skyldighet att erbjuda utbildning inom svenska språket, skola för barn och 

unga, vuxenutbildning, bostadsförsörjning och samhällsorientering nyanlända och 

ensamkommande barn. 

Under hösten 2015 har länsstyrelsen aviserat att de behöver revidera överenskommelserna 

med kommunerna på grund av det ökande antalet ensamkommande flyktingbarn. För 

Umeåregionens kommuner har detta inneburit en ökning om de avtalade platserna för 
                                                                                                                                                                                     

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/11/prop-20151654/  

Figur 5: Antal inskrivna ensamkommande barn till 
Umeåregionen fördelat på kön, år 2009-12-31 – 2015-10-31 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/11/prop-20151654/
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asylsökande ensamkommande flyktingbarn från 119 år 2015 till 892 platser år 2016. 

Verksamheten och situationsbilden kring ensamkommande flyktingbarn kommer disktuteras 

närmare under en egen rubrik. 

Tabell 3: Fördelningstal för asylsökande ensamkommande barn för Umeåregionens kommuner, år 2015 – 2016 

 
Fördelningstal 2015 Fördelningstal 2016 

Bjurholm 7 42 

Nordmaling 8 68 

Robertsfors 9 69 

Vindeln 8 60 

Vännäs 9 76 

Umeå 47 376 

Örnsköldsvik 31 201 

Totalt 119 892 

Flyktingsituationen i kombination med tidigare ansträngningar att finna anvisningsbara platser 

för nyanlända har lett till att även fördelningstalen för dessa kommer att behöva revideras. 

Däremot pågår det fortfarande en dialog om dessa nya fördelningstal och ingenting är i 

skrivande stund beslutat. 

En boendeform som tillkommit under hösten 2015 är Evakueringsboenden (EVB). I skrivande 

stund finns det cirka 8000 kommunala evakueringsplatser tillgängliga, och MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har en ambition att det ska finnas 

åtminstone 20 000 tillgängliga evakueringsplatser i slutet av januari år 2016.  På uppdrag av 

regeringen. MSB fått det nationella samordningsansvaret kring hanteringen av situationen 

som uppstått på grund av det stora antalet flyktingar/skyddsbehövande som har anlänt till 

Sverige. Anledningen till att dessa boenden började bli aktuella var för att Migrationsverkets 

egna ankomstboenden (där asylsökande stannade en kortare tid i väntan på mer långsiktiga 

asylboenden) inte längre räckte till. I skrivande stund lyckas Migrationsverket ordna ungefär 

700 asylboendeplatser i veckan, medan behovet varje vecka har legat kring 4500 platser. 

Tanken är att individen enbart ska bo i ett evakueringsboende en kortare period, något som 

dessvärre har förlängts på grund av platsbrist. Det är kommunerna som (mot ersättning från 

Migrationsverket) driver dessa EVB-verksamheter, vilket inkluderar såväl fastighetsskötsel 

som bespisning. 

 

I skrivande stund är det Nordmaling, Vännäs och Umeå av kommunerna i Umeåregionen som 

har haft aktiva EVB-verksamheter under hösten år 2015.  
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6.2 Demografi 
Såväl Sverige som Umeåregionens kommuner har förändrats genom åren avseende deras 

befolknings demografi. Sedan år 2001 har Sverige ökat från 8,9 miljoner invånare till ungefär 

9,7 miljoner år 2014 (vilket är en ökning på cirka 9,7%). En trend som har skett samtidigt är 

en relativt stabilt ökande invandring till landet från andra delar av världen. Länge har 

återvändande svenskar varit den största gruppen bland invandrare (baserat på födelseland), 

men andra grupper har vid vissa tillfällen varit nära samma nivå. Dessa tillfällen kännetecknas 

med betydande flyktingssituationer till Sverige, exempelvis flyktingar från Irak under år 2007. 

Under år 2015 har dock antalet Syrier varit den största gruppen av invandrare till Sverige, 

även detta på grund av en flyktingsituation. 

Oavsett härkomst har andelen utrikesfödda individer i Sverige också ökat likt antalet i stort.  

Från år 2001 har andelen utrikesfödda ökat från 11,5% (drygt 1 miljon individer) av den totala 

befolkningen till 16,5% (cirka1,6 miljoner individer) i slutet av 2014. I reella termer innebär 

det en ökning på ungefär 575 000 individer, eller en procentuell ökning på cirka 56% från år 

2001 till år 2014. 

Som tidigare nämnt har det även skett 

förändringar inom Umeåregionen och 

dess kommuner. Övergripande har det 

skett en befolkningsökning i 

Umeåregionen för befolkningen i sin 

helhet från cirka 192400 till cirka 

205000, med liknande antalsökning för 

såväl män som kvinnor sedan år 2001 

till år 2014. Den totala 

befolkningsökningen i Umeåregionen är 

således cirka 6,6%, vilket betyder att 

befolkningen i sin helhet i Umeåregionen ökar långsammare än ökningen på riksnivå. 

Befolkningsmässigt har de fem kranskommunerna i Umeåregionen sedan år 2001 till ungefär 
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Figur 6: Befolkningsförändringen i antal för Umeåregionen 
fördelat på kön samt totalt, år 2001-2014 

Figur 7: Befolkningsförändring för Umeåregionens fem mindre 
kommuner, år 2001-2014 

Figur 8: Befolkningsförändring för Umeåregionens två större 
kommuner, år 2001-2014 
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år 2010-2012 haft en varierande eller nedåtgående trend i befolkningsantalet, något som 

därefter har börjat utjämnas alternativt vänt de senaste åren. Antalet invånare i Umeå har ökat 

för varje år, vilket har lett till att Umeåregionen som helhet ändå har ökat och därmed närmar 

sig sitt tillväxtmål mot ca 300 000 invånare år 2050. Örnsköldsvik är den kommun som rent 

befolkningsmässigt har legat stabilast med växlande befolkningsökningar och 

befolkningsminskningar som över tid har hållit kommunens befolkningssiffra stabil. Vid en 

djupare undersökning på hur befolkningen har förändrats är det möjligt att upptäcka trender 

kopplade till befolkningssammansättningen.  

Sedan år 2001 har antalet och andelen utrikesfödda i Umeåregionens kommuner ökat i 

varierande grad. Samtliga kommuner har ökat i antal utrikesfödda i kommunen sedan år 2001, 

där Umeå har varit den kommun som ökat mest. Däremot är det småkommunerna som till 

andelen utrikesfödda har ökat mest. Detta kommer att diskuteras vidare senare i rapporten. I 

Umeåregionen som sin helhet har andelen utrikesfödda av befolkningen ökat från 6 % år 2001 

(cirka 11500 individer) till 9 % år 2014 (cirka 18500 individer), vilket betyder en procentuell 

ökning på cirka 60,8% av det totala antalet utrikesfödda i Umeåregionen. Utrikesfödda blir en 

allt större del i Umeåregionens kommuner, vilket gör att det är viktigt att fortsätta studera 

kommunernas demografi. En bidragande anledning till den ökande andelen utrikesfödda har 

även varit en minskning av befolkningen i ett flertal av kommunerna. 

Det är inte bara andelen utrikesfödda som har förändrats sedan år 2001, utan även 

ålderstrukturen bland de utrikesfödda i Sverige har förändrats. I Sverige har ålderstrukturen 

förändrats nämnvärt sedan början av 1900-talet, främst då befolkningen generellt lever längre 

samtidigt som att allt färre barn föds. Medelåldern för såväl Sverige som Umeåregionens 

kommuner har hela tiden blivit allt högre. En motvikt mot detta har enligt SCB varit den 

föryngrande effekten som invandringen av utrikesfödda innebär, då dessa individer som grupp 

har en yngre åldersstruktur
10

. År 2014 är åldrarna 25-34 och 35-44 som är de två största 

                                                           
10

  SCB, ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige”: 
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Figur 9: Andelsförändringar av utrikesfödda i den totala befolkningen i Umeåregionen samt i respektive kommun, år 2001-
2014 
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åldersgrupperna bland utrikesfödda för hela Sverige, som tillsammans utgör nästan 40 % av 

samtliga utrikesfödda i Sverige. Även andelen utrikesfödda över 65 år är lägre än samma 

andel för hela befolkningen, där utrikesfödda över 65 är ungefär 15 % medan samma siffra för 

befolkningen i sin helhet är närmare 20 %. 

Det som först kan konstateras för Umeåregionen är att samtliga ålderskategorier bland 

utrikesfödda har ökat i antal sedan år 2001, men att vissa har ökat betydligt mer än de andra. 

Först och främst är det utrikesfödda mellan 25-34 år som har ökat mest i antal, både för 

kvinnor och för män. Detta gör att 

individer mellan 25-35 år är den enskilt 

största ålderskategorin bland 

utrikesfödda i regionen, följt av 

individer mellan 35-44 år. 

Andelsmässigt har det generellt sett inte 

skett några större förändringar bland de 

flesta grupperna, men bland män mellan 

25-34 år har det skett en betydande 

ökning medan vissa grupper har minskat 

något i sina andelar exempelvis bland 

kvinnor mellan 15-24 år. Liknande 

trender kan även hittas i de enskilda 

kommunerna.  

Samtliga kommuner i Umeåregionen 

har större andelar yngre individer i 

jämförelse med riket i stort. De fem 

mindre kommunerna har samtliga haft 

betydande andelsökningar bland olika 

yngre grupperingar i sina egna 

kommuner, exempelvis i grupper som 

män mellan 15-24 år och kvinnor mellan 5-14 år. Däremot har det även noterats att andelen av 

de yngre grupperna (35-44 år och nedåt) år 2014 är lägre i ett flertal kommuner i jämförelse 

med Umeåregionen i stort, vilket betyder att andelen äldre utrikesfödda generellt är högre i 

vissa kommuner. Skillnaden mellan andelen yngre grupper varierar däremot för de olika 

kommunerna (se tabellen nedanför). Vidare kan det även noteras att Umeåregionens 

kommuner generellt har en lägre andel utrikesfödda över 65 år än riksnivån eller ligger dem 

ungefär där omkring. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0105_2013A01_BR_BE57BR1301.pdf 
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Tabell 4: Andel av den utrikesfödda befolkningen i Umeåregionens kommuner/Umeåregionen/ Riket fördelat på 

ålderskategorier, år 2014 

 

Bjurholm Nordmaling Robertsfors Vindeln Vännäs Umeå Örnsköldsvik Umeåregionen Riket 

Andel 44 och under 68,80% 58,80% 57,50% 64,10% 68,10% 68,75% 58,80% 66,00% 57% 

Andel 45 + 31,20% 41,20% 42,50% 35,90% 31,90% 31,25% 41,20% 34,00% 43% 

Varav Andel 65+ 9,30% 15,60% 15,40% 13,80% 10% 9,20% 14,20% 10,80% 14,70% 

 

Trots att varje ålderskategori har ökat sedan år 2001 så sker det inte proportionerligt i varje 

grupp utan vissa ålderskategorier blir mer framträdande än andra. Detta kan bero på 

förändrade flyttmönster och flyktingorsaker.  
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6.3 Sysselsättning 
Etablering på arbetsmarknaden har ofta nämnts som en av de viktigaste delarna i integrationen 

för enskilda individer. Arbetslösheten i sin helhet har nationellt sett sjunkit från år 2010 fram 

till år 2014 och sysselsättningsgraden har då även ökat, trots en nämnvärd ökning i det 

tillgängliga arbetskraftsutbudet.  I Sverige som stort är sysselsättningsgraden bland 

utrikesfödda generellt lägre än för inrikesfödda individer. År 2014 var sysselsättningsgraden 

för inrikesfödda (mellan 20-64 år) 84,6% för män och 82,1% för kvinnor. Motsvarande för 

utrikesfödda (mellan 20-64 år) var däremot sysselsättningsgraden 72,1% för män och 61,85% 

för kvinnor. Det finns ett flertal faktorer som påverkar sysselsättningsgraden för de 

utrikesfödda. Nämnvärda faktorer är hur länge individen har varit i Sverige (vistelsetiden), 

åldern när de invandrade, kön, anledningen till att individen invandrade, utbildningsnivån och 

var i Sverige de bor. Självfallet så är själva arbetsmarknadssituationen också en betydelsefull 

faktor (exempelvis hög- och lågkonjunkturer).  

 

Så här har det däremot inte alltid varit utan under 1950- och 1960 talet samt större delen av 

1970-talet hade utrikesfödda en liknande sysselsättningsgrad som inrikesfödda, periodvis till 

och med högre. Efter mitten av 1970-talet har utrikesfödda däremot generellt haft lägre 

sysselsättningsgrad än inrikesfödda. Detta beror delvis på att den svenska arbetsmarknaden 

har förändrats samt att det har blivit allt fler utrikesfödda som kommer in till Sverige genom 

flykting- och anhöriginvandring i jämförelse med de som kommer in genom 

arbetskraftsinvandring, vilket var mer dominerande tidigare
11

. Sysselsättningsgraden 

förändrades även kraftigt efter 1990-talskrisen. 

 

Som tidigare nämnt är vistelsetiden en viktig faktor som påverkar sysselsättningsgraden bland 

de utrikesfödda. Här kan det generellt i Sverige ses att utrikesfödda från andra länder i Norden 

också har högre sysselsättningsgrad än andra grupper utrikesfödda och de har även den 

längsta vistelsetiden. Lägst genomsnittlig vistelsetid har däremot de individer som har Afrika 

som födelseregion, och de har även haft den lägsta sysselsättningsgraden.  

Sysselsättningsgraden ökar med tiden i Sverige för samtliga grupper (men varierar beroende 

på födelseregion), däremot så är det även gemensamt att de oavsett tid i Sverige inte når upp 

till samma sysselsättningsgrad som inrikesfödda
12

. Desto högre utbildningsnivå desto större 

effekt kan även ses i sysselsättningsgraden efter olika vistelsetider. Exempelvis är det långt 

många fler utrikesfödda med eftergymnasial utbildning som också har sysselsättning i Sverige 

än utrikesfödda som har förgymnasial utbildning och har bott i Sverige lika länge.  

 

Det har det även blivit allt färre som står utanför arbetskraften, år 2014 låg andelen på cirka 

14 procent av befolkningen totalt. Att stå utanför arbetskraften betyder att varken är sysselsatt 

eller arbetslös. Däremot finns det en nämnvärd skillnad mellan olika grupper, då framförallt 

utrikesfödda kvinnor fortfarande är den grupp där flest står utanför arbetskraften. Det är 

ungefär dubbelt så vanligt att utrikesfödda kvinnor står utanför arbetskraften i jämförelse med 

                                                           
11

  Regeringskansliet, ”Invandringen och de offentliga finanserna”: http://eso.expertgrupp.se/wp-

content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf  
12

  SCB, ”Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005-2013”: 

http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K01C/AM0401_2014K01C_SM_AM110SM1402.pdf  

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf
http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf
http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/2014K01C/AM0401_2014K01C_SM_AM110SM1402.pdf
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befolkningen i sin helhet. Minskningarna i andelen som står utanför arbetskraften mellan år 

2005 till år 2014  har varit tydligast bland individer som är utrikesfödda, där utrikesfödda män 

specifikt rent procentuellt har minskat mest. Däremot är det utrikesfödda kvinnor som grupp 

som procentuellt har minskat snabbast mellan år 2010 till år 2014. 

Samtlig information ovan måste dock ses mot bakgrunden att den registerbaserade statistiken 

kring sysselsättning (RAMS) kan vara problematisk för att följa utrikesfödda individer. Det 

handlar mycket om att utvandring inte registreras i sin rätta omfattning och att 

sysselsättningen bland utrikesfödda därmed underskattas. Ett nämnvärt problem med att följa 

sådan statistik på regionalnivå är fel eller ickeregistrering bland utrikesfödda, antingen när de 

flyttar till eller ifrån regionen. 

I en rapport avseende 

Umeåregionens arbetsmarknad, 

”Arbetsmarknad och 

arbetskraftsbehov i Umeå- och 

Örnsköldsviksregionen”
13

, 

diskuterades det även om 

arbetsmarknadssituationen för 

utrikesfödda i allmänhet samt 

behovet av utrikesfödda i den 

framtida arbetsmarknaden. Denna 

del av sysselsättningsområdet 

kommer innehålla ett flertal 

statistiska figurer och resultat som 

hittades av nämnd rapport, varpå 

annorlunda perioder och dylikt kan 

skilja sig med det som annars 

presenteras i denna 

Integrationsrapport. Trots detta har 

resultaten från rapporten om 

Umeåregionens arbetsmarknad valts 

att inkluderas då den synliggör 

arbetsmarknadssituationen för utrikesfödda inom Umeåregionen generellt.  

Inledningsvis kan det konstateras att arbetsmarknadsutvecklingen sedan den senaste 

ekonomiska krisen har lett till en sjunkande arbetslöshet då det totala antalet inskrivna och 

öppet arbetslösa under år 2014 understeg 7000 respektive 3500 individer. Så låga nivår har 

Umeåregionens arbetsmarknad inte har sett sedan flera år innan den senaste finansiella krisen.  

                                                           
13

  Israelsson, Torbjörn. 2014. ”Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och Örnsköldsviksregionen: 

Utblick mot 2025”.  

Figur 11: Antal inskrivna arbetslösa och öppet arbetslösa i Umeåregionen, år 
2004-2014 

Figur 12: Antal inskrivna arbetslösa i Umeåregionen fördelat på kön, år 2004-
2014 
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Utvecklingen mot lägre arbetslöshet 

har framförallt berott på en ökad 

efterfrågan av arbetskraft, något som 

kan ses i antalet lediga arbetsplatser 

som har ökat kontinuerligt sedan 

mitten av år 2009 till år 2014. Trots 

dessa utvecklingar har det inte funnits 

några indikationer om brist på 

utbildad arbetskraft fram tills år 2013. 

Därefter har vissa indikationer på 

särskilda yrkeskategorier börjat bli 

allt mer frekventa, framförallt inom det privata näringslivet men börjar även synas inom vissa 

offentliga verksamheter. Efterfrågan på arbetskraft inom den offentliga sektorn har också ökat 

(trots en viss nedåtgång under år 2014) och påverkas framförallt av åldersavgångar.  

Arbetsmarknadens förändringar har nått de flesta grupperna av arbetslösa, men det finns 

självfallet variationer. En är att mäns arbetslöshet var som högst i slutet av år 2009 medan för 

kvinnorna var den högsta nivån något senare, varpå båda grupperna började få en 

gynnsammare utveckling. Jämfört med Riket har Umeåregionen haft en större minsking av 

arbetslösheten bland både män och kvinnor de senaste åren, speciellt för den sistnämnda 

gruppen. Även bland unga har trenden varit gynnsam då Umeåregionen efter år 2010 har haft 

en tydlig nedåtgående bana för ungdomsarbetslösheten. Från att ha legat på ett sämre 

utgångsläge i jämförelse med riksnivån ligger ungdomsarbetslösheten idag på ungefär samma 

nivå som Riket. 

I en närmare undersökning bland vissa utsatta grupper på arbetsmarknaden har däremot en 

mindre gynnsam trend uppvisats. Efter många år med medveten nationell politik i syfte att 

öka den samlade tillgången på arbetskraft har det även medfört betydligt fler inskrivna 

arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. I undersökningen 

benämndes följande grupper som de som kommer finna stora svårigheter att snabbt finna 

arbete: 

- Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 

- Arbetslösa ungdomar med bristfällig utbildning 

- Arbetslösa utomeuropeiskt födda 

- Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

- Arbetslösa individen 55-64 år.  

 

Även efter den senaste 

finanskrisen har 

arbetslöshetsutvecklingen inte 

varit lika gynnsam för de utsatta 

grupperna som andra grupper 

bland de arbetslösa. Medan 

övriga inskrivna arbetslösa 

Figur 13: Antal inskrivna arbetslösa i Umeåregionen fördelad på ålder, år 
2004-2014 

Figur 14: Antal inskrivna arbetslösa i vissa enskilda grupper i Umeåregionen, år 
2004-2014 
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började minska i antal (efter kulmen cirka år 2009-2010) har de utsatta grupperna fortsatt ha 

ett högt och ibland även stigande antal inskrivna arbetslösa. Detta har börjat minska något de 

senaste åren, men betydligt långsammare i jämförelse med de övriga inskrivna arbetslösa. 

Trots en viss minskning i antal av de inskrivna arbetslösa bland de utsatta grupperna kommer 

de att utgöra en allt större andel av Umeåregionens totala arbetslösa. Sedan år 2013 har de 

utgjort mer än hälften av samtliga arbetslösa i Umeåregionen. 

Självfallet finns det även variationer mellan de utsatta grupperna. För arbetslösa med högst 

grundskoleutbildning och de som är mellan 55-64 år har det skett en viss minskning sedan 

finanskrisen till år 2014. Däremot 

har utvecklingen varit svagare för 

de som är utomeuropeiskt födda 

och de med funktionsnedsättning.  

Samtidigt som dessa trender hos 

de arbetslösa i de olika grupperna 

sker det också en annan 

betydande trend på 

arbetsmarknaden, den som är 

kopplad till den befintliga 

tillgången på arbetskraft. Såväl 

nationellt som regionallt är det 

framförallt de stora åldersavgångarna och de förändrade demografiska bilderna som minskar 

tillskottet av ny arbetskraft. I det långa loppet kan det handla om en faktisk minskning av den 

totala sysselsättningen i Umeåregionen. Den allt högre medelåldern i arbetskraften och de allt 

färre unga som kommer in i arbetsmarknaden för att fylla på de platser som framförallt 1940- 

och 1950-talistgenerationerna lämnar tomma innebär att arbetskraftsbrist blir ett faktum. 

Umeåregionen har dock en mer gynnsam situation i jämförelse med många andra regioner, 

men även här finns det en betydande utmaning kring arbetskraftsförsörjningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Antal tillträdande ungdomar och ålderavgångar i Umeåregionen, år 
1999-2025 

Figur 16: Andel åldersavgångar i Umeåregionen och riket fördelat på sektorer, år 2012-2025 
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Under vissa perioder framöver kommer det vara någorlunda lika mellan nivån av tillträdande 

ungdomar i jämförelse med ålderavgångarna, men detta förutsätter också att de som söker 

jobben har erforderlig utbildning som svarar mot de kompetenser som efterfrågas. 

Det är däremot viktigt att poängtera att mellan år 2012 och år 2025 kommer cirka 34% av de 

yrkesverksamma i Umeåregionen att lämna arbetsmarknaden av åldersskäl, vilket är något 

högre än riksnivån. Den största andelen ålderavgångar (cirka 40%) är bland dem som arbetar 

inom fastighetsförvaltning och uthyrning samt inom sjukvård och omsorg, vilket även detta är 

högre än riksnivån. Därefter följer avgångarna inom Jord- och skogsbruk samt 

utbildningsväsendet med 38% respektive 37%, vilket är ungefär detsamma som riksnivån. 

Inom industrin ligger andelen åldersavgångar på cirka 33%, i nivå med riksnivån. Minst 

åldersavgångar finns inom den privata tjänstesektorn (exempelvis handel, hotell och 

restaurang) samt data- och företagstjänster med andelar lägre än 30%.  

Trots underlättande faktorer gällande kompetensförsörjningen så pekar den tidigare nämnda 

arbetsmarknadsrapportern på att Umeåregionen står inför framtida 

arbetsmarknadsutmaningar. Den omfattande mängden åldersavgångar tillsammans med de 

förändrade demografiska situationerna leder till att arbetskraftsförsörjningen måste hanteras. 

Det nämns i arbetsmarknadsrapporten att det är viktigt att yngre får större möjligheter att 

studera, förvärvsarbeta och etablera sig i regionen. Vidare är det även viktigt att höja 

arbetsdeltagandet i alla berörda åldrar. 

Den största potentiella arbetskraftstillgången i Umeåregionen finns bland de utrikesfödda. Det 

finns betydande skillnader mellan utrikes och inrikesfödda individer i arbetskraftsdeltagandet. 

Att understödja utsatta grupper på arbetsmarknaden har nämnts vara en viktig del för 

Umeåregionen, för att klara 

av den framtida 

arbetskraftsförsörjningen. 

I Umeåregionen är för 

närvarande cirka var femte 

arbetslös individ född 

utanför Europa, vilket är 

mindre i jämförelse med 

riksnivåns var tredje individ. 

Rapporten om 

Umeåregionen har däremot 

pekat på att denna grupp 

skulle kunna vara än mer inkluderade på arbetsmarknaden, exempelvis för att motverka 

effekterna från generationsväxlingen. Det nämns som viktigt att integrationskedjan från att 

vara nyanländ till Sverige till att nå slutmålet med att få ett arbete måste vara så effektiv och 

kort som möjligt. Sedan år 2010 har Arbetsförmedlingen fått ett huvudansvar för 

etableringsarbetet, men frågan om sysselsättning är av många anledningar angelägen även för 

de berörda kommunerna att arbeta med. 

Figur 17: Arbetskraftsdeltagande i olika åldrar i Umeåregionen fördelat på 
utrikesfödda och inrikesfödda, år 2012 
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Som tidigare nämnt är det ett faktum att utrikesfödda individer i Sverige har en lägre 

förvärvsandel, och födelseregionen har en nämnvärd influens på förvärvsandelen. I 

nedanstående figur går det att se hur inrikesfödda (år 2013) har en högre förvärvsandel än alla 

de olika grupperna av utrikesfödda. Det går även att se mönstret kring att kön är en nämnvärd 

faktor kring förvärvsandelen, då kvinnor i alla grupper förutom de från ”Norden exkl. 

Sverige” har en lägre förvärvsandel i jämförelse med män från samma födelseregion. 

Figur 18: Andel förvärvsarbetande i Riket efter födelseregion fördelat på kvinnor och män och totalt, år 2013 

 

På kommunal nivå finns också dessa trender vilket kan ses i nedanstående figur. I samtliga 

kommuner i Umeåregionen är det inrikesfödda individer som har den högsta förvärvsandelen, 

och därefter är det generellt sett utrikesfödda från andra Nordiska länder sedan utrikesfödda 

från andra EU/EFTA länder och slutligen utrikesfödda från länder utanför EU/EFTA. Det 

finns en viss variation där utrikesfödda från andra EU/EFTA länder kan ha liknande eller till 

och med högre förvärvsandel än utrikesfödda från andra Nordiska länder, men bland samtliga 

kommuner är det gruppen utrikesfödda från länder utanför EU/EFTA som har den lägsta 

förvärvsandelen. På grund av för lågt värde kunde ej förvärvsandelen bland utrikesfödda från 

”Norden exkl. Sverige” uppvisas för Bjurholm. 
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Figur 19: Andelförvärvsarbetande i Umeåregionens kommuner efter födelseregion, år 2013 

 

Tack vare ett nyckeltal som har tagits fram av SKL och RKA (Rådet för främjande av 

kommunala analyser) är det möjligt att undersöka hur förvärvssituationen ser ut bland de som 

kom till Sverige som flyktingar i Umeåregionens kommuner. Detta nyckeltal baseras på 

faktorer som vistelsetiden och utbildningsnivån inom denna grupp samt ett flertal andra 

faktorer. Nyckeltalet tar även i beaktande hur den lokala arbetsmarknaden är, så ifall även 

inrikesfödda individer har en låg förvärvsandel i kommunen så sänks den förväntade andelen 

förvärvsarbetande. Samma sak skulle hända ifall en kommun hade en större tillströmning 

inom flyktingmottagningen (individer med uppehållstillstånd). Viktigt att påpeka är att detta 

nyckeltal enbart ser till de utrikesfödda som har kommit till kommunen som 

flyktingar/skyddsbehövande, ej utrikesfödda totalt.  

Som kan ses i nedanstående tabell har samtliga kommuner som redovisas en något lägre nivå 

på förvärvsarbetande bland de utrikesfödda som kom till kommunen som flyktingar (med en 

viss variation mellan kommunerna) år 2013. Vindelns kommun kunde ej redovisas då ett par 

av faktorerna som krävdes för att ta fram detta nyckeltal för Vindeln saknades.  
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Tabell 5: Förvärvsandel/förväntad förvärvsandel/Avvikelse från förväntad förvärvsandel bland skyddsbehövande i 

Umeåregionens kommuner, år 2013 

 
 Bjurholm  Nordmaling  Robertsfors  Umeå  Vindeln  Vännäs  Örnsköldsvik 

 Andel förvärvsarbetande  22,2 26,2 34,9 54,7 43,8 27,6 36,7 

 Förväntad andel 

förvärvsarbetande 34,9 32,5 36,9 58,5 - 34,1 43,8 

 Avvikelse från förväntad andel 

förvärvsarbetande -12,7 -6,3 -2,0 -3,8 - -6,5 -7,1 

 

En central del i att få nyanlända etablerade på arbetsmarknaden och därmed även en central 

del i integrationsarbetet är svenskaundervisningen för nyanlända invandrare. Att ha goda 

kunskaper i svenska är en viktig förutsättning för att etablera sig på arbetsmarknaden, och det 

är även viktigt att arbeta med validering av befintliga kunskaper hos de utrikesfödda så att 

dessa tas tillvara på rätt sätt. Valideringen handlar både om utbildning och om 

arbetslivserfarenhet. För de nyanlända som saknar gymnasiekompetens blir det nödvändigt att 

samhället klarar av att erbjuda dessa nyanlända möjligheter till kompletterande utbildning för 

att erhålla gymnasiekompetens.  

För att återgå till rapporten ”Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och 

Örnsköldsviksregionen” så nämns det att vid sidan av ovanstående som berör just den 

utrikesfödda individen så har även attityder och förståelsen bland arbetsgivare och 

medarbetare för utländska examina lyfts fram som en viktig del för utrikesföddas etablering 

på arbetsmarknaden. Här har Arbetsförmedlingens företagsinriktade arbetssätt benämnts som 

värdefullt, då det har hjälpt utrikesfödda att skapa nätverk och därigenom påskynda processen 

för att få arbete eller arbetspraktik.  

I rapporten konstaterades det även att nettoinvandringen till Umeåregionen måste fortsätta 

hållas på en hög nivå för att klara av de framtida utmaningarna med arbetskraftsförsörjningen. 

En försvagning av nettoinvandringen innebär att tillväxten av den aktiva befolkningen dämpas 

regionalt. Istället för att diskutera om regionen ska ha en invandring eller inte menar rapporten 

att diskussionen borde handla om hur stor invandring vi minst behöver och hur Umeåregionen 

på bästa sätt kan nyttja denna betydelsefulla arbetskraftsresurs. 

Det kan även vara av värde att nämna att ett flertal av de utrikesfödda inte alltid är en del av 

arbetskraftsförsörjningen till befintliga verksamheter utan är själva är företagare. I ett flertal 

kommuner inom Umeåregionen är det även så att andelen företagare av samtliga 

förvärvsarbetande i olika grupperingar av utrikesfödda är högre än andelen bland inrikesfödda 

förvärvsarbetande. I den nyaste tillgängliga informationen från år 2013 redovisades det att 

denna trend stämmer för Umeåregionens kommuner, förutom Bjurholm och Robertsfors 

kommun. För Bjurholms kommun saknas statistiskt undelag av utrikesfödda företagare detta 

år för att det ska kunna redovisas något, medan Robertsfors kommun redovisade hade en 

högre andel av inrikesfödda företagare än de som var utrikesfödda från olika födelseregioner.  
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Viktigt att påpeka är att för de fem mindre kommuner saknas delinformation och kunde 

därmed enbart uppvisa andel inrikesfödda samt andelen av de utrikesfödda från övriga 

världen exklusive EU/EFTA länder (med undantag för Bjurholm). För de två större 

kommunerna Umeå och Örnsköldsvik fanns tillräckligt med underlag för att kunna redovisa 

andelen företagare utifrån samtliga fyra ursprungsregioner.  

 

Nationellt sett är det Örnsköldsvik, Nordmaling och Vindeln som ligger över riksnivån för 

andel företagare av samtliga förvärvsarbetande som kommer från länder utanför EU/EFTA. 

Vidare är det nationellt sett andelen män som är företagare av samtliga förvärvsarbetande 

högre grad än kvinnor, oavsett ursprung.   
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Figur 20: Andel företagare av samtliga förvärvsarbetande i Umeåregionens kommuner fördelat på ursprungsregion, år 2013 

Figur 21: Andel företagare av samtliga förvärvsarbetande i hela Riket fördelat på ursprungsregion och kön, år 2013 
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Utöver sysselsättning är det även viktigt att tala om individers ekonomi. Kopplingen kommer 

av att det är den disponibla inkomsten som blir resultatet av en individs sysselsättning, vilken 

kommer att vara en betydande faktor i individens livsstil. De två tyngsta faktorerna som 

statistiskt tycks ha ett samband med individers ekonomiska standard är deras ursprungsland 

samt hur länge de har bott i Sverige. Överlags är det utrikesfödda från övriga Norden och 

EU/EFTA-länder som har de högre disponibla inkomsterna bland de utrikesfödda. Samma sak 

kan ses i de flesta kommunerna i Umeåregionen, med enbart två undantag. Undantagen är att 

utrikesfödda från övriga Norden har något högre disponibel inkomst i jämförelse med 

inrikesfödda i Umeå samt att i Robertsfors hade utrikesfödda från övriga världen något högre 

disponibel inkomst i jämförelse med utrikesfödda från övriga EU/EFTA-länder. För Bjurholm 

saknades information om den disponibla inkomsten för utrikesfödda från övriga Norden varpå 

det ej har tagits med i figuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan konstateras att samtliga kommuner i Umeåregionen generellt ligger under riksnivån 

för disponibel inkomst för utrikesfödda i samtliga grupper, med ett undantag för utrikesfödda 

från övriga Norden i Umeå då de har samma genomsnittliga disponibla inkomst som resten av 

landet.  

Det kan vara av värde att notera i de nationella mätningarna är att kvinnor i samtliga grupper 

tenderar att ha lägre genomsnittlig inkomst i jämförelse med männen i samma grupp. 

Tabell 6: Genomsnittlig disponibel inkomst för individer med olika ursprung i Umeåregionens kommuner, år 2013 

 
Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik 

Sverige 5 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,5 

Norden exkl. Sverige - 4,7 4,8 5,5 4,8 5,2 5,3 

EU/EFTA exkl. 

Norden 4,2 4,4 3,2 4,8 3,8 4,6 4,6 

Världen exkl. 

EU/EFTA 3,3 3,2 3,6 3,8 3,4 3,5 3,4 
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Figur 22: Genomsnittlig disponibel inkomst för individer med olika ursprung i Riket fördelat på kön, år 
2013 
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6.4 Utbildning 

Som nyanländ är det viktigt att lära sig svenska. Oavsett om det handlar om arbete eller 

vardagsliv kan språksvårigheter utgöra ett betydande hinder. En fungerande 

svenskundervisning för alla nyanlända beskrivs därför som en nödvändighet. Den offentliga 

undervisningsformen för utrikesfödda i svenska kallas SFI, Svenska För Invandrare.  

Förutom svenskaundervisningen har även möjligheten för kompletterande utbildning 

diskuterats övergripande, för såväl unga som vuxna. För unga individer handlar det främst om 

att få möjligheten att utbilda sig som andra unga i Sverige i grundskola, gymnasium eller 

universitet/högskola/yrkeshögskola vilket ger dem möjligheterna att därefter påbörja deras 

arbetsmarknadsetablering likt vilken individ som helst. För vuxna individer som saknar 

fullvärdiga gymnasieutbildningar eller liknande grundläggande utbildning är i behov av 

kompletterande utbildningar.  

Genom att undersöka hur väl SFI-utbildning, skolresultat bland utrikesfödda med mera ser ut 

inom Umeåregionen blir det möjligt att se ifall det finns förbättringsområden i kommunerna. 

När en gör det är det viktigt att studera den demografiska situationen inom denna grupp. Som 

uppmärksamma läsare troligtvis redan har noterat togs inte utbildningsbakgrunden upp i den 

demografiska delen av denna rapport, då det ansågs mer lämpligt att placera 

utbildningsbakgrunden i denna del. Här nedanför kommer den nationella utbildningsnivån 

bland utrikesfödda diskuteras tillsammans med hur utbildningsnivån ser ut i Umeåregionens 

kommuner.  

 

Nationellt bland de utrikesfödda mellan 25-64 år (år 2014) finns en lika stor andel individer 

med en längre eftergymnasial utbildning som bland de inrikesfödda individerna (cirka 26%). 

Däremot hade de utrikesfödda en något lägre andel med högst gymnasial utbildning (cirka 

34%) och en högre andel individer med högst förgymnasial utbildning (cirka 20%). Detta kan 

jämföras med att bland inrikesfödda hade 48% gymnasial utbildning och enbart 11% hade 

förgymnasial utbildning.  

Inledningsvis kan det konstateras (utifrån nedanstående figurer) att andelen kvinnor i 

Umeåregionens samtliga kommuner har en eftergymnasial utbildning i högre grad än män, 

vilket generellt sett även gäller när en studerar gruppen utrikesfödda. Enda undantaget är i 

jämförelsen mellan utrikesfödda män och kvinnor i Vindeln där de utrikesfödda männen har 

cirka 2% högre andel än de utrikesfödda kvinnorna.  

Det kan noteras att de utrikesfödda männen relativt sett har en större andel som har uppnått 

eftergymnasiala utbildningar i jämförelse med snittet för män i samtliga kommuner. 

Exempelvis kan skillnader ses i Vännäs, Vindeln och Nordmaling. Snittet för samtliga 

invånare som uppnått eftergymnasial utbildning i dessa kommuner är 28% för Vännäs, 20% 

för Vindeln och 17% i Nordmaling. Andelen för samma utbildningsnivå bland utrikesfödda i 

Vännäs 43%, Vindeln 43% och Nordmaling 33%. 

 



32 
 

 

Bland kvinnorna är däremot skillnaderna inte lika stor. För Umeå, Örnsköldsvik, Vännäs och 

Robertsfors är andelen som uppnått eftergymnasial nivå nästan densamma bland utrikesfödda 

kvinnor och snittet för kommunernas kvinnor, om än ibland något lägre för de utrikesfödda 

kvinnorna. Däremot hade kommuner Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Örnsköldsvik en 

större andel utrikesfödda kvinnor som uppnått eftergymnasial utbildning än snittet för 

kommunernas kvinnor, om än inte lika slående som skillnaderna mellan de utrikesfödda 

männen och snittet för kommunernas män. 

En utmärkande del bland de utrikesfödda är hur många som har studerat en 

folkskoleutbildning, vilket i vissa kommuner är många gånger större än den genomsnittliga 

nivån bland kommunernas samtliga invånare. Exempelvis har enbart 2% i Vännäs och 3% i 

Nordmaling och av kommunernas genomsnittliga kvinnor studerat klart en 

folkskoleutbildning, medan bland de utrikesfödda kvinnorna i samma kommuner har 19% 

folkskoleutbildning i vardera kommun.  

 

En del viktiga faktorer för att förklara utbildningsnivån bland de utrikesfödda är 

åldersstrukturen, skälen för att invandra till Sverige och vilken utbildningsstruktur som finns i 

det land varifrån utvandringen har skett. Många som har invandrat till Sverige under 2000-
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Figur 23: Uppnådd utbildningsnivå bland utrikesfödda i Umeåregionens kommuner fördelat på kön, år 2014. 

Figur 24: Uppnådd utbildningsnivå bland hela befolkningen i Umeåregionens kommuner fördelat på kön, år 2014 
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talet har en högre utbildningsnivå än de som invandrat tidigare. Utbildningsnivån för dessa är 

ibland även högre än den inrikesfödda befolkningens. En del av förklaringen ligger i att det är 

en stor andel relativt unga individer (25-34 år) som invandrat under 2000-talet till Sverige. 

Bland de som invandrat från Nordamerika, övriga Norden och övriga EU/EFTA från början 

av 2000-talet till år 2013 har andelen individer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning 

varit kring 50% för Nordamerika och cirka 37% för de två övriga födelseregionerna.  

Av dem som invandrat från Afrika och Asien har en relativt stor andel en förgymnasial 

utbildning, 34% respektive 26%.  Från dessa världsdelar är det dock mer nämnvärda 

skillnader mellan män och kvinnor då kvinnor har en generellt större andel individer med 

förgymnasial utbildning medan männen istället har en större andel individer med en minst 3-

årig eftergymnasial utbildning. För övriga födelseregioner utom Afrika och Asien är den en 

större andel kvinnor som har en högre utbildning
14

.  

 

Nationellt sett finns det nämnvärda skillnader i utbildningsresultaten mellan inrikesfödda och 

utrikesfödda elever, där utrikesfödda elever som grupp tenderar att ha lägre 

utbildningsresultat än deras inrikesfödda medstuderande. För de elever som gick ut årskurs 9 i 

grundskolan våren år 2015 var det nationella genomsnittsmeritvärdet för inrikesfödda (med 

minst en inrikesfödd förälder) för totalt 17 ämnen 233 och cirka 83% av eleverna hade 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen. För utrikesfödda elever var det genomsnittliga 

medelvärdet istället cirka 183 för 17 ämnen och enbart 49% hade uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen. För utrikesfödda som gick i kommunala skolor var skillnaden mot de inrikesfödda 

eleverna än större. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att en inte bör ha ett allt för stort 

fokus på meritvärden eller andelen som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen, då 

förutsättningarna bland individerna inom gruppen utrikesfödda kan variera.  

Det har i tidigare studier bekräftats att unga elevers studieresultat påverkas av vilken den ålder 

de påbörjade sina studier i Sverige. För nyanlända elever (även kallade andraspråkselever) blir 

det ofta en ”dubbel” utmaning att lära sig olika ämnen på ett språk som de inte behärskar fullt 

ut. Ifall eleverna även börjar studera i Sverige i en högre ålder (exempelvis 15 år) så är 

utmaningen stor att både hinna komma ikapp sina klasskamrater studiemässigt då de både 

måste lära sig ett nytt språk och samtidigt hinna läsa in kurser/ämnen i alla övriga ämnen 

också.  

 

 

 

 

                                                           
14

  SCB, ”Lika stor andel högutbildade bland inrikes och utrikes födda”: http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-

utbildning/9568/9575/Behallare-for-Press/378633/  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/Behallare-for-Press/378633/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/Behallare-for-Press/378633/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Befolkningens-utbildning/Befolkningens-utbildning/9568/9575/Behallare-for-Press/378633/
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Tiden som krävs för att nå en ”infödd nivå” i skolans läsämnen har i ett dokument som 

Strömsunds kommun tog fram kunna generaliseras till ungefär
15

: 

Tabell 7: Genomsnittlig tidsåtgång för att nå "infödd nivå" i skolans läsämnen för nyanlända barn beroende på deras 

ankomstålder 

Ankomstålder 
Genomsnittlig tidsåtgång för att nå ”infödd nivå” i 

skolans läsämnen 

5-7 år 3-8 år 

8-11 år 2-5 år 

12-15 år 6-8 år 

 

Som kan ses i figuren ovan tar det olika lång tid för utrikesfödda elever att uppnå en ”infödd 

nivå” i skolans läsämnen, och många av de ensamkommande barnen är kring 15 år när de 

kommer till Sverige. När elever kommer så pass sent in i studierna blir det missvisande att 

enbart se till deras meritvärden och måluppfyllelse.  

 

Av dessa anledningar blir istället Svenska som andraspråk ett inledningsvis viktigare ämne att 

följa för elever med ett annat modersmål än svenska, då detta oftast är deras första steg in den 

svenska skolan. Nationellt var andelen som fick ett godkänt betyg av eleverna som fick 

slutbetyg i årskurs 9 för svenska som andra språk våren år 2015 64,1%, varav flickor hade 

69,1% godkända och pojkar 60,2% godkända. 

På grund av att majoriteten av kommunerna i Umeåregionen hade för små antal för att kunna 

redovisa offentlig statistik kring detta nyckeltal så har den regionala siffran för hela 

Umeåregionen tagits fram.  

 

För samma nyckeltal fast för Umeåregionens elever i svenska som andra språk hade 56,3% 

godkända betyg, där flickor hade 60,7% andel godkända och pojkar 52,4% godkända. Således 

ligger Umeåregionens betygsresultat under den nationella andelen. 

 

Att studera antal elever som har ”klarat” sina SFI-studier har sina utmaningar. SFI är 

uppbyggt på tre olika studievägar (studieväg 1, 2 och 3) som elever kan börja utifrån deras 

tidigare kunskapsnivå. Exempelvis skulle en individ med en mer omfattande 

utbildningsbakgrund (exempelvis forskare) kunna börja på studieväg 3, medan en individ som 

helt saknar tidigare utbildning skulle finna det lämpligare att börja studera studieväg 1. 

 

 

 

                                                           
15

  Strömsunds kommun, projekt BEGIN. ”Att möta ensamkommande: Introduktion och mottagande av unga 

asylsökande” 
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Tabell 8: Förklaring av inkluderade SFI-kurser beroende på studievägar 

 

Studieväg 1 Studieväg 2 Studieväg 3 

Inkluderade 

kurser A & B B & C C & D 

 

För att ”klara” SFI krävs det således att individerna har klarat minst en av studievägarna. Det 

är möjligt för individer att klara fler kurser än vad som krävs för en studieväg, men det är 

även möjligt att enbart klara ett lägre antal kurser än vad som krävs för att klara en studieväg 

vilket då även betyder att individen i fråga inte har ”klarat” SFI. Det är den högsta kursen i en 

studieväg som därmed bör undersökas för att se hur många som ”klarar” SFI eller inte.  

 

I en större mängd offentlig statistik hanteras statistiken på så vis att den undersöker hur många 

som får godkända betyg i en SFI kurs alternativt den högsta SFI kursen de har läst, oberoende 

ifall det innebär att de har avklarat en studieväg eller inte. Av denna anledning väljer denna 

rapport att undersöka de elever som fått godkänt i den högsta kursen i en studieväg och 

därmed avklarat en studieväg, vilket genomförs med statistik från Kolada.  

 

Genom att undersöka de nyckeltal som berör individer som påbörjade sina SFI studier 2 år 

före (exempelvis för mätstart 2014 undersöks individer som påbörjade SFI år 2012) så blir det 

även möjligt för rapporten att använda andra nyckeltal som tagits fram av Kolada, exempelvis 

sådant som berör hur många som avslutat SFI och börjat förvärvsarbeta istället.  

 

För mätstart år 2014 var den genomsnittliga andelen elever som klarade av den högsta kursen 

på en studieväg av de som började SFI år 2012 bland Sveriges kommuner cirka 52% av 

samtliga elever, där gruppen kvinnor hade cirka 57% och gruppen män cirka 49%. För att 

förtydliga betyder detta inte nödvändigtvis att 52% av samtliga SFI-studerande i Sverige 

avklarade SFI för det aktuella intervallet, utan att den genomsnittliga andelen för Sveriges 

samtliga kommuner låg på cirka 52%. Detta värde har tagits fram genom ett ovägt medelvärde 

vilket innebär att storlekarna på kommunerna negligeras och att andelen som tas fram inte 

representerar den totala nationella nivån.  Genom att jämföra sig mot det ovägda medelvärdet 

för alla Sveriges kommuner blir det möjligt för enstaka kommuner att själva jämföra sig och 

då se ifall ens andel ligger under eller över den genomsnittliga kommunala andelen. För 

Umeåregionens kommuner blev utfallet (se figur nedanför) generellt sett något högre än det 

ovägda medelvärdet för Sveriges samtliga kommuner. Dock fanns det variationer även här 

mellan kommunerna. 

Således, det ovägda medelvärdet ger kommunerna en chans att jämföra sig mot resten av 

Sveriges kommuner men med risk att missa viktig information då kommunernas olika 

storlekar ej beaktas.  
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Tabell 9: Andel elever som påbörjade SFI år 2012 och som år 2014 hade klarat högsta kursen på studievägen i 
Umeåregionens kommuner, år 2014 

 
 Elever år 2014 som påbörjat SFI år 2012 och klarat högsta kurs på studievägen, andel (%) 

 Alla kommuner (ovägt medel) 52 

 Bjurholm 78 

 Nordmaling 48 

 Robertsfors 58 

 Umeå 54 

 Vindeln 73 

 Vännäs 68 

 Örnsköldsvik 53 

 

Vidare är det även möjligt att undersöka hur det ser ut för de kommuner som har elever som 

väljer att avbryta sina SFI-studier för att istället förvärvsarbeta. Den genomsnittliga andelen 

bland Sveriges kommuner kring elever som avbrutit sina SFI studier efter att ha börjat på SFI 

år 2012 för att istället förvärvsarbeta ligger på cirka 45% för år 2014, och cirka 32% för de 

kvinnliga eleverna samt 56% för männen. Vidare var den genomsnittliga andelen för Sveriges 

kommuner kring de elever som avbrutit SFI och inte klarat av en studieväg cirka 20%, och 

cirka 19% för kvinnor samt cirka 27% för män. 
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6.5 Flyttmönster  

I en rapport framställd av Umeå kommun, ”Så flyttar Norrlänningarna Del 1: 

Flyktingmottagning bromsar avfolkningen”
16

, har de generella flyttmönstren för Norrland 

diskuterats. Likt föregående rapport kommer även statistik tas från denna rapport då de anses 

vara relevanta ur ett integrationsperspektiv. Av denna anledning kan mått och tider som 

avviker mot resten av rapportens generella innehåll användas. 

Rapporten har visat att de fyra nordligaste länen (Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och 

Västernorrland) har haft stora förluster mot övriga län i Sverige. Dessa fyra län kommer i 

rapporten att benämnas som Norrlandslänen. Den senaste 10-årsperioden har ungefär 190 000 

flyttningar skett från Norrland till övriga Sverige och utlandet, medan cirka 198 300 

flyttningar har skett till Norrland. Som kan ses har det varit något av en nettovinst i flyttningar 

till Norrland, vilket beror på de som flyttar in till Norrland från utlandet. 

De största nettoförlusterna mot övriga Sverige handlar framförallt om individer som flyttar till 

andra storstadslän som Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Det är inte bara mot 

storstadslänen som de fyra Norrlandslänen tappar befolkning gentemot, utan  har under 

samma period tappat emot alla andra län i Sverige. Framförallt är det unga individer som 

flyttar från Norrlandslänen, med majoriteten av flyttningarna bland individer mellan 20 till 30 

år. 

 

Mot utlandet är det däremot en annan situation, då ungefär 25 000 individer har flyttat från 

Norrlandslänen till utlandet de senaste 10 åren medan ungefär 67 700 flyttade från utlandet till 

Norrlandslänen. Cirka 52% av de som flyttar till utlandet flyttar till andra länder i Norden, 

21% till övriga Europa och resterande till andra delar av världen. Av de som flyttar till 

Norrlandslänen är ungefär 61% från övriga världen, 22% från övriga Europa och resterande 

                                                           
16

  Löfgren, Annalena., Thuresson, Peter. 2015. ”Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar 

avfolkningen”.  
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Figur 25: Andel och antal utflyttningar från de fyra Norrlandslänen 
till utlandet och övriga Sverige, de senaste 10 åren 

Figur 26: Andel och antal inflyttningar till de fyra Norrlandslänen 
från utlandet och övriga Sverige, de senaste 10 åren 
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från andra länder i Norden. Generellt är de som flyttar in till Norrlandslänen från utlandet 

relativt unga likt Norrlandslänens utflyttning inom Sverige, men här är individer upp till 

åldrarna 45-50 år även framträdande. 

Flyttningsöverskottet för de fyra Norrlandslänen från övriga världen kompenserar förlusten 

som Norrlandslänen gör gentemot resten av Sverige. Rapporten från Umeå kommun 

konstaterar även att överskottet från övriga världen beror till övervägande del på den 

flyktingmottagning som norrlandskommunerna har svarat för.  

Som tidigare nämnts förlorar Norrlandslänen jämtemot övriga Sverige i utflyttning med 

ungefär 34 000 individer. Av dessa är det cirka 17 000 individer som är utrikesfödda, vilket 

därmed betyder att det stora inflödet av individer från utlandet till Norrlandslänen reduceras 

genom utflyttningar till andra delar av landet. En fortsatt hög invandring benämns ha en stor 

betydelse för befolkningsutvecklingen i Norrlandslänen, men även för 

kompetensförsörjningen.  

Om fokus istället läggs på 

Umeåregionen kan liknande 

mönster hittas. Först kan det 

snabbt konstateras att 

samtliga kommuner i 

Umeåregionen har haft ett 

nettoöverskott på flyttningar 

till och från utlandet mellan år 

2001 till år 2014 med några 

enstaka undantag.  

Nettot för Umeåregionen i sin 

helhet har däremot ständigt 

Figur 27: Åldersstrukturen för in- och utflyttningar till de fyra Norrlandslänen gentemot utlandet, de senaste 10 åren 
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Figur 28: Invandringsnettot i antal för hela Umeåregionen fördelat på kön, år 
2001-2014 
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varit positiv gällande in- 

och utflyttningen gentemot 

utlandet. Gällande inrikes 

flyttningar är däremot 

siffrorna mer osäkra. Vid 

en övergripande 

undersökning för hela 

Umeåregionen kan ett 

varierande mönster hittas, 

där en ökning av 

inflyttningar till 

Umeåregionen i sin helhet 

har kunnat ses år 2002 till 

år 2005, med en efterföljande minskning för att slutligen avslutas med en mindre ökning. 

Detta är vad som gäller för Umeåregionen i sin helhet, men det ska konstateras att dessa 

siffror även inkluderar flyttningar till och från kommuner inom Umeåregionen. I Umeå 

kommuns rapport ”Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och förlustkommuner i 

Norrland”
17

 redovisas det att Umeå kommun inte bara vinner på inflyttningar från utlandet, 

utan att de dessutom vinner från flyttningar från andra kommuner i Norrland. Detta fenomen 

har i rapporter benämnts som ett ”storstadsfenomen”, där en större tätort har haft en 

betydande positiv nettoinflyttning från närliggande tätorter/kommuner. Gentemot kommuner 

från andra delar av Sverige än Norrland har även Umeå kommun en negativ nettoinflyttning. 

Även om Umeåregionen i sin helhet har haft en positiv utveckling under vissa perioder 

betyder detta inte att samtliga kommuner i regionen har haft en sådan positiv utveckling. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera gällande flyttningsmönstren att även Umeåregionen 

tycks tappa gentomot kommuner söder om Norrland, men att tack vare inflyttningen från 

utlandet (och en viss inflyttning från andra norrländska kommuner) ökar befolkningen. För de 

mindre kommunerna i Umeåregionen har inflyttningen från utlandet en positiv effekt i den 

många gånger negativa befolkningsutvecklingen. 

Slutligen är det även av vikt att betona att återvändande svenskar finns med i denna statistik. 

Återvändande svenskar är de individer som fortfarande har sitt medborgarskap i Sverige, men 

som av olika anledningar har bott utomlands varpå de vid inflyttning räknas in i 

invandringsstatistiken. Nationellt sett har återvändande svenskar mellan år 2001 till år 2013 

alltid varit den största enskilda invandrargruppen till Sverige, där enbart flyktingantalet från 

Irak år 2007 var nära samma antal. Sedan år 2001 har antalet återvändande svenskar ökat från 

16678 per år till 20866 år 2014. Trots det generellt ökande antalet återvändande svenskar har 

själva andelen återvändande svenskar av totala antalet invandrare minskat under samma 

tidsperiod, från en andel på cirka 27% år 2001 till cirka 16% år 2014. Detta beror framförallt 

på större flyktingantal, exempelvis från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Irak. År 2014 var det 

                                                           
17

  Löfgren, Annalena., Thuresson, Peter. 2015. ”Så flyttar norrlänningarna Del 2: Tillväxt- och 

förlustkommuner i Norrland”.  
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första året under 2000-talet som en annan invandrargrupp än återvändande svenskar den 

största gruppen invandrare och det var då syrier. Informationen om återvändande svenskar har 

tagits med för att skapa en balans i flyttmönstren, då det ur ett integrationsperspektiv kan vara 

av vikt att känna till vad statistiken egentligen beskriver. 
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6.6 Bostadssituation och offentlig kommunikation  

Med kunskapen om såväl den övergripande befolkningsökningen i Umeåregionen som 

flyttmönster blir en annan fråga aktuell att beskriva. Hur ser bostadssituationen ut för 

utrikesfödda? 

 

Nationellt har det tidigare uppmärksammats (och även i ovanstående område) att utrikesfödda 

många gånger söker sig till storstadsregioner, vilket kan bekräftas av de stora andelarna 

utrikesfödda som bor i stortstadsregioner som exemeplvis Stockholm, Malmö och Göteborg. 

Vidare har det även uppmärksattas att boendeformerna för de som är inrikesfödda och de som 

är utrikesfödda skiljer sig nämnvärt, framförallt då andelen utrikesfödda som bor i hyrerrätter 

är nämnvärt större är andelen inrikesfödda som bor i hyresrätter. I figurerna nedanför kan det 

ses skillnaderna mellan inrikesfödda och utrikesfödda (med olika födelseregioner) när det 

gäller de som bor i hyresrätter jämfört mot dem som bor i egna hem år 2013 i Sverige.  

 

Notera att det även finns andra boendeformer och därmed individer som inte har tagits med i 

dessa figuer. 

Som kan ses i figurerna finns det skillnader mellan män och kvinnor i både boendeformerna i 

de flesta födelseregionerna .  

 

Motsvarande siffror för Umeåregionens kommuner (dock ej könskategoriserad på grund av 

avsaknad material) finns här under. Som kan noteras finns det en viss variation mellan vem 

som har den lägre andelen för individer från ”Norden exkl. Sverige” och ”EU/EFTA exkl. 

Norden” för de olika kommunerna. Däremot stämmer det för samtliga kommuner att gruppen 

”Världen exkl. EU/EFTA” har den absolut lägsta andelen som bor i egna hem. 
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Figur 30: Andel av befolkningen i Sverige som bor i hyresrätter efter 
födelseregion fördelat på kön, år 2013 

Figur 31. Andel av befolkningen i Sverige som bor i egna hem 
efter födelseregion fördelat på kön, år 2013 
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Tabell 10: Andel av befolkningen i Umeåregionens kommuner som bor i egna hem efter födelseregion, år 2013 

 
Sverige Norden exkl. Sverige EU/EFTA exkl. Norden Världen exkl. EU/EFTA 

Bjurholm 87,1 84 79,5 53 

Nordmaling 82,9 75,2 82,8 39,6 

Robertsfors 86,3 79,6 75 46 

Umeå 49,6 39,7 28,9 17,1 

Vindeln 84,4 85,9 77,8 45 

Vännäs 76,1 58,6 79,6 43,3 

Örnsköldsvik 74,5 63,4 67,5 33,9 

 

Tabell 11: Andel av befolkningen i Umeåregionens kommuner som bor i hyresrätter efter födelseregion, år 2013 

 
Sverige Norden exkl. Sverige EU/EFTA exkl. Norden Världen exkl. EU/EFTA 

Bjurholm 10,6 - 20,5 44,5 

Nordmaling 15,8 20,8 17,2 55,3 

Robertsfors 11,9 18,3 23,7 50,2 

Umeå 32,2 34,6 53,7 66,2 

Vindeln 13,2 9,9 21,5 52,5 

Vännäs 15,8 25 17,2 38 

Örnsköldsvik 18,1 23,2 25,8 60,7 
 

Skillnader i boendeformer kan ha ett flertal förklaringar, och baserar sig många gånger på 

valmöjligheter för individerna i fråga. Inkomster och sysselsättning är sådant som generellt 

kan sätta gränserna för ens boendeformer, men för många utrikesfödda kan även offentliga 

rutiner vara värda att nämna. Individer som flyttar till kommuner med flyktingbakgrund 

(nyanlända) erbjuds genom flyktingmottagningen ofta hyresrätter inom allmännyttan, vilket 

bidrar till att andelen utrikesfödda i hyresrätter hålls relatativt högt i statistik. Den nuvarande 

bostadssituationen i stora delar av Sverige bör också nämnas då detta begränsar 

valmöjligheterna för enskilda individer när de ska välja sina boenden. I och med de senaste 

årens flyktingsström har många kommuner valt att undersöka andra bostadskoncept, däribland 

modulhus.  

 

Utifrån mätningar från SCB bor även utrikesfödda oftare i trångboddhet än de som är 

inrikesfödda. Ett trångbott hushål definieras enligt SCBs ”Norm 2” som fler än två boende per 

rum (sovrum) exklusive kök och vardagsrum. Detta gäller dock inte de som är ensamstående 

utan de inbegrips av andra normer. Enligt Norm 2 bodde cirka 11% av samtliga utrikesfödda i 

ett sådant hushåll år 2014, medan den motsvarande siffran för hela befolkningen låg på cirka 

3,6%. Det ska dock nämnas att även andra grupper har relativt höga andelar trångboddhet 

samt att trångboddheten för hela befolkningen har ökat sedan1990-talet.  

 

Ett annat viktigt fenomen som har uppmärksammats såväl nationellt som lokalt på många 

platser är boendesegregation, vilket enklast kan beskrivas hur blandat eller skiljda 

inrikesfödda och utrikesfödda individer bor. I vissa mätningar genomförs även andra mer 
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noggrana kategoriseringar för att undersöka ifall det även finns skillnader beroende på olika 

härkomster bland de utrikesfödda. Likt förklaringarna bakom varför det skiljer sig mellan 

inrikesfödda och utrikesfödda gällande boendeformer så är också inkomster, sysselsättning 

och offentliga rutiner viktiga faktorer för att förstå boendesegregationen. Självfallet är även 

tillgängligheten på boenden en viktig faktor att ha med i analysarbetet, då en mer ansträngd 

bostadsmarknad leder till färre valmöjligheter för individer som exemeplvis kan ha en mer 

ansträngd ekonomi.  

 

 Boendesegregationen kan också härledas till en viss diskriminering inom hyresmarknaden, då 

ett flertal studier genomförda av såväl forskare som andra aktörer har pekat på förekomsten av 

indirekt eller direkt diskriminering mot bostadssökande med utländskt namn
18

. Det är även 

viktigt att påpeka att det även finns ett individuellt val inblandat i detta fenomen, då det har 

funnits en trend med att utrikesfödda söker sig till bostadsområden där andra med liknande 

kulturell/etnisk bakgrund finns. Således finns det en osäkerhet kring hur mycket den 

ekonomiska aspekten påverkar bostadssegregationen.  

Överlag har bostadssegregationen ökat i Sverige generellt, oavsett om en enbart studerar 

utrikesfödda och inrikesfödda eller om en skulle välja att dela upp gruppen utrikesfödda 

ytterligare. SCB har genom databasen STATIV tagit fram ett bostadssegregationsindex för att 

kommuner ska kunna följa utvecklingen i deras kommun. Indexvärdena är inte till för att 

kunna jämföra mellan kommuner utan för att följa den enskilda kommunens egna utveckling, 

och därefter kan utvecklingarna jämföras mellan kommunerna. Här finns det liksom tidigare 

variationer i utvecklingen på boendesegregationen bland kommunerna. Samtliga kommuner 

har år 2014 en högre boendesegregation i jämförelse med år 2001, men vissa kommuner har 

ökat betydligt snabbare i boendesegregationen än andra. Indexet har även gått upp och ner en 

del under det valda intervallet för samtliga kommuner. 

Figur 32: Boendesegregationsindex i Umeåregionens kommuner, år 2001-2014 

 

Som tidigare nämndes är även valmöjligheterna viktiga faktorer att betrakta när en undersöker 

boendesituationen för utrikesfödda eller för befolkningen i sin helhet. För såväl Sverige som 

                                                           
18

  Ahmed, A. Och Ekberg, J. (2009), ’Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svensk arbets- 

och bostadsmarknaden’, Socialvetenskaplig tidskrift 16 (2) 
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Umeåregionen spelar möjligheterna för transport en viktig del i detta, då exempelvis 

välfungerande offentlig kommunikation ger goda pendlingsmöjligheter vilket i sin tur 

möjliggör för individer att bosätta sig mer efter deras vilja snarare än deras begränsningar.  

I rapporten ”Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar” (framtagen av Umeå kommun) från år 

2013 diskuteras det hur pendlingsmöjligheterna inom Umeåregionen är en avgörande 

förutsättning för Umeåregionens fortsatta expansiva utveckling och underlättandet av 

arbetskraftsutbyte mellan kommunerna
19

. Detta stärks av rapporten ”Arbetsmarknad och 

arbetskraftsbehov i Umeå- och Örnsköldsviksregionen – utblick mot 2025” som gavs ut 2014 

där de nämner att pendlingen ökar i regionen men att detta är en trend som måste fortsätta 

stödjas/utvecklas för att individer lättare ska kunna arbetspendla och på så vis utnyttja 

arbetskraftsresurserna på bästa sätt
20

.   

 

Begreppet pendling i rapporten avser regelbundet resande mellan bostad och arbetsplats när 

dessa ligger i olika kommuner. Det är viktigt att ha med sig att rapporten framförallt togs fram 

med Umeå kommuns perspektiv, varpå majoriteten av statistiken därmed är centrerat kring 

Umeå kommun. Rapporten lyfte exempelvis fram att (för den aktuella perioden) 

arbetspendlarna till 61% Umeå kommun bestod av invånare från andra kommuner i 

Umeåregionen. I motsatt riktning gick det att finna att cirka 32% av arbetsutpendlarna från 

Umeå kommun arbetade i andra kommuner i Umeåregionen. Dock ska det påpekas att 

populationen för inpendlande arbetspendlare till Umeåkommun totalt bestod av 7300 

individer och populationen för utpendlande arbetspendlare från Umeåkommun bestod totalt 

av 5200, vilket betyder att enskilda procentenheterna inte inrymmer samma antal individer. 

Oavsett fokus så kunde rapporten påvisa att arbetspendlingen blir allt mer framträdande inom 

Umeåregionen, och det är framförallt individer som jobbar inom offentlig sektor som 

arbetspendlar mellan kommunerna. Det var då även vanligare att det var män som 

arbetspendlade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

  Löfgren, Annalena., Thuresson, Peter., Häggström, Olof. 2013. ”Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar”. 
20

  Israelsson, Torbjörn. 2014. ”Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och Örnsköldsviksregionen – 

utblick mot 2025”. 
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6.7 Demokrati 

Individer som inte är svenska medborgare men som har varit folkbokförda i Sverige tre år i 

följd innan valdagen har rätt att rösta i såväl kommunalval som landstingsval. Ifall de är 

medborgare från något annat EU-land alternativt Norge eller Islands så räcker det med att 

enbart vara folkbokförd i Sverige. För att få rösta i riksdagsvalet krävs det dock svenskt 

medborgarskap. Däremot är det även så att när utrikesfödda blir svenska medborgare så 

skiljer sig deras valdeltagande ofta nämnvärt i jämförelse med inrikesfödda. Även när faktorer 

som inkomst och utbildningsnivå tas med i beräkningen så visar det att utrikesfödda nationellt 

har ett lägre valdeltagande än inrikesfödda.  

 

I valet år 2010 skilde det ungefär 14 procentenheter i valdeltagandet mellan inrikes- och 

utrikesfödda då cirka 87% av de inrikesfödda röstade medan cirka 73% av de utrikesfödda 

röstade. Skillnaden ökade till 17 procentenheter i valet år 2014 då valdeltagandet för 

utrikesfödda var 72% medan för samtliga inrikesfödda var valdeltagandet 89%.  

 

Förutom att ha chansen att rösta är det även möjligt för dem som inte är svenska medborgare 

att ställa upp i kommunalval och landstingsval utifrån samma kriterier som finns kring att få 

rösta. Till riksdagen kan enbart svenska medborgare bli valda. Generellt ska det först sägas att 

representationen av utrikesfödda skiljer sig stort mellan Sveriges olika kommuner men av 

samtliga förtroendevalda i kommunvalet i Sverige så är 7,7% utrikesfödda och av samtliga 

förtroendevalda landstingsvalet är 8,7% utrikesfödda efter valet 2014.  

Efter riksdagsvalet 2014 var cirka 8,3% av de förtroendevalda utrikesfödda. Bland de 

nuvarande riksdagsledamöterna är 9,6% av männen utrikesfödda och 6,6% av kvinnorna 

utrikesfödda. Det är även av vikt att konstatera att andelen utrikesfödda generellt har ökat vid 

varje val till kommunal-, landstings- och riksdagsvalen sedan 1991. Däremot har andelen 

utrikesfödda i riksdagen hållit sig på 2% fram till valet år 2002 då den därifrån har haft en 

ökande i trend i de efterkommande valen (med undantag för år 2006). Ett resonemang som 

delvis kan förklara varför utrikesfödda har denna lägre andel förtroendeposter hör samman 

med de partiinterna nomineringsförfarandena där individer som har hunnit vara med en längre 

tid också brukar vara de som får de största chanserna att bli valda (exempelvis högre upp på 

vallistorna). För utrikesfödda med en kortare vistelsetid kan detta resultera att de 

inledningsvis inte hinner vara med i partierna tillräckligt länge. 

 

På lokal nivå saknas det statistik över valdeltagande uppdelat på härkomst, däremot är det 

möjligt att undersöka andelen valda och nominerade utrikesfödda till kommunfullmäktige i de 

olika kommunerna.  

 

Som kan ses i nedanstående figur varierar representationen av valda och nominerade 

utrikesfödda individer nämnvärt mellan Umeåregionens kommuner. Ett flertal av 

kommunerna har under tidigare val haft nominerade och ibland även valda utrikesfödda, 

däremot efter valet år 2014 saknade tre av kommunerna utrikesfödda förtroendevalda i 

kommunfullmäktige enligt SCB. 
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En insats kommunerna enligt lag är skyldiga att erbjuda nyanlända och som berör demokrati 

och samhällskunskap är ”Samhällsorientering”. Kursen som ska ske i dialog och reflektion 

och helst inom individens första år efter uppehållstillstånd är ett stöd för nyanlända att 

orientera sig i den nya samhället.  Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar 

eller moduler: 

 

1. Att komma till Sverige 

- Integrations- och etableringsprocessen. 

- Arbetets och språkets betydelse. 

- Kultur och högtider i Sverige. 

2. Att bo i Sverige 

- Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur. 

- Sveriges geografi och befolkning. 

- Bostad och boende: boendeformer, bostadsförmedling, bostadsfinansiering och 

hemförsäkring m.m. 

- Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste kommunala 

institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering, brandsäkerhet och annat skydd mot 

olyckor. 

- Det dagliga livet, exempelvis praktiska aspekter på konsumentrollen, 

alkohol, tobak och narkotika, allemansrätt och djurskydd. 

- Att leva med funktionshinder. 

 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

- Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande. 

- Validering av utländsk kompetens. 

- Arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

- Att söka arbete. 

- Att arbeta. 
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- Att starta och driva företag. 

- Skatt och deklaration. 

- Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen. 

- Fritid, kultur- och föreningsliv. 

 

4. Individens rättigheter och skyldigheter 

- Jämställdhet och individens frihet. 

- Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och individer med könsöverskridande identitet 

eller uttryck. 

- Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen. 

- Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I Samhället (BRIS). 

- Barns och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer 

samt fritidsaktiviteter. 

- Religionsfrihet och religiösa samfund. 

 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

- Svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden. 

- Att vänta barn och föda barn. 

- Föräldraförsäkring. 

- Barns rättigheter. 

- Relevanta delar av föräldrabalken, skollagen (2010:800), socialtjänstlagen (2001:453) och 

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

- Skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – organisation, arbetssätt, 

syfte och förväntningar på barnen och föräldrarna. 

 

6. Att påverka i Sverige 

- Folkstyrelsen: 

- Demokrati i teori och praktik. 

- Hur Sverige styrs – nationellt och lokalt perspektiv. 

- Europeiska unionen. 

- Åsiktsbildningen i samhället inklusive politiska partier, massmedier, föreningar och 

organisationer. 

- Hur val går till. 

Rättsstaten: 

- Grundlagens principer om åsiktsfrihet, föreningsfrihet samt tryck- och yttrandefrihet etc. 

- Rättstatens principer och mänskliga rättigheter. 

- Rättsväsendet: polisens och domstolarnas roll inklusive rätten till offentlig försvarare och 

annat rättsligt biträde och rättshjälp samt 

- Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern. 

- Offentlighet och sekretess. 

- Mutor och bestickning. 

 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige 

- Egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek. 

- Hälso- och sjukvård. 

- Tandvård. 

 

8. Att åldras i Sverige 

- Pensioner. 

- Äldreomsorg. 
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- Begravning. 

- Svenska arvsregler. 

 

Enligt lag ska kommunerna erbjuda nyanlända (vuxna) minst 60 timmars samhällsorientering 

och samtliga åtta moduler ska då behandlas. För närvarande har alla kommuner (förutom 

Örnsköldsviks kommun) ett samarbete inom samshällsorienteringen för kommunernas 

nyanlända. Örnsköldsvik anordnar samhällsorienteringen inom egen regi.  

 

Örnsköldsvik kommun har i projektform expanderat samhällsorienteringen till att bli än mer 

omfattande samt täcka fler grupper. Kommunen inledde deras samhällsorientering med 64 

timmar istället för 60 timmar, för att sedan utöka undervisningen till att omfatta hela 194 

timmar vilket i projektet kommer gälla fram till årsskiftet 2015/2016. De expanderade 

modulerna som berör arbetsorientering, relationsorientering och hälsoorientering då det fanns 

indikationer på att det behövdes mer än 60 timmar för de som går samhällsorientering. 

Länsstyrelsen Västernorrland har gjort intervjuer med de som gick samhällsorientering och 

kommit fram till att eleverna själva kände att de hade behövt den dubbla tiden inom vissa 

frågor. Efter årsskiftet kommer Örnsköldsviks kommun gå ner till 174 timmar istället för 194. 

Kommunen har även påbörjat en utvidgning av verksamheten för att även nyanlända 

ungdomar (såväl EKB som övriga) ska få gå samhällsorientering från och med årsskiftet. För 

ungdomar rör detta sig om 60 timmar och inte 174 timmar.  

 

Likvärdiga utmaningar inom samhällsorientering finns såväl i samarbetet i Umeåregionen 

som i Örnsköldsvik kommun. Det handlar om lokaler och personal för samhällsorienteringen. 

De senaste åren har antalet deltagare i samhällsorienteringen förändrats nämnvärt i samtliga 

sju kommuner och för hela Umeåregionen har antalet elever ökat. Detta har lett till att 

lokalbrist har blivit ett allt större problem som verksamheterna försöker hantera. Det finns 

även problem med att behålla utbildade kommunikatörer (de som håller i SO-utbildningarna) 

då finansieringen till verksamheten innebär att kommunikatörerna går på timanställning. Det 

har även lyfts fram från berörd personal i Umeåregionen att Arbetsförmedlingen ger 

individerna andra aktiviteter istället då statusen för SO fortfarande tycks vara låg.  

Tabell 12: Antal deltagare i Samhällsorientering i Umeåregionens kommuner, år 2012 -2015 

 
2012 2013 2014 2015 Samtliga år 

Bjurholm 7 7 7 7 28 

Nordmaling 9 13 9 29 60 

Robertsfors 11 9 10 21 51 

Umeå 27 36 43 69 175 

Vindeln 6 3 16 12 37 

Vännäs 11 6 8 14 39 

Örnsköldsvik 59 51 90 97 297 

Totalt 130 125 183 249 687 
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6.8 Hälsa 

Denna rubrik fokuserar på den övergripande folkhälsan inom gruppen utrikesfödda för hela 

Sverige. Det svårigheter med att finna information på lokal nivå, men de nationella/regionala 

rapporterna/underlagen visar att informationen ofta kan ses som generella trender. 

Ett flertal studier har lyft fram att ett flertal migrantgrupper har nämnvärt sämre hälsa än 

inrikes födda. Exempelvis har det påvisats att den psykiska hälsan hos flyktinggrupper är 

sämre än i jämförelse med inrikesfödda, såväl i Sverige som i andra Europeiska länder där 

flyktingarna anländer. Det kan exempelvis handla om ångest, depressioner, posttraumatisk 

stress, sömnsvårigheter och så vidare
21

 
22

. Anledningar bakom dessa kan vara 

tvångsmigration, traumatiska upplevelser och att tvingas etablera sig i en okänd miljö. Inom 

de flesta grupperna är det kvinnorna som löper större risk att ha sämre psykisk hälsa.   

I en studie genomförd år 2008 i Sverige för nyanlända individer från Irak framkom det att 

16% svarade att de uppfattade sin hälsa som dålig eller mycket dålig, vilket var dubbelt så 

många som i den nationella folkhälsoenkäten för samma period. Vidare uppfattade även 44% 

sin tandhälsa som dålig eller mycket dålig, i jämförelse med 10% av hela. Orsaker till 

skillnaderna som nämndes i studien var exempelvis socioekonomiska faktorer, brist på 

information, kunskap om kost och motion
23

.   

I Folkhälsorapporten 2009 utgiven av Socialstyrelsen gick de närmare in på vilka 

hälsoproblem som olika grupper av migranter kan ha. De lyfte exempelvis fram att många 

individer kommer från länder där risken för att smittas av vissa svåra och långvariga 

infektioner var betydligt större än i Sverige, så som hepatit B och C, tuberkolos och hiv. De 

nämnde även att det finns en trend för att utrikesfödda (som benämns som migranter i deras 

rapport) tar med sig sin livsstil till det nya landet, exempelvis kost-, tobaks- och alkoholvanor. 

Att komma till ett nytt land leder till att livsstilen förändras, men trots detta kan vanorna från 

ens ursprungsland spåras i dessa individers sjukdomsmönster
24

. 

Folkhälsorapporten 2009 berättade även att de som kommer till Sverige som flyktingar har ett 

annat utgångsläge än de som flyttar till ett annat land för att arbeta eller för att bilda familj. 

Individerna som flyr från sitt hemland har nästan alltid levt en tid under stor stress innan de 

flyr. Själva flykten är ofta omgärdad av umbäranden och hot, och många familjer splittras 

under långa perioder. Efter ankomsten till det nya landet väntar en tid av ovisshet under 

asylprocessen innan det nya livet kan ta sin början. Detta leder sammantaget till att psykisk 

ohälsa är ett större problem hos nyanlända flyktingar än hos andra grupper av utrikesfödda. 

Rapporten nämner även att skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda individer ibland 

kan förklaras av ett framgångsrikt svenskt folkhälsoarbete. Den lyfte fram att Sverige i många 
                                                           
21

  Hollander, Anna-Clara. ”Social ojämlikhet i psykisk hälsa och dödlighet bland flyktingar och andra 

utrikesfödda i Sverige – Epidemiologiska studier av registerdata”: 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/990/816  
22

 Fazel et al. 2005. “Prevalence of Serious Mental Disorder in 7000 Refugees resettled in Western Countries: 

     a Sytematic Review” 

23
  Sundell Lecerof, S. 2010. ”Olika villkor – Olika hälsa: Hälsan bland irakier i åtta av Sveriges län 2008” 

24
  Socialstyrelsen. ”Migration och hälsa”: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-

71/documents/13_migration.pdf  

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/990/816
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avseenden har varit ledande i världen när det gäller vissa typer av folkhälsoinsatser. Exempel 

på sådana områden är förebyggande arbete mot barnolycksfall, karies och barnaga. Av denna 

anledning finns det behov för nyanlända i det svenska samhället till anpassad introduktion i 

dessa folkhälsoprogram. 

Förutom att ett flertal utrikesfödda grupper i Sverige har högre ohälsa är det också färre 

utrikesfödda individer som är berättigade till sjukpenning i jämförelse med inrikesfödda 

individer, något som beror på dessa gruppers svagare ställning på arbetsmarknaden. För att 

vara berättigad till sjukpenning måste en arbeta i Sverige samt ha en årsinkomst på minst 24% 

av ett prisbasbelopp.  

Utifrån perspektivet som denna rapport har är det även viktigt att nämna att kommuner och 

landsting enligt svensk lag ska erbjuda sjukvård till alla bosatta inom landstinget, vilket även 

handlar om grupper utöver de som är svenska medborgare. Exempelvis har individer som fått 

uppehållstillstånd rätt till fullgod svensk sjukvård. Även asylsökande och individer som 

antingen är gömda eller papperslösa har också i viss utsträckning rätt till sjukvård i Sverige, 

exempelvis akut sjuk- och tandvård, mödrahälsovård och så vidare. Asylsökande, papperslösa 

och gömda barn har samma rätt till sjukvård och tandvård som alla andra barn i samma 

landsting. 
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6.9 Ensamkommande barn 

Som tidigare nämnt i delen ”mottagning” har såväl Sverige som Umeåregionens kommuner 

börjat ta emot allt fler ensamkommande flyktingbarn. För vissa kommuner kan detta innebära 

intitiala utmaningar av olika slag, men det finns även andra aspekter kring EKB-verksamheten 

förutom kvantiteten som bör uppmärksammas.  

Det är Migrationsverket som har det övergripande ansvaret för de ensamkommande barnen i 

Sverige, vilket betyder att de bland annat gör prognoser på hur många barn som väntas söka 

asyl, tecknar avtal (genom länsstyrelserna) med landets kommuner och betalar ut ekonomiska 

ersättningar. Det är även Migrationsverkets handläggare som utreder barnens ansökningar och 

fattar beslut om uppehållstillstånd, de ansvarar även för att de barn som får avslag på sina 

asylansökningar ska kunna återvända. Sedan början av år 2014 har Migrationsverket fått 

utökade möjligheter att anvisa ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, 

oavsett om kommunen i fråga har en överenskommelse om mottagande eller inte. Bakgrunden 

till denna lagändring var den svåra platsbrist som har funnits i Sverige sedan flera år tillbaka, 

vilket har inneburit påfrestningar för både barnen men också för de största 

ankomstkommunerna (kommunerna där de ensamkommande anländer först för att sedan bli 

anvisade en annan kommun). Syftet med lagändringen har varit att sprida ansvaret för 

mottagande över alla kommuner i landet och därmed ge bättre förutsättningar för ett 

mottagande som främjar barnens hälsa, utveckling och etablering
25

.  

 

Sedan år 2006 övertog kommunerna ansvaret från staten avseende asylsökande 

ensamkommande barn
26

. Den nya ansvarsfördelningen innebär att kommunerna ska sörja för 

omsorg och boende för de ensamkommande barnen, både under asyltiden och när barnen har 

beviljats uppehållstillstånd. Det finns olika boendeformer för ensamkommande barn, och det 

är kommunens socialtjänst som ansvarar för att utreda varje barns individuella behov och 

därefter besluta om en lämplig boendeplacering. De flesta ensamkommande barnen bor på så 

kallade HVB-hem (hem för vård eller boende), men en stor del av de ensamkommande bor 

hos släktingar eller i familjehem. Det är boendena som ansvarar för den dagliga omsorgen 

oavsett om boendet är privat eller kommunalt. De barn som bor på HVB-hem slussas ofta 

successivt ut till andra boenden med mindre personaltäthet och stöd, exempelvis stödboende, 

träningslägenhet, 18+-boende och så vidare innan de är redo för ett eget boende utan stöd. 

Kommunernas omsorg upphör vid 18 års ålder, men för de som har fortsatt behov av stöd och 

omsorg finns dock möjlighet för socialtjänsten att i samråd med  individen besluta om 

fortsatta vårdinsatser upp till 21 år. 

 

Kommunerna har även ansvar för att alla asylsökande ensamkommande barn under 18 år får 

en god man förordnad så snart som möjligt. En god man träder i såväl förmyndares som 

vårdnadshavares ställe och fattar beslut i både ekonomiska och personliga frågor som rör det 

ensamkommande barnet. En god man ansvarar dock inte för daglig omvårdnad eller boende 

och har inte heller något försörjningsansvar för barnet i fråga. Barnet får vanligen även ett 

offentligt biträde som stödjer barnet i juridiska frågor kring asylprocessen. Vidare har de 

                                                           
25

  SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn: en översyn av mottagandet 
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  Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 
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ensamkommande barnen rätt till skolgång som alla andra barn i Sverige. Denna rätt omfattar 

såväl asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. När det gäller ungdomar i 

gymnasieålder kan nyanlända elever läsa in behörighet för ett nationellt gymnasieprogram på 

något av de så kallade introduktionsprogrammen, vanligen språkintroduktionsprogrammet. 

Vid beslut om uppehållstillstånd ansvarar kommunen även för barnens integration och 

uppväxt samt ansvarar de även för att söka efter barnets familjemedlemmar. Kommunen 

ansvarar även kontinuerligt för att barnen ska ha tillgång till tandvård samt hälso- och 

sjukvård. 

 

I en uppföljning som Länsstyrelsen Västerbotten genomförde studerandes de 

ensamkommande barn som anvisades till kommuner i Västerbottens län mellan 2006 och 

2009 för att se vad som hände med barnen efter att de blev anvisade till kommunerna i hopp 

om att ta fram ett underlag för att utveckla mottagandet utifrån uppföljningens resultat. Det 

ska dock poängteras att uppföljningen inte säger sig ge en heltäckande eller kvalitativ bild av 

hur ensamkommande barn själva upplevde mottagandet och deras tillvaro i stort, utan den har 

fokuserat mer på uppvisningsbara resultat och sådant som verksamheterna själva har noterat. 

Integrationsrapporten tar upp en del resultat från denna uppföljning. Studien synliggjorde ett 

flertal aspekter som är viktiga att ha med i en analys av integrationssituationen i 

Umeåregionen, speciellt då ämnen som uppföljningen lyfter fram troligtvis även är relevanta 

för EKB-verksamheter i stort
27

.  

Uppföljningen tar upp hur det i praktiken ofta beslutas att förlänga vårdbesluten för de 

ensamkommande barnen efter 18 år, vilket innebär att kommunerna erbjuder barnen omsorg 

upp till 21 år, något som inte var lika självklart när EKB-verksamheter upprättas initialt. Detta 

är på grund av att många menar att de ensamkommande barnen likt svenska ungdomar ofta 

behöver visst stöd även efter 18 år.  

Som tidigare nämnt finns det många gånger större svårigheter för de barn som anländer till 

Sverige i tonåren. Uppföljningen visade på hur EKB-verksamheter och de berörda skolorna 

ansåg att Skolsystemförändringen som skedde år 2011 har lett till ökade svårigheter för de 

ensamkommande barnen. När kravet infördes på godkänt i minst 8 ämnen för yrkesprogram 

eller 12 ämnen för högskoleförberedande program blev det ytterligare hinder för sent 

ankomna ensamkommande barn i kombination med det tidigare skolsystemet. Detta har lett 

till att kommuner började få fler ensamkommande som blir tvungna att läsa på grundvux och 

Komvux, men detta innebär även att barnen i fråga måste ta studielån samt att de inte får 

samma lärarledda undervisning och stöd som ett gymnasium skulle kunna erbjuda.  En positiv 

sak som lyfts upp är däremot att fler kommuner i uppföljningen visade på att deras förbättrade 

möjligheter till studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning i stort ledde till 

att fler klarade av studierna samt på kortare tid. 

Uppföljningen noterade att drygt hälften av de ungdomar som de följde i Västerbotten hade 

valt att flytta utanför länet, där 40% av samtliga ungdomar flyttade till Stockholm, Göteborg 
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  Andersson, Ida., Strååt, Gabriella. Länsstyrelsen Västerbotten. 2014. ”Hur har det gått för de 

ensamkommande barnen?: En uppföljning av ensamkommande barn som anvisats till Västerbotens län 2006-

2009”. 
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eller Malmö. 35% av samtliga ungdomar valde att bo kvar i de kommuner som de hade 

anvisats till och 13% hade valt att flytta till andra kommuner inom länet. Slutligen hade 2% 

utvandrat. Det går även att finna skillnader mellan könen, då 65% av samtliga flickor inom 

länet hade valt att bo utanför länet och motsvarande andel för pojkar var 46%. En förklaring 

till att så många valde att flytta tror uppföljningen handlade om att de ensamkommande hann 

”rota sig” i de kommuner som de först anlände till i Sverige då de inte kom till deras 

anvisningskommuner tillräckligt snabbt. Det fanns även en nämnvärd skillnad mellan de 

större och mindre kommunerna i länet. Andelen utflyttare var högre bland de mindre 

kommunerna än för de större kommunerna, både gällande flytt inom och utanför länet. 

Andelen som valde att flytta utanför länet var även mindre i de större kommunerna (Skellefteå 

och Umeå) då 53% valde att bo kvar i kommunerna. De som flyttade från de små 

kommunerna inom länet valde oftast att flytta till en av de större kommunerna. 

 

Vidare lyfte uppföljningen fram hur många i urvalet som hade sysselsättning genom antingen 

studier eller förvärvsarbete alternativt både och eller ingen av sysselsättningarna år 2012. De 

uppmätte tillsammans med Skatteverket att 23% enbart hade en taxerad inkomst, att 25% 

både studerade samt hade en taxerad inkomst och att 40% enbart var studerande. Slutligen 

hade 12% av de ensamkommande ingen taxerad inkomst och de var inte heller studerande. 

Det fanns små skillnader i sysselsättningen mellan flickor och pojkar. När ett nedslag gjordes 

för 2014 bland samtliga individer i urvalsgruppen noterades det att det då var hälften så 

många som studerade i jämförelse med år 2012 (studerande med eller utan taxerad inkomst 

bredvid), uppföljningen kunde däremot inte ge någon förklaring till detta.  

 

Därefter undersökte uppföljningen hur många som valde att påbörja en eftergymnasial 

utbildning. De noterade att 9% av flickorna i urvalsgruppen hade gått vidare till 

eftergymnasiala studier och 5% av pojkarna. Detta kan jämföras med att 24% av alla unga i 

Sverige i samma åldersspann (20-24 år) valde att studera på en eftergymnasial utbildning, där 

30% av samtliga flickor inom det åldersspannet och 21% av pojkarna.    

 

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för urvalsgruppen mellan 20-24 år var lägre i 

Figur 34: Flyttmönster för urvalet ensamkommande barn i Västerbotten (anvisade mellan 2006-2009), år 2014 
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jämförelse med samtliga övriga unga vuxna mellan 20-24 i Västerbotten (90 000 för 

ensamkommande och 125 000 för samtliga unga vuxna). En annan ekonomirelaterad fråga 

som uppföljningen valde att följa upp var hur skuldsättningen såg ut inom urvalsgruppen. Det 

visade sig att 12% av urvalsgruppen återfanns i Kronofogdes register för skuldindrivning, 

motsvarande siffra för unga vuxna i Sverige mellan 18-25 år var 4%. Fodringarna varierade 

från belopp under 5000kr till belopp mellan 50 000-80 000kr, dock ska det påpekas att 

merparten av fodringarna var under 20 000kr. De mest förekommande fodringarna var till 

staten (allmänna medel). Exempel på sådana fordringar är obetalda TV-avgifter, obetalda 

studieskulder hos CSN, obetald skatt, felparkeringsböter samt skulder till Brottsofferfonden. 

Dock hade några individer även fodringar till enskilda individer och företag, vilket främst 

handlade om brottsrelaterade skulder såsom skadestånd, inkassobolag och obetalda hyror. 

Detta skuldmönster ser liknande ut för skuldsatta unga vuxna i Sverige i samma ålder. Det var 

även så att andelen av skuldsatta flickor inom urvalet var omkring 5% medan 13% av 

pojkarna i urvalet var skuldsatta, ett mönster som kan finnas även bland övriga unga vuxna 

(18-25 år) i Sverige.  

Kopplat till skuldsättningen undersökte uppföljningen även hur många i urvalsgruppen som 

var lagförda för brott i någon av tingsrätterna i Västerbotten. Av hela urvalsgruppen var det 

12% som var lagförda för brott, samtliga var pojkar vilket betyder att andelen lagförda inom 

gruppen pojkar i urvalsgruppen uppgick till 15%. En tredjedel av de som vad dömda har 

lagförts flera gånger. De vanligaste brotten som begåtts var skadegörelse, snatteri, olovlig 

körning, rattfylleri, narkotikabrott och ringa misshandel. Ett fåtal i gruppen har dömts till 

grövre brottslighet som grovt narkotikabrott, rån och övergrepp i rättssak. Flera av de som 

lagförts för brott förekommer också som målsägande i olika mål, det vill säga att de själva 

blivit utsatta för brott.  

Uppföljningens syftar som sagt inte till att utvärdera kommunernas mottagande och det går 

inte dra absoluta slutsatser kring hur stöd, boende och andra mottagningsvillkor har påverkat 

livssituationen för de ensamkommande barnen. Den ger indikationer på områden som är 

viktiga att fortsätta studera och arbeta med i framtiden för att förbättra mottagandet. 
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6.10 Mottagning av nyanlända – kommunalt perspektiv 

Under år 2014 har en arbetsgrupp bestående av representanter från fyra av Sveriges 

länsstyrelser för tredje året i rad genomfört en bred enkätundersökning riktad till Sveriges 290 

kommuner och arbetet har skett i dialog med landets samtliga länsstyrelser. Detta material 

presenterades i dokumentet ”Mottagande och etablering av nyanlända 2014 – 

Enkätundersökning riktad till Sveriges Samtliga kommuner”
28

. Enkätundersökningen syftade 

till att undersöka den regionala organiseringen och genomförandet av insatser för nyanlända 

på lokal och regional nivå. Enkäten som skickades ut till varje kommun hade en svarsfrekvens 

på cirka 82%, vilket motsvarade 239 kommuner. Undersökningen beskriver enbart 

kommunernas bild av arbetet med motagande och etablering av nyanlända, vilket innebär att 

andra aktörer (inklusive de nyanlända själva) naturligtvis kan ha en annan bild av 

verkligheten. Rapporten har ett stort fokus på just nyanlända individer men inkluderar även en 

del fakta kring ensamkommande barn. 

Till att börja med presenterade rapporten att under år 2014 hade 278 av samtliga 290 

kommuner en överenskommelse om mottagande av nyanlända, vilket var en marginel ökning 

i jämförelse med 2013 då 276 kommuner hade sådana överenskommelser. Antalet 

överenskommelser om att specifikt ta emot ensamkommande barn hade dock ökat mer, från 

251 år 2013 till 288 år 2014. Gällande överenskommelserna om nyanlända år 2014 

motsvarade detta totalt 23 614 platser varav 8 321 avsåg anvisningsbara platser, det vill säga 

platser som kommunerna förbinder sig att tillhandahålla åt nyanlända. Dessa platser hade 

också ökat för varje år då det år 2013 fanns 21 769 platser varav 7602 anvisningsbara. År 

2012 fanns det 16 028 platser varav 5879 anvisningsbara. Dock varierade länens respektive 

antal i överenskommelserna och det faktiska mottagandet stort, då vissa län tog långt mycket 

mer än överenskommet (exempelvis Skåne) och andra hade något lägre antal än vad som var 

överenskommet. Under år 2014 tog kommunerna i hela Sverige emot 45 836 nyanlända, varav 

6209 anvisades en bostad.  

Rapporten lyfte fram att för en väl fungerande etableringsprocess så var samverkan mellan 

ansvariga myndigheter samt mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer en viktig 

faktor. För många kommuner innebar detta att en lokal överenskommelse (LÖK) tecknas 

mellan berörda parter och Arbetsförmedlingen (som är den drivande aktören i denna process). 

I slutet av år 2014 hade cirka två tredjedelar av de kommuner som hade besvarat enkäten 

uppgett att de hade haft en LÖK. Andra vanliga aktörer som också brukar ingå i dessa 

överenskommelser är Migrationsverket, Landstinget/primärvården, Försäkringskassan och 

Länsstyrelsen. Vissa LÖK hade även inkluderat Skatteverket, SFI-anordnare, ideella 

organisationer, bostadsbolag och andra kommuner. Hur överenskommelsen används varierade 

däremot nämnvärt, från att användas i en hög utsträckning till att de inte använde den alls. 

Däremot hade andelen som inte alls använder LÖK:en minskat.  

Bland Sveriges samtliga kommuner är det vanligt att driva gemensamma projekt och 

processer med framförallt Arbetsförmedlingen inom LÖK:en, och ibland även att ha en 
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  Länsstyrelsen Jönköping. 2015. ”Mottagande och etablering av nyanlända 2014 – Enkätundersökning riktad 

till Sveriges samtliga kommuner”.  



56 
 

samverkan kring ett gemensamt servicekontor. Typiska hinder för samverkan kring 

mottagandet och etableringen av nyanlända brukar framförallt (ur ett kommunalt perspektiv) 

handla om tidsbrist, ett problem som vissa kommuner menar är ökande. Andra vanliga hinder 

handlar om bristande ekonomiska resurser, tidsbrist inom den egna verksamheten, andra 

aktörers bristande kunskap, bristande förståelse för varandras verksamheter, bristande 

kommunikation mellan aktörer samt otydliga myndighetsroller. 

Rapporten lyfte fram att en majoritet av de svarande kommunerna gav en positiv bild kring 

mottagandet av nyanlända i ett flertal centrala insatsområden. Det gäller särskilt de egna 

ansvarsområdena med undantag av boendefrågan. Andelen kommuner med en positiv 

erfarenhet av mottagandet av nyanlända hade dock minskat något jämfört med tidigare år.  

De områden som upplevdes fungerat sämst är framförallt rehabilitering, yrkesutbildning och 

arbetsmarknadsinsatser. Gällande samordningen av lokala etableringsinsatser bedömde drygt 

hälften av kommunerna att bristande individanpassning i kompletterande aktörers insatser är 

ett stort problem. Ungefär en tredjedel av kommunerna bedömde även att tidskrävande resor 

mellan parallella insatser, insatser som inte uppgår till heltid under sommaren, insatser som 

inte ger en bra helhet för individen samt behov av hälsoinsatser inte uppmärksammas var 

betydande problem för de nyanlända. Den största ökningen över åren hade skett i 

bedömningen av att väntetider mellan insatser var ett stort problem, från 16% år 2012 till 37% 

år 2014 av de svarande kommunerna.   

För att komplettera föregående kapitel ska även kommunernas perspektiv kring mottagandet 

av ensamkommande barn i enkäten presenteras. Generellt sett hade en stor andel av de 

besvarande kommunerna positiva erfarenheter kring hur mottagandet av ensamkommande 

barn hade fungerat. Däremot hade andelen som hade positiva erfarenheter kring familjehem 

och sjukvård/hälsa minskat något i jämförelse med tidigare enkätundersökningar. Gällande 

familjehem hade allt fler kommuner än tidigare ansett att det var svårt att tillgodose barnens 

behov av just dessa familjehem, ett problem som hela 75% av de svarande kommunera 

uppgav. Därefter var det hela 59% som uppgav att det hade varit svårt att tillgodose 

ensamkommande med särskilt förordnad vårdnadshavare. Svårigheter att hitta gode män hade 

även börjat anges i en högre utsträckning.  Överlag kan det därmed konstateras att 

kommunerna upplevde allt större svårigheter med att tillgodose de ensamkommande barnens 

behov i jämförelse med tidigare.  

Generellt sett hade de svarande kommunerna i Länsstyrelsens enkät haft en positiv bild av den 

befintliga samverkan mellan berörda aktörer kring mottagandet av ensamkommande barn, 

med undantag för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) där endast hälften av kommunerna var 

positiva. Däremot hade andelen med positiva erfarenheter av samverkan mellan olika aktörer 

minskat sedan tidigare år, vilket främst berörde samverkan mellan kommunerna och 

Migrationsverket alternativt landstinget/primärvården. Den absoluta majoriteten (94%) hade 

goda erfarenheter av samarbetet med länsstyrelsen, samtidigt som en allt större andel 

kommuner har valt att inte ha någon samverkan med Socialstyrelsen. Störst hinder för 

samverkan ansåg kommunerna vara andra aktörers tidsbrist, vilket hade gått från 13% av 

svarande kommuner år 2013 till 36% år 2014. Det näst största hindret var tidsbrist inom den 
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egna organisationen, där andelen svarande som ansåg sig ha detta problem ökade från 12% år 

2013 till 31% år 2014.  

Under år 2014 fick cirka 6200 nyanlända personer hjälp av Arbetsförmedlingen eller 

Migrationsverket med att hitta en kommunplats i någon av landets kommuner. Bland de 

svarande kommunerna var det drygt två tredjedelar som ansåg att bosättningsfunktionen 

genom Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen fungerade bra och att dialogen mellan 

samtliga aktörer hade förbättras, vilket även gällde dialoger med Länsstyrelsen. Däremot 

ansåg kommunerna att dialogen med etableringshandläggarna och privata 

bostadsbolag/hyresvärdar hade blivit något sämre i jämförelse med tidigare år.  Hinder för 

bosättning av nyanlända individer varierade mellan de svarande kommunerna, men cirka 70% 

av samtliga svarande kommuner uppgav att bostadsbrist var ett stort problem och cirka 75% 

uppgav att brist på bostäder i rätt storlek utgör ett större problem. Dessa bostadsproblem har 

blivit större i jämförelse med tidigare år. Därefter finns det även vissa hinder med att 

nyanlända tackar nej till anvisade platser och att konkurrens om bostäder med 

Migrationsverket har blivit allt större. Konkurrens kring bostäder finns även intern inom 

kommunerna då vissa kommuner anser att det är ett stort problem att finna bostäder till 

nyanlända då verksamheter kring ensamkommande barn också behöver dessa bostäder. 

Överlag kan det konstateras att kommunerna i högre grad upplever hinder för bosättningen av 

anvisade nyanlända i jämförelse med tidigare.  

I enkäten tillfrågades kommunerna ifall de hade ett behov av stärkt regional samverkan. 

Omkring 60% av de svarande kommunerna ansåg att den regionala samverkan behövdes 

stärkas inom områdena: samhällsorientering, yrkesutbildning, arbetsmarknadsinsatser, 

kompetensutveckling och uppföljning/metod. Hälften av de svarande kommunerna såg behov 

av ökad samverkan inom boende/bosättning och annan vuxenutbildning. Därefter fanns det 

även kommuner som menade på att det behövdes samverkan beträffande SFI, skola/förskola, 

socialt stöd samt sjukvård/hälsa/rehabilitering och till sist tolkningsverksamhet.  

Slutligen tillfrågades kommunerna hur de upplevde nyttan med länsstyrelsernas 

integrationsuppdrag, då länsstyrelserna ska verka för att länen ska ha en god beredskap och 

kapacitet när det gäller att ta emot och introducera nyanlända flyktingar. Den främsta nyttan 

enligt de svarande kommunerna rör länsstyrelsernas arbete med utökat erfarenhetsutbyte, 

ökade kunskaper inom integrationsområdet och ökad kunskap om andra aktörers verksamhet.  

Över 85% av de svarande kommunerna angav just dessa områden. Därefter var det även en 

stor del av kommunerna som ansåg att det fanns en betydande nytta med länsstyrelsernas 

arbete då det låter kommunerna få fler kontakter, bättre samverkan med andra aktörer, ökad 

kännedom om verksamheter i andra delar av landet samt en bättre helhetssyn på invandring. 

En lägre andel av kommunerna menade även att länsstyrelserna bidrog till bättre samverkan 

inom den egna kommunen.  Vidare efterfrågade flera kommuner att länsstyrelserna i 

framtiden ska ha fler utbildningar och konferenser som berör integrationsområdet. På andra 

plats önskade kommunerna att länsstyrelserna ska vara initierande/samordnande av 

nätverk/grupper/projekt framöver.  Dessa två efterfrågningar har blivit allt större i relation till 

de tidigare undersökningarna. Det fanns även en efterfrågan att länsstyrelserna ska bidra med 

information via webbsidor/brev/e-post, erbjuda kontaktvägar till ideella organisationer, ge ut 
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trycksaker/rapporter samt att de ska bidra med allmänna råd och stöd i kommunernas 

integrations- och mottagningsarbete.  
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