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Inledning 
Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet för den svenska 
integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det finns idag tydliga skillnader i 
livsvillkor och makt för kvinnor och män. Skillnaderna mellan kvinnors och 
mäns liv och villkor är ofta större bland utrikes födda än bland personer med 
svensk bakgrund. Det syns exempelvis tydligt i skillnad mellan utrikes 
födda mäns och kvinnors etablering på den svenska arbetsmarknaden. 
Regeringen har därför aviserat att ett särskilt fokus under den här 
mandatperioden läggs på kvinnors etablering. 
 
Att anlända till ett nytt land kan innebära många utmaningar, exempelvis 
språkhinder, hälsoproblem, att de kvalifikationer man har inte matchar 
arbetsmarknaden i det nya landet, brist på nätverk och diskriminering. Vissa 
av dessa utmaningar kan skilja sig åt för kvinnor och män. Det är därför 
viktigt att ha kännedom om asylsökande, nyanlända och ensamkommande 
kvinnors och mäns, flickor och pojkars behov och livsvillkor. Sådan 
kunskap möjliggör att personer av alla kön får likvärdig tillgång till och 
kvalitet i samhällets stöd. Det är även ett underlag för att bedöma om riktade 
insatser krävs, ibland kan det vara nödvändigt att gå utanför ordinarie 
strukturer och komplettera med särskilda insatser för att ge en missgynnad 
grupp mer likvärdiga förutsättningar.   

Syfte 
Syftet med denna sammanställning är att skapa ett översiktligt underlag som 
aktörer i Västra Götaland kan använda för att identifiera och prioritera 
behov, aktiviteter och teman att arbeta vidare med inom områdena 
jämställdhet och integration. Sammanställningen består av: 

• en redogörelse av relevanta rapporter och statistik och 
• en kartläggning av nuläget i Västra Götaland inom områdena 

jämställdhet och integration.  

Begrepp 
I statistiken används olika kategoriseringar. All statistik som presenteras är 
därför inte jämförbar. Kategorin utrikes född innebär de som är födda 
utanför Sverige. Där ingår även personer som är födda i övriga Norden. 
Kategorin födda utanför EU och EU/EUFTA innebär personer födda utanför 
EU eller utanför EU och Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz.   
 
Benämningar på personer skiljer sig åt gällande juridisk status och därmed 
vilka rättigheter de har. Asylsökande är en person som har lämnat sitt land 
för att söka skydd men ännu inte fått beslut om hen kommer att få 
uppehållstillstånd. Med benämningen nyanländ menas personer som fått 
uppehållstillstånd. Personer kallas nyanlända under den första tiden i 
Sverige då de omfattas av lagen (2017:820) om etableringsinsatser. 
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Maxtiden i programmet där individen omfattas av etableringsinsatser är 36 
månader. Ensamkommande barn och unga är personer under 18 år som 
söker asyl i Sverige utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare. 

Kunskapsöversikt 

Regeringens styrning 

Riksrevisionen har granskat jämställdhetsintegrering av 
integrationspolitiken under budgetåren 2009–2018. Resultatet presenteras i 
rapporten Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken. Riksrevisionen 
beskriver att de granskade dokumenten ofta innehåller en redogörelse av 
stora könsskillnader mellan nyanlända kvinnors och mäns integration och 
arbetsmarknadsetablering. Förklarande analyser saknas dock i stor 
utsträckning. 
 
Riksrevisionen bedömer att regeringens insatser inte är tillräckliga för att 
motverka att utrikesfödda kvinnor generellt har försämrade möjligheter till 
integration i samhället, en större risk för ekonomisk utsatthet och i 
förlängningen riskerar att få en låg pension eftersom det svenska 
pensionssystemet baseras på livsinkomst.  
 
Riksrevisionens granskning inkluderar även flyktingar och flyktinganhöriga. 
Granskningen visar att andelen kvinnliga flyktingar och flyktinganhöriga 
som varken arbetar eller studerar efter fem år i Sverige är större än 
motsvarande andel för män, samt att kvinnor står längre från 
arbetsmarknaden än män. Könsskillnaden har dessutom ökat något mellan 
2005 och 2015. Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar 
Riksrevisionen regeringen att:  
 

• Fortsatt utveckla jämställdhetsintegreringen på integrations- och 
arbetsmarknadsområdet. Fokus bör vara att analysera orsaker till 
könsskillnader, så att förutsättningar för likvärdigt och effektivt stöd 
för integration kan lämnas för utrikes födda kvinnor och män.  

• För att följa upp politiken för nyanlända flyktingar och 
flyktinganhörigas etablering behöver de statistiska uppgifterna vara 
uppdelade på kön. När det gäller utrikes födda som inte är nyanlända 
behövs både en uppdelning på kön och på inrikes och utrikes födda. 
Eftersom den politik som ska främja deras integration även gäller för 
inrikes födda behövs dessa dubbla indelningsgrunder för att kunna 
utläsa hur politiken faller ut för just utrikes födda kvinnor och män.1  

Arbetsmarknadsetablering 

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag innebär att myndigheten ska 
erbjuda nyanlända etableringsinsatser som ska ge individen förutsättningar 
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för att kunna försörja sig själv och aktivt delta i arbets- och samhällslivet. 
Deltagarna är mellan 20 och 64 år och har nyligen fått uppehållstillstånd 
som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. De insatser som erbjuds 
deltagarna är exempelvis samhällsorienterande utbildning, svenska för 
invandrare (sfi), praktik, stöd vid jobbsökande, stöd och rådgivning till dem 
som funderar på att starta eget företag.2  
 
Tillväxtverket har i rapporten Anställning eller företagande? följt upp 
kvinnors och mäns status 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag. I 
rapporten beskrivs att män i större utsträckning än kvinnor arbetar eller 
studerar efter avslutat uppdrag. Bland dem som lämnat etableringsuppdraget 
mellan oktober 2017 och september 2018 och inte var åter i etablering 90 
dagar efter lämnande var 44 procent av männen i arbete medan motsvarande 
siffra för kvinnor endast var 30 procent.3  

 
År 2018 undersökte Arbetsförmedlingen sin verksamhet utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Resultatet av utredningen beskrivs i rapporten Hur 
skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering? I rapporten beskrivs 
att kvinnor generellt bedöms vara mindre matchningsbara än män. Att vara 
matchningsbar innebär att vara redo för arbete eller utbildning. I rapporten 
beskrivs även att män generellt får fler besök och kallelser till möten hos 
arbetsförmedlare än kvinnor. Män träffar också arbetsförmedlaren tidigare i 
arbetslöshetsprocessen, medan kvinnor får stöd senare och stödet är sämre 
anpassat efter deras behov. Utredningen visade att kvinnor får vänta mellan 
en och två veckor längre på att bli kallade till möten med arbetsförmedlare i 
jämförelse med män. Den visade även att män får ta del av arbetsnära 
insatser som arbetsmarknadsutbildningar, arbetspraktik, instegsjobb och 
nystartsjobb i högre utsträckning medan kvinnor får ta del av förberedande 
utbildningar och extratjänster i högre utsträckning. De rekommendationer 
Arbetsförmedlingen lämnar för att vända utvecklingen är: 
 

• Tydligare styrning mot jämställdhetsintegrering, särskilt inom den 
arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Det krävs en mer 
formaliserad bedömning av matchningsbarhet för att minska risken 
för att kvinnors bedömningar ska handla om sociala aktiviteter.  

• Fler insatser inom kvinnodominerande yrken, till exempel inom vård 
och omsorg. Validering och kompletteringsutbildningar behöver 
anpassas bättre efter kvinnors behov och erfarenheter.  

• Arbetsförmedlingen behöver aktivt se till att kvinnor och män tar del 
av möten, stöd och insatser i lika hög utsträckning.  

• Tillsynen över den upphandlade verksamheten behöver utvärderas 
och ses över utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

• Det krävs satsningar med ett tydligt jämställdhetsperspektiv på hälsa 
och traumabearbetning för de kvinnor och män som flytt från krig 
och konflikt.4 
 

Många subventionerade arbeten återfinns i mansdominerade branscher, där 
tröskeln för utrikes födda kvinnor är högre. Sveriges Kvinnolobby är en 
paraplyorganisation som samlar svenska kvinnoorganisationer. De skriver i 
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rapporten Snabbspår och stickspår att satsningar på kvinnodominerade 
yrken och branscher behövs, men även parallella satsningar för att bryta 
könssegregeringen på svensk arbetsmarknad.5 
 
Arbetsförmedlingen har 2019 tagit fram rapporten Lägre andel nyanlända 
kvinnor kommer till etableringen. Syftet är att undersöka om det finns ett 
samband mellan tillfälliga uppehållstillstånd och kvinnors deltagande i 
etableringsinsatser. Den undersöker även om fördelningen i målgruppen 
som kommer till Arbetsförmedlingen ser annorlunda ut efter införandet av 
tillfälliga uppehållstillstånd. Undersökningen visade följande resultat: 
 

• Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser 
i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. 
För män gör typ av uppehållstillstånd ingen skillnad i detta 
sammanhang. I genomsnitt är det drygt 20 procent av kvinnorna med 
tillfälliga uppehållstillstånd som inte skriver in sig på 
Arbetsförmedlingen. 

• De kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd som väljer att delta i 
etableringsinsatser är yngre och har längre utbildning än de som 
väljer att inte delta. 

• De kvinnor som inte tar del av etableringsinsatserna har sämre 
förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden och behöver stöd.  
 

Ett förslag som presenteras i rapporten är att Arbetsförmedlingen skulle 
kunna arbeta mer uppsökande, för att nå de kvinnor som annars inte skulle 
delta i etableringsinsatser.6 
 
Arbetsförmedlingen släppte i november 2019 rapporten Vad händer i mötet? 
I rapporten beskrivs att arbetsförmedlare, när de ska hantera de krav som 
ställs på dem och de resurser de har att tillgå, utvecklar strategier för att 
förenkla arbetet. Arbetsförmedlare tillskriver i stor utsträckning utrikes 
födda kvinnor egenskaper som ”svårjobbade” eller ”omotiverade”. Dessa 
kvinnor ställs ofta mot män som anses vara mer ”drivna” och ”på”. 
Rapporten beskriver även att utrikes födda kvinnor i högre grad anvisas till 
insatser med syfte att uppfylla aktivitetskraven, snarare än med syfte att 
insatsen ska leda till jobb. Män matchas i större utsträckning mot lediga 
arbeten eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser. Konsekvenserna av 
detta blir att män i högre grad får del av en arbetsmarknadspolitik som ökar 
möjligheterna att få ett arbete och försörja sig. Kvinnor däremot aktiveras i 
större utsträckning i form av deltagande i aktiviteter som inte nödvändigtvis 
främjar deras arbetsmarknadsetablering.7 
 

Vuxenutbildning inom etableringsuppdraget 
Nyanlända med kort eller ingen utbildningsbakgrund som 
Arbetsförmedlingen bedömer inte kan matchas mot arbetsmarknaden inom 
etableringstiden hänvisas till utbildningsplikten. Inom utbildningsplikten ska 
deltagaren ta del av vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, 
sfi och samhällsorientering för att på så sätt närma sig arbetsmarknaden. 
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Bland nyanlända med kort utbildning utgör kvinnor en större andel. I januari 
2019 var 55 procent av de som omfattas av utbildningsplikten i 
etableringsprogrammet kvinnor och 45 procent män8. Sveriges Kvinnolobby 
skriver i rapporten Snabbspår och stickspår att en förklaring till att 
nyanlända kvinnor studerar i högre utsträckning än män kan vara att det är 
lättare att kombinera utbildningsinsatser med att ha huvudansvaret för hem 
och barn.9 
 
Av länsstyrelsernas nationella återrapportering om samhällsorientering 2018 
framgår att det är ett fortsatt utvecklingsområde att erbjuda 
samhällsorientering som möjliggör att kvinnor och män kan delta på lika 
villkor. För att ge större möjlighet för kvinnor och män att ta del av 
samhällsorienteringen under exempelvis föräldraledighet behövs olika 
lösningar i genomförandet i samhällsorientering, och fler möjligheter att 
kombinera samhällsorientering med andra insatser i etableringen. 
Länsstyrelserna beskriver att orsakerna till väntetider är olika för kvinnor 
och män. För kvinnor är kö till barnomsorg den främsta orsaken till väntan 
på att påbörja samhällsorientering och för män är orsaken svårighet att 
samordna samhällsorientering med andra insatser. Även när det gäller 
orsaker till avbrott i samhällsorienteringen syns stora könsskillnader. För 
kvinnor är den främsta orsaken till avbrott föräldraledighet, medan det för 
män är arbete.10   

Utmaningar för arbetsmarknadsetablering  
Etablering på arbetsmarknaden tar längre tid för nyanlända kvinnor än för 
nyanlända män. Utrikes födda kvinnor förvärvsarbetar i mindre grad och 
befinner sig i större utsträckning utanför arbetskraften än inrikes födda 
kvinnor. Ett hinder för nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden är 
ofta brist på arbetslivserfarenhet och kvalifikationer som motsvarar 
efterfrågan.11 
 
Tillväxtverket har 2019 i rapporten Anställning eller företagande? granskat 
utrikes födda kvinnors utbildningsnivå och födelseregion kopplat till 
arbetsmarknadsetablering. Tillväxtverket skriver att kvinnor med 
förgymnasial utbildning födda utanför EU/EFTA har särskilt svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden. I denna grupp är andelen 
förvärvsarbetande endast 37 procent och 7 procent är långtidsarbetslösa. 
Den låga andelen förvärvsarbetande i gruppen verkar drivas av kön, 
födelseregion och utbildningsnivå.12 Andelen utrikes födda kvinnor som 
förvärvsarbeterar ökar dock med antal år i Sverige. Statistik från OECD-
länderna visar att andelen män med flyktingbakgrund som har en anställning 
ökar snabbt de första 5 till 9 åren efter ankomst till det nya landet. Efter nio 
år planar ökningen ut. Andelen kvinnor med flyktingbakgrund med en 
anställning ökar sakta och fortsätter göra det i 10–15 år efter ankomst till det 
nya landet.13 
 
Ett annat hinder för kvinnors arbetsmarknadsetablering kan vara 
traditionella könsnormer när det handlar om arbete och familj. I många 
länder upprätthålls en familjeförsörjarmodell. som bygger på att män ses 
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som försörjare och kvinnor främst ses som hustrur och mödrar. Kvinnors 
möjligheter att försörja sig genom ett arbete är grundläggande i svensk 
jämställdhetspolitik. För att möjliggöra för kvinnor och män att både 
förvärvsarbeta och ta hand om en familj är skatter och socialförsäkringar 
knutna till individen i stället för till familjen. Att både kvinnor och män 
förväntas arbeta brukar kallas tvåförsörjarmodell.14 Möjliga konsekvenser 
av att upprätthålla en familjeförsörjarmodell är bland annat ekonomisk 
utsatthet för kvinnan på grund av låg eller obefintlig egen inkomst. Det 
innebär i förlängningen låg pension och en stark beroendeställning till 
mannen som försörjer familjen. Med endast en familjeförsörjare finns även 
risk för ekonomisk utsatthet för barnen. I rapporten Ny i Norden som 
Nordiska ministerrådet tagit fram beskrivs att flera danska kommuner har 
positiva erfarenheter av att inledningsvis ha med båda makarna i kvinnans 
samtal om integrationsprocessen. På så sätt säkerställs att bägge parter har 
samma information om kvinnans rättigheter och kommande 
yrkesdeltagande.15  

Deltid 
I OECD:s rapport Triple Disadvantage? beskrivs att fler än 4 av 10 kvinnor 
med flyktingbakgrund har ett deltidsarbete i OECD-Europa. Det är nästan 
dubbelt så hög siffra jämfört med kvinnor som är födda i OECD-Europa.16  
 
Statistik från Sverige daterad till 2018 visar att 81 procent av gruppen 
utomeuropeiskt födda män och 63 procent av gruppen utomeuropeiskt födda 
kvinnor arbetade heltid i sin huvudsyssla. I gruppen utomeuropeiskt födda 
kvinnor som då var sysselsatta på deltid inom sin huvudsyssla var 8 procent 
(19 000 personer) undersysselsatta under 2018. Undersysselsatt innebär att 
man kan och vill arbeta mer än vad man gör.  Tidsbegränsade anställningar 
är även vanligare bland utomeuropeiskt födda än bland inrikes födda och 
europeiskt födda.17 

Språkkunskaper 
Rapporten Triple Disadvantage beskriver att kvinnor med flyktingbakgrund 
generellt har en lägre nivå i språkkunskaper i mottagarlandets språk än män 
med flyktingbakgrund. Denna skillnad jämnas ut med tiden men 
språkkunnigheten hos kvinnor med flyktingbakgrund kvarstår generellt på 
en lägre nivå.18 Forskning från de nordiska länderna beskriven i Nordiska 
ministerrådets rapporter visar att brister i språkkunskaper påverkar kvinnors 
möjligheter att få jobb i betydligt större utsträckning än för män. Inom 
kvinnodominerade yrken krävs ofta mer utbildning och högre 
språkkunskaper för att få en anställning.19 De högre kraven på språk och 
utbildning inom kvinnodominerade yrken gör också att det finns färre 
etableringsinsatser i dessa branscher.20  
 
Det finns en förstärkande negativ sysselsättningseffekt i att inte nå upp till 
språkkraven. Vissa kvalifikationer kan bli betydelselösa utan de 
språkkunskaper som arbete i till exempel servicesektorn med mycket 
kundkontakt kan kräva. En dansk studie som genomfördes 2012 visade att 
bättre språkkunskaper i danska hos utrikes födda kvinnor minskade risken 
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för att ta emot ekonomiskt stöd. Denna effekt var inte synlig för män i 
studien.21  
 
Brist på språkkunskaper gör att kvinnor i högre grad riskerar att hamna i 
insatser utan nära förankring till arbetsmarknaden. En norsk studie visade att 
kvinnor i högre utsträckning deltar i insatser som fokuserar på handarbete. 
Möjliga förklaringar till detta är att arbetspraktik ofta kräver högre 
språkkunskaper, och vid brist på praktikplatser görs ofta ett urval där de som 
anses bäst rustade för arbetsmarknaden väljs till arbetsmarknadsinriktade 
insatser.22 

Nätverk och ideellt engagemang 
Uppsökande verksamhet är ett sätt att inkludera samtliga i målgruppen och 
motverka att vissa grupper inte deltar. Uppsökande insatser är inte bara av 
betydelse för att nå personer man annars inte skulle nå, det är också ett sätt 
att stärka personers nätverk. Civilsamhällets roll som brobyggare till det 
omgivande samhället kan i det här avseendet vara väldigt viktig. 
 
Starka sociala nätverk är ofta avgörande för att få jobb i de nordiska 
länderna. Det finns en tydlig koppling mellan nyanländas anställning och 
deras sociala nätverk, speciellt med kontakter till inrikes födda.23 Studier 
pekar på att personer som invandrat och som är aktiva i idéburna 
organisationer har en högre sysselsättningsnivå. Nyanlända kvinnor har 
generellt ett mindre nätverk än nyanlända män. Ett sätt att motverka detta är 
exempelvis mentorskapsprogram.24 
 
Volontärbyrån tar årligen fram en nationell undersökning om ideellt 
engagemang kallad Volontärbarometern. Volontärbyrån ser att allt fler med 
utländsk bakgrund söker sig till ideellt engagemang. Bland volontärerna i 
deras undersökning kommer drygt 20 procent från ett annat land än Sverige. 
Volontärbyrån beskriver att personerna dels vill bidra till det svenska 
samhället, dels att det ideella engagemanget är en väg till etablering, 
språkträning och nätverksbyggande.25 

Diskriminering 
Nordiska ministerrådets rapport Nyanlända kvinnors etablering lyfter hur 
arbetsgivares fördomar om en grupps kompetens och förmågor direkt 
påverkar nyanländas chanser till jobb och deras karriärutveckling. Flera 
studier visar att såväl upplevd som uppmätt diskriminering är vanligt 
förekommande i de nordiska länderna. Diskriminering på etnisk eller 
religiös grund samspelar dessutom med andra diskrimineringsgrunder, 
såsom kön, vilket gör att nyanlända kvinnor ställs inför särskilda utmaningar 
i sin etableringsprocess.26 
 
Rapporten Forgotten Women: the impact of Islamophobia on Muslim 
women lyfter hur islamofobi och sexism underminerar muslimska kvinnors 
möjligheter till ekonomisk, politisk och social jämlikhet och jämställdhet. 
Av rapporten framgår hur kvinnor som bär sjal får sin egenmakt och 
kompetens ifrågasatt, samt hur muslimska kvinnors utestängs från vissa 
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branscher på grund av klädkoder. Den lyfter även utsatthet för rasism och 
hatbrott i det offentliga rummet. Konsekvenserna för dessa kvinnor blir 
begränsad socioekonomisk rörlighet, otrygghet i det offentliga rummet, 
minskade karriärmöjligheter och minskat deltagande i samhället.27  
 
Länsstyrelsen Stockholms rapport Antisvart rasism och diskriminering på 
arbetsmarknaden handlar om diskriminering mot afrosvenskar. I rapporten 
beskrivs bland annat löneutveckling kopplat till studier. För afrosvenskar 
födda i Afrika söder om Sahara sjunker arbetslösheten i takt med att 
utbildningsnivån ökar, dock inte i lika hög utsträckning som för den övriga 
befolkningen. Ett trendbrott syns emellertid när personer i denna grupp 
afrosvenskar läser vidare efter gymnasiet och avslutar en högst treårig 
eftergymnasial utbildning. Högre utbildning blir då för dessa afrosvenskar, i 
motsats till övriga befolkningen, en nackdel eftersom det resulterar i högre 
arbetslöshet.28  

Föräldraskap 

Föräldraledighet 
Ett stort uttag av föräldradagar kan försena språkinlärning och etablering, 
och nyanlända som omfattas av etableringslagen förlorar rätten till 
etableringsinsatser vid ett för långt uttag. Före den 1 juli 2017 hade föräldrar 
som invandrat till Sverige rätt att ta ut lika många föräldradagar för ett äldre 
barn, som för ett barn som fötts i Sverige. 1 juli 2017 trädde lagen om 
begränsad föräldrapenning för invandrare med barn över ett år i kraft. Lagen 
begränsar rätten till föräldrapenning efter barnets ålder. Syftet med lagen är 
att motverka försenad etablering på arbetsmarknaden för nyanlända 
kvinnor.29 
 
I Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige 
med barn (SOU 2016:73) beskrivs att det finns stora skillnader mellan mäns 
och kvinnors användning av föräldrapenning. Skillnaden syns både när 
dagarna används och i det totala antalet dagar som används. Forskning visar 
att det finns samband mellan exempelvis utbildningsnivå, inkomster och 
uttaget av föräldrapenning. Pappor med högre utbildning är i högre 
utsträckning hemma med barn. Pappor med mycket låg inkomst och mycket 
hög inkomst tar ut färre dagar än pappor med medelinkomst. Det finns även 
skillnader kopplat till om pappan har invandrat eller är född i Sverige. Det 
är dock ett svårtolkat mönster. En högre andel pappor som invandrat som tar 
ut många dagar, men det finns även en högre andel som inte tar ut några 
dagar alls. Försäkringskassan analyserade föräldrars uttag av 
föräldrapenning år 2013. Av analysen framgick att lägst andel jämställda par 
finns bland dem där ingen av föräldrarna har en pensionsgrundande inkomst 
på mer än fem prisbasbelopp. För pappor har alltså främst låg inkomst 
betydelse för uttaget. När båda föräldrarna var födda i Sverige var det 15 
procent av paren som delade jämställt på föräldrapenningdagarna år 2013. 
När ingen av föräldrarna var födda i Sverige delade i stället ca fem procent 
jämställt.30 
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De nyanlända som har kommit till Norden under de senaste åren har låg 
genomsnittsålder, vilket innebär att många även är i barnafödande ålder. Det 
är vanligt att par och familjer som har flytt blir gravida inom ett år efter att 
man anlänt till mottagarlandet. Det beror på att osäkerheten innan och under 
en flykt gör personer ovilliga att skaffa barn under den perioden.31 Detta 
faktum ställer krav på flexibla lösningar både när det gäller insatser och 
barnomsorg. Det är lika viktigt att kvinnor får tillgång till 
arbetsmarknadsförberedande insatser på jämbördiga villkor som män som 
det är att det finns passande insatser för dem som inte inom den närmsta 
tiden står till arbetsmarknadens förfogande. 32  
 
En framgångsrik integration av nyanlända kvinnor har enligt forskning visat 
sig avgörande för integrationen av deras barn.  Det är främst etablering på 
arbetsmarknaden för kvinnor som har visat sig ha stark påverkan på 
sysselsättningsnivån för deras döttrar. Språkundervisning och 
etableringsinsatser för nyanlända kvinnor resulterar alltså i stora 
samhälleliga vinster i förlängningen även för deras barn.33   

Barnomsorg 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) driver 2018 till 2020 satsningen 
Öppen förskola för språk och integration. Syftet är att påskynda 
etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i förskolan. SKR 
kartlägger befintlig verksamhet i landet, inventerar lokala behov för att fler 
kommuner ska kunna driva sådan aktivitet samt sprider lärande exempel på 
hur kommuner samordnar öppen förskola med språkundervisning och andra 
integrationsinsatser.34  
 
Utrikes födda nyttjar barnomsorg i lägre utsträckning än inrikes födda. En 
orsak tycks dels vara tillit till barnomsorgen. Det är viktigt att våga lämna 
ifrån sig sitt barn för att kunna arbeta eller studera. För föräldrar som inte 
kan kommunicera med personalen blir tröskeln till förskolan högre av att de 
inte kan försäkra sig om att barnet har det bra. En annan orsak tycks vara 
tillgång till barnomsorg. En dansk studie tyder på att utrikes födda kvinnor 
oftare arbetar på andra tider än när barnomsorgen har öppet. Det är viktigt 
med korta kötider och att omsorg erbjuds i flexibla former. Att det finns 
barnomsorg att tillgå på kvällar, nätter och helger är viktigt dels för att 
kunna tacka ja och sedan för att kunna behålla ett jobb med oregelbundna 
eller obekväma arbetstider.35  
 
SKR beskriver i en delrapport flera insatser som visat sig vara effektiva för 
att öka familjers vilja att lämna barnen på förskola. Ett exempel är 
språkförskolor där barnen kommer i kontakt med förskola och mammorna 
får kontakt med språkundervisning. Andra insatser som beskrivs ha positiv 
effekt är bland annat att ordna studiebesök på en förskola, att ens 
verksamhet får besök av förskolepersonal som berättar om förskolan och 
även av personer som arbetar med att administrera intaget till förskolan, 
som berättar om ansökningsprocessen.36 Deltagandet i förskolan ökar 
generellt för barn med utrikes födda föräldrar med vistelsetiden i Sverige.37   
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Delaktighet, normer och värderingar 

I rapporten Rätt insats av rätt aktör i rätt tid problematiserar Länsstyrelsen i 
Västra Götaland frågan om vad som är målet för arbetet med nyanlända och 
en framgångsrik integration. Länsstyrelsen skriver att antalet nyanlända som 
är i arbete 90 dagar efter avslutat etableringsprogram är ett mått, men 
integration handlar också om känslan av att vara delaktig och inkluderad i 
samhället.38 Institutet för framtidsstudier har 2019 släppt rapporten Med 
migranternas röst. Rapporten bygger på en del av undersökningen Migrant 
World Value Survey där man undersökt migranters värderingar och sociala 
normer bland annat i Sverige. I undersökningen ingick bland andra 
nyanlända i alla åldrar. Syftet med studien var dels att få en bättre 
uppfattning av hur utomeuropeiska migranter i Sverige ser på 
integrationsfrågan dels vilka värderingar och normer som är dominerande 
beroende på ursprungsland och andra bakgrundsfaktorer. 
 
Huvuddelen av de som deltagit i undersökningen känner sig hemma i 
Sverige och känner samhörighet både med sitt ursprungsland och med 
Sverige. Respondenterna beskriver förbättringar när det gäller ekonomiska 
villkor, boende, hälso- och sjukvård och deltagande i föreningar sedan de 
kom till Sverige. De uppger att de har bättre utbildningsmöjligheter och mer 
yttrandefrihet än i hemlandet och mer frihet att göra egna livsval och större 
möjlighet att påverka. Däremot svarar många att verkligheten inte lever upp 
till förväntningarna när det gäller arbete.  
 
Deltagarna i undersökningen skiljer sig stort från majoritetsbefolkningen i 
Sverige vad gäller exempelvis tolerans för homosexualitet, synen på 
skilsmässor och aborter. En majoritet av såväl kvinnor som män är för 
jämställdhet, men många anser samtidigt att kvinnors jämställdhet har gått 
för långt i Sverige. I rapporten har man undersökt skillnader i värderingar 
hos migranter från Turkiet, Irak och Iran och sett tydliga skillnader i 
frihetliga värderingar mellan befolkningen i ursprungsländerna och 
migranterna i Sverige. Det sker en successiv förflyttning mot en mer liberal 
hållning efter migrationen till Sverige. Rapporten beskriver att antalet år 
respondenterna har tillbringat i Sverige har stor betydelse, och konstaterar 
att just dessa värderingar förändras i relativt hög grad över tid.39  

Barns integration 

Grund- och gymnasieskola 
Nordiska ministerrådets rapport Skolan en grund för lyckad inkludering 
beskriver skolans möjlighet att stötta nyanlända barn och unga. Barn och 
ungdomar som har migrerat kan ha traumatiska upplevelser med sig. En 
viktig del i barns återhämtning sker inte i direkt behandling eller terapi, utan 
genom stöd från personer i vardagen, exempelvis i skolan. Kunskap om och 
pedagogiska verktyg för att arbeta med barn som bär på trauman blir därför 
viktigt, till exempel att arbeta med förutsägbarhet och trygghet.40  
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För elever födda utanför EU/EFTA som har invandrat till Sverige efter sju 
års ålder är det färre än hälften som är behöriga till ett nationellt 
gymnasieprogram när de har avslutat årskurs nio. I samma grupp elever är 
det en lägre andel behöriga bland pojkar än bland flickor likt inrikes födda 
elever. Det är dock så att skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat och 
är betydligt större bland de elever födda utanför EU/EFTA som har 
invandrat efter sju års ålder jämfört med inrikes födda elever. 
 
Många elever som har invandrat till Sverige i nära anslutning till 
gymnasiestarten har svårt att bli behöriga till ett nationellt program i 
gymnasieskolan, att slutföra utbildningen och att uppnå kraven för 
gymnasieexamen. Bland nyinvandrade elever som påbörjade 
gymnasieskolan höstterminen 2014 var det 18 procent av männen och 22 
procent av kvinnorna som fyra år senare hade en gymnasieexamen. 
Nyinvandrade elever innebär elever som har kommit till Sverige tidigast 
fyra år före sin start i gymnasieskolan41. Statistik beställd av Tillväxtverket 
2018 visar att i gruppen unga utrikes födda kvinnor (15–24 år) finns det en 
större andel som varken arbetar eller studerar (så kallade NEET:s) jämfört 
med inrikes födda samt utrikes födda män.42 

Ensamkommande barn 
Mottagandet av ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd 
fortsätter att minska. Jämfört med 2014 och 2015 kommer det idag mycket 
färre ensamkommande barn. Det finns en uppfattning om att det bara är 
ensamkommande pojkar som kommer till Sverige. Migrationsverkets 
nationella statistik visar dock att från januari till september 2019 är nästan 
en tredjedel av de ensamkommande flickor (27 procent flickor och 72 
procent pojkar).43 
 
Migrationsverket har i uppdrag att så snart som möjligt efter att ett 
ensamkommande barn ansökt om asyl, anvisa barnet till en kommun som 
får det långsiktiga ansvaret för barnets får omsorg och en bostad.44 
Ensamkommande barn kan placeras i en kommun via en så kallad 
utjämnande anvisning enligt en modell. Om barnet har en stark anknytning 
till en kommun kan Migrationsverket i vissa fall istället göra en anvisning 
dit.45 Då har barnet uppgett att de känner någon sedan tidigare dit de 
anvisas, exempelvis släkt eller bekanta. Migrationsverket har 2019 reviderat 
sin standard för kommunanvisning av barn utan vårdnadshavare. I den 
reviderade standarden anges en snävare definition av anhöriga den 
ensamkommande kan beviljas en anknytningsanvisning till. Socialtjänsten i 
ankomstkommunen ska utreda och bedöma lämpligheten av att barnet bor 
tillsammans med de personer som den anknytningsanvisats till eller med. 
Ensamkommande barn som anvisas på anknytning är en mer osynlig grupp, 
och den nya standarden har kommit till för att undvika att barn far illa 
genom exempelvis människohandel, bortgifte eller annan exploatering.46 
Det har hänt att ensamkommande barn som placerats med anhöriga har 
blivit utsatta och utnyttjade. De har som exempel fått utföra hushållssysslor 
i en omfattning som är orimlig för deras ålder, så kallat hushållslaveri.47 För 
ensamkommande som anvisas till att bo med anhöriga som har mindre 
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förankring i det svenska samhället är risken att det samhälleliga stödet för 
barnet endast begränsas till skolpersonal, och det kan vara svårt för 
skolpersonal att stödja eleven utanför skoltid. Vissa ensamkommande som 
anvisats på anknytning riskerar därför att få mindre stöd när det gäller att 
orientera sig i samhället under den första tiden i Sverige.48 
 
Fores har tagit fram rapporten Ensamkommande flickor på väg in i 
samhället. Den bygger främst data över ensamkommande barn som fick 
uppehållstillstånd och folkbokfördes under perioden 2003–2014. Studien 
visar att de flesta ensamkommande är i utbildning när de är i åldrarna 19–
21. Ensamkommande kvinnor är betydligt oftare i utbildning när de är 21 år 
eller äldre än män som kommit som ensamkommande. Det är betydligt 
vanligare bland ensamkommande och unga som invandrat tillsammans med 
föräldrar att varken arbeta eller studera än bland dem med svensk bakgrund 
(så kallade NEET:s). Högst är andelen inaktiva bland de ensamkommande 
kvinnorna.49 
 
Delmi:s rapport Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska 
samhället bygger på samma statistik som Fores rapport och visar att fler 
män som kommit som ensamkommande är i arbete jämfört med kvinnor 
som kommit som ensamkommande. Andelen som är sysselsatta ökar dock 
med tiden som folkbokförd i Sverige. Studien visar att vid 27 års ålder har 
66 procent av de ensamkommande männen och 56 procent av kvinnorna 
arbete, att jämföra med 81 procent män respektive 77 procent kvinnor bland 
svenskfödda. Att sysselsättningen är lägre bland de ensamkommande 
kvinnorna menar författarna till viss del kan förklaras med att de ofta 
studerar högre upp i åldrarna jämfört med männen. De ensamkommande 
kvinnorna har även betydligt lägre löneinkomster än männen.50  

Kvotflyktingar 

En kvotflykting är en person som genom organiserad överföring kommer till 
ett asylland inom ramen för dess flyktingkvot med rätt att bosätta sig där 
permanent. Organisationen UNHCR föreslår vilka personer som 
Migrationsverket ska bedöma om de ska tas ut för Sveriges flyktingkvot. 
UNHCR utgår från utsatthet och behov av internationellt skydd när personer 
väljs ut till flyktingkvoten. Grupper som UNHCR lyfter fram som särskilt 
utsatta i flyktsituationer är bland annat kvinnor och barn utan stödjande 
nätverk, personer som tillhör en religiös eller etnisk minoritet, hbtq-personer 
och personer som är sjuka eller har funktionsnedsättningar.51 
 
Kvotflyktingar vistas inte i Sverige under en asyltid och kan därför vara 
sämre rustade för bosättning och arbetsmarknadsetablering jämfört med 
personer som har befunnit sig i Sverige under sin asylprocess som har 
kunnat ta del i insatser som civila samhället tillhandahållit, exempelvis 
språkcaféer. Det innebär att kvotflyktingar under sin första tid i Sverige kan 
ha låg kunskap om Sverige, det svenska språket, svårigheter i kontakter med 
myndigheter, föreningsliv, skola och utbildning och arbetsmarknad. 
Framförhållning och gemensam planering kan bidra till ett bra mottagande 



 

  
 

 
 

 
Sida 

  16(35) 

 

och för att kunna möta behoven hos kvinnor, män, flickor, pojkar och 
personer med annan könsidentitet som kommer som kvotflyktingar.52 

Hälsa 

Risker för ohälsa  
Region Skånes kunskapscentrum för migration och hälsa har tagit fram 
kunskapssammanställningen Migration och hälsa. Den fokuserar på 
migrationens riskfaktorer för sämre hälsa, särskilt för flyktingar. Den 
belyser att många flyktingar bär på traumatiska upplevelser av förföljelse, 
krig och flykt som behöver bearbetas. Det är vanligt att kvinnor, men även 
barn och unga av alla kön utsätts för våld och övergrepp i konflikter och 
under flykt. Lång väntan på besked om asylansökan kan också tära på 
individens psykiska hälsa. Även för de med uppehållstillstånd finns högre 
risker för psykisk ohälsa på grund av det sociala utanförskap som det kan 
innebära att inte kunna språket, att vara arbetslös eller uppleva 
diskriminering. 
 
En sämre hälsa leder ofta till sämre resultat i etableringen på 
arbetsmarknaden. Ohälsotalen är högst bland utrikes födda kvinnor men 
samtidigt har denna grupp det lägsta deltagandet i vården. Region Skånes 
kunskapssammanställning lyfter kvinnohälsa som ett exempel där erfarenhet 
av migration kan få konsekvenser. Utrikesfödda kvinnor deltar i lägre grad i 
cellprovtagning för livmoderhalscancer och mammografi. En förklaring tros 
vara språksvårigheter och brist på begriplig information. Risken att dö i 
samband med en förlossning är till exempel fyra gånger högre om barnet 
eller mamman är utlandsfödd. Barn som är födda i Sverige av asylsökande 
kvinnor har en signifikant ökad risk att födas för tidigt och att avlida i 
samband med födseln. Språkförbistring och bristande tolkning anses vara en 
bidragande orsak. Ett område som också relaterar till kvinnohälsa är 
könsstympning. Den svenska hälso- och sjukvården fångar sällan upp 
kvinnor som har utsatts för könsstympning då frågor om könsstympning i 
hälsoundersökningen ofta saknas.53 

Trångboddhet 
Hushåll som har svag ekonomi och svagt kontaktnät har särskilt svårt att 
hitta en första bostad och etablera sig på bostadsmarknaden. Hemlöshet, 
trångboddhet och boendesegregation är exempel på sociala konsekvenser av 
dagens bostadsmarknad.54 Trångboddhet är vanligare bland utrikes födda än 
bland inrikes födda. År 2018 var ca två procent av befolkningen i gruppen 
inrikes födda 16 år och äldre trångbodda. Motsvarande statistik för gruppen 
utrikes födda var ca 16 procent. Skillnaderna i andelen trångbodda är 
betydligt mindre mellan kvinnor och män än vad de är mellan inrikes och 
utrikes födda. Födelseland påverkar alltså risken mer för trångboddhet än 
kön. Det finns flera definitioner av trångboddhet, i uträkningen av de 
angivna procenttalen användes en norm som definierar ett hushåll som 
trångbott om det finns fler än två boende per sovrum, kök och vardagsrum 
oräknade.55 
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Riksrevisionen har 2019 granskat trångboddheten i Sverige. Av rapporten 
Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat framgår att den 
ökade trångboddheten inte har bidragit till vare sig försämrad hälsa, en ökad 
användning av socialförsäkringen eller till försämrade skolresultat. De 
skriver dock att det är rimligt att tro att det finns en grad av trångboddhet 
som ger negativa konsekvenser. Granskningen visar att en mer extrem 
trångboddhet, där fler än två personer delar sovrum, nästintill har 
fördubblats under de senaste 20 åren, från cirka 2,5 till 5 procent av 
befolkningen.56 

Utsatthet för våld 
Mäns våld mot kvinnor omfattar inte bara fysiskt våld utan även 
ekonomiskt, psykiskt, materiellt och sexuellt våld. Våldet kan även innefatta 
andra begränsningar i form av kontroll av vilka kläder man får lov att bära, 
vem man får lov att umgås med och så vidare.57 
 
Sveriges Kvinnolobby utgav 2019 rapporten Jämställdhet mot segregation. I 
rapporten beskrivs att utrikes födda kvinnor är den grupp som är störst utsatt 
för hot och våld. Andelen utrikes födda kvinnor som blivit utsatta för hot 
och våld var 7,9 procent jämfört med 6,7 procent för kvinnor med svensk 
bakgrund. Statistiken för män är jämförbar med varandra, 6,7 procent för 
utrikes födda män och 6,5 procent för män med svensk bakgrund.  
 
Andelen utrikes födda kvinnor som har blivit utsatta för hot och våld i 
bostaden är mer än dubbelt så stor som andelen bland kvinnor med svensk 
bakgrund (2,5 procent, jämfört med 1,1 procent). Motsvarande siffror i 
gruppen män är 1 procent för utrikes födda och 0,6 procent för de med 
svensk bakgrund.58 
 
I Stadsmissionens och Röda korsets rapport Röster från skuggsamhället 
beskrivs hur kvinnor ofta hamnar i ett underläge under asylutredningen för 
att beslutande myndigheter inte uppmärksammar kvinnors särskilda 
livsvillkor och situation. Rapporten belyser att kvinnor ofta vittnar om 
svårigheten att berätta om upplevelser av våldtäkter, sexuellt utnyttjande 
och våld i nära relationer under asylutredningen. Det innebär att de skäl som 
skulle kunna ge dessa kvinnor rätt till skydd i Sverige inte alltid kommer 
fram i asylutredning.59 
 
Unizon är en paraplyorganisation som samlar svenska kvinnojourer, 
tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle 
fritt från våld. Unizon genomför varje år en undersökning av kommunernas 
arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kallad 
Kvinnofridsbarometern. I 2019 års rapport svarade hälften av kommunerna 
att de har kompetens eller verksamhet som garanterar att stöd och skydd 
beaktar särskilda behov för kvinnor utan permanent uppehållstillstånd, 
såsom personer som är asylsökande eller papperslösa. I 
Kvinnofridsbarometern 2015 uppgav fyra av tio kommuner att de hade 
kompetens i dessa ärenden.60 I de fall en person under asyltiden utsätts för 
våld eller andra övergrepp av en närstående, har kommunen det yttersta 
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ansvaret för att den våldsutsatta får det stöd och den hjälp hon behöver Om 
socialnämnden bedömer det lämpligt för den våldsutsatta kan 
Migrationsverket placera om personen inom sin egen 
förläggningsorganisation. I förordningen (2002:1118) om statlig ersättning 
för asylsökande med flera regleras kommunernas rätt till ersättning för de 
faktiska kostnader som kommunerna haft.61 
 
Utredningen Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) beskriver 
risken för utsatthet för kvinnor som anhöriginvandrat. Anhöriginvandrare 
som inte tidigare har bott tillsammans med anknytningspersonen får först ett 
tillfälligt uppehållstillstånd under två år. Det kallas tvåårsregeln. 
Regleringen innebär att om paret skiljer sig inom två år skulle motparten, 
som ofta är en kvinna, förlora sitt uppehållstillstånd. Forskning har visat att 
migrerade kvinnor med tidsbegränsade uppehållstillstånd har sämre tillgång 
till rättsliga lösningar för att bekämpa det våld som män utövar mot dem än 
andra våldsutsatta kvinnor. Det är också belagt att den rättsliga regleringen 
av uppehållstillstånd för migrerade kvinnor är central för kvinnors möjlighet 
att skydda sig mot våld genom att lämna våldsamma män. Lagstiftningen 
innebär att det är den som anhöriginvandrat, oftast en kvinna som ensam 
står för risken om förhållandet upphör inom de första åren. Hon får ensam 
eller tillsammans med sitt barn utstå konsekvenserna av våldet. Det finns en 
möjlighet för anknytningspersonen, som ofta är en man, att utnyttja 
lagstiftningen genom sitt övertag.62 
 
I Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) 
beskrivs att hedersrelaterat våld och förtryck innebär kontroll av sexualitet, 
relationer och kroppsliga uttryck. I hedersrelaterat våld och förtryck är 
kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till 
kollektivet. Föreställningar om oskuld och kyskhet står i fokus och familjens 
anseende ses som beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda 
beteende. Detta kan vara mer eller mindre uttalat och kontrollen kan sträcka 
sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som 
berör exempelvis socialt umgänge, klädval och rörelsefrihet till livsval som 
utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form 
resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, vilket inkluderar dödligt 
våld. Den kollektiva karaktären i hederstänkandet innebär att det kan finnas 
fler förövare som kan vara av båda könen, och att offren kan vara både 
kvinnor och män samt flickor och pojkar. Det kan också innebära att våldet 
sanktioneras av familjen och den närmaste omgivningen, även av andra 
kvinnor.63 I november 2018 lanserades en kartläggning av hedersrelaterat 
våld och förtryck på uppdrag av Malmö Stad, Göteborgs Stad och 
Stockholm Stad. Kartläggningen visade en hedersutsatthet för ungefär 1 av 
10 niondeklassare i Göteborg. Den visade också att hedersutsatta ungdomar 
inte söker stöd eller hjälp antingen eftersom de inte anses sig ha behov av 
det, för att de inte tror någon skulle förstå eller kunna hjälpa eller för att de 
anses att de upplever att söka hjälp skulle vara att svika eller utsätta sin 
familj för fara.64 
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När man tittar på utsatthet för våld är det viktigt att uppmärksamma 
levnadsvillkoren för grupper med svagt samhälleligt skydd då dessa grupper 
ofta är mer våldsutsatta än andra. Det kan handla om personer med 
funktionsnedsättning, äldre, hbtq-personer, personer i prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål, personer som lever med 
hedersrelaterat våld och förtryck och personer i missbruk och beroende. Det 
finns alltså grupper inom grupperna asylsökande, nyanlända och 
ensamkommande barn med specifika villkor som kan påverka utsattheten 
för våld.65  

Kartläggning Västra Götalands län 

Kvinnor och män i mottagandet 

Fler män än kvinnor söker asyl i Sverige. Den 1 september 2019 var det 2 
852 asylsökande kvinnor och flickor inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem i Västra Götaland. Motsvarande siffra för män och 
pojkar var 4 845. Statistik från samma datum visar att cirka 56 procent av de 
asylsökande i Västra Götaland har ordnat med eget boende, och cirka 44 
procent bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.  
 
Den 1 september 2019 fanns 174 ensamkommande barn inskrivna i 
migrationsverkets mottagningssystem i länet.66 Från den 1 januari 2019 till 
och med den 1 september samma år har totalt 557 ansökningar om asyl för 
ensamkommande barn lämnats in i hela landet. Fördelningen mellan könen 
visade att 155 ansökningar gällde flickor och 402 ansökningar rörde 
pojkar.67 
 
Ensamkommande barn kan placeras i en kommun via en så kallad 
utjämnande anvisning. Om barnet har en stark anknytning till en kommun 
kan Migrationsverket i vissa fall göra en anvisning dit. En större andel av de 
ensamkommande flickorna anvisas på anknytning. Enligt statistik från 
Migrationsverket från den 30 september 2019 har 30 ensamkommande 
flickor anvisats på anknytning och 7 enligt utjämnande anvisning. 
Motsvarande siffror för ensamkommande pojkar var 35 på anknytning och 
33 på utjämnande anvisning. En stor majoritet av de ensamkommande 
flickorna anvisas alltså på anknytning.  För pojkar är det relativt jämnt 
mellan de två sätt de kan anvisas på. Statistiken är för Västra Götaland och 
för de som hittills anvisats under 2019.68 
 
Under 2018 togs totalt 7 368 nyanlända emot i Västra Götalands kommuner. 
Fördelningen var 3 318 kvinnor (ca 45 procent) och 4 050 män (ca 55 
procent)69. Eftersom det är fler män än kvinnor som söker asyl är det även 
fler män som får uppehållstillstånd. Andelen kvinnor ökar över tid på grund 
av anhöriginvandring.70 
 
Gruppen kvotflyktingar har en jämnare könsfördelning än den grupp som 
kommer via asyl och ungefär hälften av kvotflyktingarna är barn. År 2018 
hade Sverige en överenskommelse om att ta emot 5 000 kvotflyktingar, och 
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under 2019 är antalet platser enligt överenskommelsen lika många71.  Av 
Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd från den 1 
september 2019 framgår att 795 flickor under 18 år och 790 kvinnor inom 
gruppen kvotflyktingar hade fått uppehållstillstånd under 2019. 
Motsvarande siffror för pojkar under 18 år var 868 och för män 752. Denna 
statistik är nationell.72 
 
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, 
den så kallade gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen innebär 
att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga 
krav.73 Sedan lagen trädde i kraft fram till oktober 2019 har 2 408 män sökt 
uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och 1 617 har bifallits i Västra 
Götaland. Motsvarande statistik för kvinnor i Västra Götaland är 100 sökta 
uppehållstillstånd och 45 beviljade.74 
 
I Sverige idag finns endast kategorierna kvinna och man för att registrera 
juridiskt kön. Det innebär att även ickebinära och transpersoner som inte 
identifierar sig som kvinnor och män sorteras in under dessa två kategorier. 
Det finns ingen statistik över hur många som söker asyl i Sverige av rädsla 
för förföljelse på grund av sin könsidentitet då Migrationsverket inte för 
sådan statistik. Därför är det svårt att statistiskt synliggöra gruppen 
asylsökande och nyanlända som inte identifierar sig enligt tvåkönsnormen.  

Kvinnor och män i etableringsuppdraget 

I augusti 2019 var det 5 686 nyanlända som deltog i etableringsuppdraget i 
Västra Götaland, 3 295 kvinnor och 2 391 män. Sedan 2018 har det varit 
fler kvinnor än män som deltar i etableringsuppdraget. Förklaringen är 
troligtvis att det under hösten 2018 var betydligt fler män än kvinnor som 
avslutade etableringsprogrammet. Fler kvinnor påbörjade även 
etableringsuppdraget under samma period, om än marginellt.75 
 
Om man tittar närmare på statistiken för etableringsuppdraget för Västra 
Götaland var 173 män och 107 kvinnor i någon form av arbete, antingen i 
sökandekategori, beslut eller aktivitet. 201 män och 351 kvinnor var i någon 
form av reguljär utbildning, antingen det är fråga om sökandekategori, 
beslut eller aktivitet. 1 053 män och 1 583 kvinnor hade någon form av sfi 
som beslut eller aktivitet, 73 män och 117 kvinnor hade samhällsorientering 
som beslut eller aktivitet. Det redovisades även för övriga deltagare 
antingen med eller utan insats. Där var det 1491 män och 1962 kvinnor76. 
Statistiken visar samtliga som har angiven aktivitet i sin etableringsplan. 
Individer kan alltså räknas flera gången i statistiken. Man kan dock se ett 
mönster i länet där fler nyanlända män är i insatser knutet till någon form av 
arbete och fler nyanlända kvinnor i insatser knutet till reguljär utbildning, 
SO och sfi. 
 
Arbetsförmedlingen för statistik över andel nyanlända kvinnor och män som 
är i arbete och studier 90 dagar efter att ha lämnat etableringsplan eller 
etableringsprogram. Statistik för Västra Götaland:77 
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 September 2019 Januari-september 
2019 

Kvinnor 26,6 procent 32,2 procent 
Män 49,6 procent 51,9 procent 

Arbetsmarknad och företagande 

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland 
från juni 2019 kommer både sysselsättningen och arbetslösheten att öka 
under 2019 och 2020. Arbetslösheten kommer främst att öka bland utrikes 
födda med tyngdpunkt på 2020.  
 
Arbetslösheten ökar mer för kvinnor än för män. Det beror på att den 
offentliga sektorn inte växer lika mycket som tidigare och att det är ett högre 
tryck i mansdominerade branscher. På dagens arbetsmarknad ställs det ofta 
krav på lägst gymnasieutbildning. Det är en utmaning eftersom andelen 
inskrivna arbetslösa med högst förgymnasial utbildning ökar. Tre av fyra 
inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning är födda utanför 
Sverige.78   
 
Det finns stora regionala skillnader inom Sverige både när det gäller utrikes 
födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden och deras företagande79. 
Tillväxtverket beskriver att i Västra Götaland år 2016 var det 238 procent 
fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund 
jämfört med 2006.80 Utrikes födda kvinnor tar inte del av 
affärsutvecklingsstöd såsom finansiering i samma utsträckning som inrikes 
födda. Trots det har företagen som drivs av denna målgrupp expanderat. 
Tillväxtverket beskriver även att personliga och kulturella tjänster, 
företagstjänster, handel, hotell & restaurang samt enheter för vård och 
omsorg är de vanligaste branscherna inom vilka utrikes födda kvinnor driver 
företag. Det är också de branscher som inrikes kvinnor driver företag inom. 
Kön verkar alltså styra branschvalet mer än bakgrund.81 

Tillväxtverket har specialbeställt statistik från SCB över företagsledare i 
Sverige, se tabellen nedan. Statistiken är över Västra Götaland och är 
daterad 2016.82 
 Förgymnasial 

utbildning (antal 
personer) 

Gymnasial eller högre 
utbildning (antal 
personer) 

Kvinnor födda inom 
EU 

1 081 11 631 

Män födda inom EU 5 695 28 732 
Kvinnor födda utom 
EU/EUFTA 

370 1 211 

Män födda utom 
EU/EUFTA 

1 002 2 883 

Statistiken visar att utbildningsbakgrund, födelseland och kön påverkar 
möjlighet och villkor för att starta företag.  
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Arbetsmarknadsinriktade projekt i Västra Götaland 
Tillväxtverket har två regeringsuppdrag som syftar till att främja 
företagande bland utrikes födda. Ett uppdrag är riktat till nyanlända kvinnor 
och män, och ett är riktat till utrikes födda kvinnor. Uppdraget att främja 
nyanländas företagande pågår mellan 2017–2019 och i det uppdraget 
finansierar myndigheten projekt som genomför insatser för att främja 
nyanländas företagande i Sverige. Inom det uppdraget har fyra projekt 
finansierats som helt eller delvis bedrivs i Västra Götaland:  

• Gemensamt snabbspår för företagare 
• Mentorprogram för att starta företag för nyanlända 
• Swecom 
• Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige II 

 Läs mer om projekten på Tillväxtverkets webbplats under rubriken 
Nyanländas företagande.83 
 
Mellan år 2018–2021 finansierar Tillväxtverket projekt som kan bidra till 
bättre kompetensförsörjning i näringslivet genom att fler utrikes födda 
kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till 
arbete eller startar företag. Inga av de projekt som beviljats projektmedel 
2018 återfinns i Västra Götalands län84.   
 
Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med 
kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. 
Under 2019 kunde offentlig sektor, ideella sektorn samt bransch- och 
medlemsorganisationer söka pengar för projekt som bidrar till att kvinnor 
och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning 
eller närmar sig arbetsmarknaden.85 Följande projekt beviljades som helt 
eller delvis bedrivs i Västra Götaland:  
 
Projekt ALL-IN ska utveckla en struktur- och myndighetsövergripande 
arbetsmetod för integration och bidra till större delaktighet på 
arbetsmarknaden och i samhället för utrikes födda främst kvinnor. Projektet 
ägs av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och 
samverkar med Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud och 
Samordningsförbundet BÅDESÅ.86 
 
Projekt Nordost drivs av Samordningsförbundet Göteborg Nordost. 
Projektet ska utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och 
stödja målgruppen utrikes födda kvinnor som har behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig arbetsmarknaden. Man har 
identifierat att det ofta hos målgruppen finns långtidsarbetslöshet i 
kombinationer med bland annat ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och 
språksvårigheter.87 
 
Projektet Jämställd etablering drivs av Arbetsförmedlingen. Projektet har 
ett starkt fokus på jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att integrera 
insatser som höjer utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad med 
möjligheten att ta fram kunskap om hur en aktiv arbetsmarknadspolitisk 
intervention bör utformas så att man i framtiden på bästa sätt kan hjälpa 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande/nyanlandas-foretagande.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande/nyanlandas-foretagande.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/utrikes-fodda-och-foretagande/utrikes-fodda-kvinnors-foretagande.html
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denna grupp till arbete. Projektet bygger på en metod som heter Matchning 
från dag 1. Projektet pågår till 15 augusti 2021.88 Projektet kommer att 
genomföras på sexton arbetsförmedlingskontor som har engagemang, 
kapacitet och ett tillräckligt stort inflöde av utrikes födda arbetssökande. I 
Västra Götaland är det Uddevalla, Borås och Göteborg.89 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland finansierar flera olika projekt med 
inriktning arbetsmarknad med utvecklingsmedlen 37 och 37 a §§. Ett av 
dessa projekt är NAD i Väst. Länsstyrelsen samfinansierar projektet med 
andra aktörer och i samarbetet ingår Arbetsförmedlingen, Västra 
Götalandsregionen, kommunalförbundet i Skaraborg och i 
Göteborgsregionen. Syftet med NAD är att nyanlända ska delta i någon typ 
av aktivitet som ger förutsättningar för ökad integration in i samhället, 
ökade kontaktytor och ökad kunskap genom föreningslivet. Aktiviteten i 
föreningen kan ingå i personens etableringsprogram och föreningen får 1500 
kr för varje individ de tar emot. NAD i Väst påbörjades i januari 2019 i två 
av fyra delregioner i Västra Götaland: Skaraborg- och Göteborgsregionen 
och projektet har medel till 30 juni 2020.90 
 
Studieförbunden tilldelas statsbidrag 2018–2020 för insatsen Uppsökande 
och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor. Statsbidraget ska 
användas för att jobba med uppsökande och motiverande insatser riktade till 
utrikes födda kvinnor. Syftet med medlen är att motivera och rekrytera 
kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning eller arbetar. Målet är att 
studieförbunden ska kunna visa på olika vägar in i utbildning som till 
exempel folkbildning, kommunal vuxenutbildning eller yrkesutbildningar. 
Målgruppen för denna verksamhet är utrikes födda kvinnor, 20 år eller 
äldre, som är korttidsutbildade och folkbokförda i Sverige.91 
 
Verksamhetskommun Antal studietimmar Antal deltagare 
Ale 72 23 
Alingsås 104 18 
Bengtsfors 102 16 
Borås 1055 127 
Grästorp 7 5 
Göteborg 1607 281 
Karlsborg 48 9 
Kungälv 125 33 
Lerum 312 52 
Lidköping 44 13 
Lysekil 90  
Mariestad 71 19 
Mellerud 16 7 
Mölndal 226 44 
Orust 24 6 
Partille 218 19 
Skara 72 15 
Skövde 11 10 
Stenungsund 15 16 
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Tidaholm 54 12 
Tjörn 37 20 
Trollhättan 1193 93 
Uddevalla 381 30 
Vårgårda 9  
Vänersborg 54  
Åmål 42 28 

Studieförbundens uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes 
födda kvinnor. Tabellen visar studietimmar och deltagare år 2018, uppdelat 
på kommuner i Västra Götaland92.  

Enligt budgetpropositionen för 2020 kommer studieförbunden att få medel 
under åren 2020–2022 för att bedriva svenskundervisning för föräldralediga. 
Syftet med satsningen är att bidra till etablering av utrikes födda 
föräldralediga, särskilt kvinnor i arbets- och samhällslivet.93  

Länsstyrelsens utvecklingsmedel och statsbidrag 

Mäns behov och livsvillkor står ofta som norm vilket innebär att generella 
insatser kommer att nå män i högre utsträckning än kvinnor. Särskilda 
insatser för nyanlända kvinnor saknas i det nationella 
etableringsprogrammet eftersom insatserna ska riktas till både kvinnor och 
män. Länsstyrelsernas utvecklingsmedel och statsbidrag innebär en 
möjlighet för kommuner och civilsamhälle att erbjuda asylsökande och 
nyanlända mer målgruppsanpassade insatser efter de behov som finns i 
kommunen eller på den lokala orten.  
 
Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till projekt med målgruppen asylsökande 
över 18 år som främjar kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska 
samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa. Projekten drivs av 
kommuner och det civila samhället. Insatserna har i flera fall anpassats för 
att underlätta ett jämställt deltagande och många anordnare arbetar också 
med jämställdhet som ett tema i verksamheten. Kvinnors och mäns 
deltagande ligger generellt i linje med målgruppens sammansättning i länet 
men det varierar dock mycket mellan insatser, och möjligen är ett 
kontinuerligt deltagande svårare för kvinnor94.  
 
Länsstyrelsen beviljar utvecklingsmedel till kommuner som kallas 37 och 
37a §§. Under 2018 och 2019 har insatser som särskilt riktar sig till eller 
underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn 
prioriterats inom 37a §. Prioriteringen har inneburit olika tillvägagångsätt i 
projekten. Många kommuner anordnar kvinnogrupper medan en kommun 
har satsat på pappagrupper på familjecentral. Enligt budgetpropositionen för 
2020 kommer prioriteringen av insatser för föräldralediga inom 37a § att 
finnas kvar även under 2020.95 
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Makt och inflytande 

Valdeltagande  
I riksdagsvalet 2018 röstade 87,2 procent av alla röstberättigade i hela 
landet. Av röstberättigade utrikes födda män röstade 72,5 och av 
röstberättigade utrikes födda kvinnor röstade 75,3 procent96. 
För att rösta i det svenska riksdagsvalet behöver man vara svensk 
medborgare. Utländska medborgare är dock röstberättigade i val till region- 
och kommunfullmäktige. Det är alltså fler människor som är röstberättigade 
till dessa val. I Västra Götalands regionfullmäktigeval röstade 83,6 av de 
röstberättigade. Om man ser till gruppen röstberättigade utländska 
medborgare i Västra Götaland röstade 37 procent av männen och 43,6 
procent av kvinnorna med utländskt medborgarskap97. 
 
I Västra Götalands olika kommunfullmäktigeval röstade i snitt 84,2 av de 
röstberättigade i varje kommun. Om man ser till gruppen röstberättigade 
utländska medborgare i Västra Götaland röstade i snitt 37,5 procent av 
männen och 44 procent av kvinnorna med utländskt medborgarskap98. 
Utrikes födda svenska medborgare röstar i högre grad i 
kommunfullmäktigevalen än utrikes födda utländska medborgare oavsett tid 
i Sverige99.  
 
Sett till hela länet var det stora skillnader i valdeltagandet mellan distrikt 
med högt respektive lågt valdeltagande. Störst variation i länet hittas i 
Göteborgs stad. Där var det över 40 procentenheters skillnad i valdeltagande 
mellan distriktet med högst respektive lägst valdeltagande. Ser man till 
kommunfullmäktigevalen är skillnaderna ännu större, i Göteborg var det 
runt 50 procentenheter mellan distrikten med högst och lägst 
valdeltagande100.   

Politisk representation 
Genomgående är utrikes födda färre bland de folkvalda politikerna än i den 
röstberättigade befolkningen. Av samtliga röstberättigade i riksdagsvalet 
2018 var 14 procent utrikes födda. I kommun- och regionfullmäktigevalen 
är andelen 19 procent101. I riksdagsvalet 2018 valdes 9,6 procent utrikes 
födda män och 6,8 procent utrikes födda kvinnor102. I 
regionfullmäktigevalet 2018 valdes 7,1 procent utrikes födda män och 9,4 
procent utrikes födda kvinnor i Västra Götaland103. I 
kommunfullmäktigevalen i Västra Götaland 2018 valdes 7,5 procent utrikes 
födda män och 9,1 procent utrikes födda kvinnor104. 

Hälsa  

Åren 2016 och 2017 tog SCB fram nationell statistik över självskattad hälsa 
för personer som 16 år och äldre efter nationell bakgrund, se tabellen nedan. 
Statistiken visade att utrikes födda kvinnors ohälsa var dubbelt så stor som 
för kvinnor med svensk bakgrund. Andelen utrikes födda män med dålig 
hälsa var även större än för män med svensk bakgrund105.  

https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=utrikes+f%c3%b6dda
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 Bra 
hälsa 

Dålig 
hälsa 

Långvarig sjukdom 
eller hälsoproblem 

Kvinnor med svensk 
bakgrund 

75,8 5,8 41,3 

Män med svensk  
bakgrund 

79,2 4,1 34,3 

Utrikes födda kvinnor 70,7 11,8 41,1 
Utrikes födda män 76,5 6,9 31,5 

 
Riksrevisionen granskade 2013 primärvårdens styrning efter de statliga 
reformerna om vårdval och vårdgaranti. Riksrevisionen beskriver att 
nedläggning av vårdcentraler främst har drabbat socioekonomiskt utsatta 
områden där vårdbehovet är större och där behovet av en vårdcentral i 
närheten av hemmet kan antas vara högre. Granskningen visade även att 
nedlagda vårdcentraler i socioekonomiskt utsatta områden haft en negativ 
effekt på framför allt kvinnors vårdkonsumtion i området106. Det kan antas 
att SCB:s nationella statistik i stort speglar situation och utmaningar i Västra 
Götaland. Det kan dock utifrån Riksrevisionens granskning tänkas att det 
kan finnas ännu större skillnader mellan inrikes och utrikes födda kvinnor 
och män. Exempelvis mellan personer boende i olika socioekonomiskt 
starka och svaga områden i Västra Götalands kommuner, men också mellan 
glesbygds- och storstadskommuner.  

Föräldraskap 

Enligt statistik från 2016 delade 17,5 procent av föräldraparen i Västra 
Götaland jämställt (40/60) på föräldrapenningdagarna när barnet fyllt två 
år107. Aktuell statistik för Västra Götaland över uttag av 
föräldrapenningdagarna med uppdelningsgrund kön och utrikes/inrikes född 
saknas.  
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