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Om Stiftelsen
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Stiftelsen The Global Village är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars
ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin
och gemenskapen i samhället, i synnerhet
i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill ha
en lösningsorienterad diskussion om förbättrad
integration.
All vår verksamhet utgår från drivkraften att
bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling
i Sverige. Bland FN:s 17 globala mål fokuserar vi
på särskilt delmål 10.2: att möjliggöra och verka
för alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade
i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Vi strävar efter att öka inkluderingen i alla
delar av samhället genom att knyta samman
det etablerade samhället och utanförskap,
innerstad och ytterstad, centrum och periferi.
Vi fokuserar på att främja öppenhet och bygga
konstruktiva dialoger mellan samhällsaktörer.
Vi är övertygade om att forskning och vetenskap är en grundbult i samhället och därför presenterar vi årligen olika rapporter för att bidra till
en lösningsorienterad integrationsdebatt i Sverige.
Vi tror också på att främja möten mellan
människor. Därför anordnar vi bland annat en
filmfestival, seminarier, nätverksträffar och en
politikervecka – Järvaveckan.
Vi tror att lösningarna på dagens och framtidens stora utmaningar kräver delaktighet från
olika samhällsaktörer och därför uppmuntrar vi
tvärsektoriella samarbeten med den offentliga
sektorn, näringslivet, civilsamhället och medborgarna.
Stiftelsen The Global Village finansieras delvis
av privata donationer, kommunala bidrag samt
gåvor från företag och stiftelser.

Vårt syfte
Den största likheten mellan människor är att vi alla
är olika. Det är på den människosynen som målen
om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar.
Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där
mångfalden är en allmänt erkänd styrka, ett
samhälle där alla kan vara med och påverka
samhällsutvecklingen.
Vi ska bidra till att mångfalden på arbetsmarknaden, i boendet och i skolan skapar möjligheter och inte begränsningar. Vi ska bidra till att
fler röster blir hörda så att fler perspektiv blir
kända. Vi ska bidra till mer nyfikenhet, respekt
och empati hos människor i Sverige, där var och
en har möjlighet att påverka sin egen framtid.
Vår övertygelse
Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa
öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska
samhället och som bygger på respekt för varandra.
Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.
Vår roll
Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och
ny kunskap, som stimulerar människor att vidga
perspektiven i samhällsfrågor och utveckla sin syn
på sig själva och andra, ett brobyggande som
uppmuntrar samarbete i nästa led.
Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de bidra till långsiktig förändring:
O Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Möjliggörare för människor att mötas
över alla gränser.
O Vi initierar och sprider ny kunskap som ger
nödvändiga insikter om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig
debatt. Experter dit man vänder sig för
att få nya insikter.
O Vi genomför egna aktiviteter som stöder
enskilda människor i sin utveckling genom
att upptäcka nya verkligheter och därmed
kunna bryta barriärer. Så är vi förändringsagenter som förverkligar förnyelse.
Tack till våra finansiärer och uppgiftslämnare.
Rapporten har tagits fram av Stiftelsen
The Global Village med stöd av Marianne och
Marcus Wallenbergs stiftelse. Den var möjlig
att genomföra tack vare faktauppgifter från
Statistikmyndigheten SCB.
Läs mer om oss på www.theglobalvillage.se
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Genom rapportserien önskar vi

ge en bättre förståelse för förut-

sättningarna för svenska medborgare
som är utrikes födda och deras
barn som är födda i Sverige.
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Därför gör vi en rapportserie
om just dessa sex länder
Sverige har förändrats de senaste 20 åren.
Det bor två miljoner utrikes födda här, men
det är inte en homogen grupp. 56,6 procent
av gruppen utrikes födda i Sverige är födda
utanför Europa. En stor majoritet av utomeuropeiskt födda kommer ifrån den asiatiska
(68,4 procent) och den afrikanska (20,2
procent) kontinenten.
Människor från Somalia, Eritrea och
Etiopien utgör mer än häften av den
afrikanska gruppen (59,5 procent), medan
medborgare från Syrien, Irak och Iran
utgör mer än häften av den asiatiska
gruppen (53,4 procent).
Dessa sex länder utgör nästan hälften
(48,6 procent) av alla utomeuropeiskt
födda samt 27,5 procent av alla utrikes

födda. I siffrorna ovan inkluderas inte de
barn som är födda i Sverige med en eller
bägge föräldrar från länderna.
Fakta för förändring är en rapportserie
där vi belyser situationen för olika invandrargrupper med hjälp av fakta som tagits
fram av Statistikmyndigheten SCB. Rapportserien består av sex fristående rapporter. Somalia, Eritrea och Etiopien är
befolkningsmässigt de största från Afrika.
Syrien, Irak och Iran är befolkningsmässigt
de största från Asien.
Genom rapportserien önskar vi ge
en bättre förståelse för förutsättningarna
för svenska medborgare som är utrikes
födda och deras barn som är födda
i Sverige.
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SOMALIA

FÖRORD | AHMED ABDIRAHMAN

Varför ger vi ut den här rapporten?
Jag är svensk och som för alla andra innebär det både skyldigheter och rättigheter.
Jag råkar ha invandrarbakgrund. Jag är
född i Somalia och kom hit när jag var tolv
år, och jag är inte ensam. Vi är 110 000
svensksomalier i Sverige, varav cirka
70 000 inte är födda här. Men vad vet vi
egentligen om denna stora invandrargrupp?
Hur går det för svenska medborgare
med invandrarbakgrund, och ännu viktigare, hur går det för barn som är födda
här? Hur bor de? Hur många har jobb?
Hur går det för ungdomarna i skolan?
Hur ser valdeltagandet ut?
I den här rapporten tittar vi på svensksomalierna. Rapporten kommer att följas
av ytterligare fem som kommer att handla
om svenska medborgare med ursprung
i Eritrea, Etiopien, Syrien, Irak och Iran.
Siffrorna i rapporten visar att trångboddheten är stor, mindre än hälften
av de vuxna har ett jobb att gå till och
många ungdomar går ut grundskolan
utan behörighet till vidare studier. Hela
62 procent är under 25 år och de insatser som görs i dag kommer att ha stor
påverkan i framtiden.

Om vi ska ta tag i de utmaningar och
möjligheter som vi har framför oss måste
vi ha mera kunskap. Avsaknad av fakta,
ren okunskap, fördomar och rasistiska
föreställningar har ofta dominerat debatten om integration och social inkludering.
Med hjälp av ny kunskap vill vi skapa
förutsättningar för en bättre dialog med
politiker, myndigheter, näringsliv, civilsamhället, majoritetssamhället och
givetvis de människor som är berörda.
Sveriges framtid, vår välfärd, demokrati
och sammanhållning kommer till mycket
stor del att avgöras av hur väl vi skapar lika
förutsättningar för inkludering i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Ahmed Abdirahman
vd och grundare,
Stiftelsen The Global Village

»Rapporten visar att trångboddheten är stor, mindre än hälften av
de vuxna har ett jobb att gå till och
många ungdomar går ut grundskolan
utan behörighet till vidare studier.«
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Somaliland och Puntland
I nordvästra Somalia finns regionen Somaliland,
där det råder ett relativt lugn. Somaliland har
ensidigt förklarat sig oberoende från centralregeringen i Mogadishu. Även den nordöstra
regionen, Puntland, har i stort varit befriad från
stridigheter.

Om Somalia

Afrikas horn
Somalia ligger på den halvö som kallas Afrikas
horn i Östafrika och gränsar till länderna Djibouti,
Etiopien och Kenya. Somalias yta är nästan en
och en halv gånger så stor som Sveriges.

Till Sverige
Somaliska flyktingar började komma till Sverige
redan i början av 1960-talet. Under 1980-talet
tog invandringen fart och under inbördeskriget
på 1990-talet ökade den markant och fortsatte
så fram till 2013. I dag bor det omkring 110 000
svensksomalier här.

15 miljoner
Det bor 15 miljoner människor i Somalia,
de flesta på landsbygden. Två miljoner bor
i huvudstaden Mogadishu. Närmare hälften av
somalierna är under 15 år. Språket är somaliska,
men även arabiska och engelska talas i landet.
De flesta är sunnimuslimer.
Det politiska systemet
Somalia är en republik och regeringen kom
till makten 2017, men den är svag och har
begränsad kontroll över stora delar av landet.
Den hotas av den islamistiska väpnade
gruppen Al-Shabab. Inga allmänna val
har hållits sedan 1960-talet.
På flykt
Somalia är ett land som befinner sig i kaos efter
decennier av inbördeskrig och av en väpnad
konflikt. Konflikterna har avlöst varandra med
flera humanitära katastrofer som följd. Dessutom har landet drabbats av extrem torka och
vattenbrist. Människor har tvingats fly och söka
sig ett bättre liv. Cirka 3,5 miljoner somalier
befinner sig i andra delar av världen.
Klanerna
I Somalia finns ett antal mäktiga klaner som
strider om makten. Klanerna är släkter och
familjer som dominerar i olika delar av landet
och har inflytande över livet i lokalsamhället.
Medlemmarna i en klan anser sig härstamma
från en gemensam anfader. Klantillhörigheten
är viktig och sammanhållningen är stor.
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Ett av världens
farligaste länder

Somalia anses som ett av världens
farligaste länder att vistas i. Det svenska
Utrikesdepartementet, UD, avråder från
resor till Somalia:
”Med anledning av säkerhetsläget
avråder Utrikesdepartementet från
alla resor till Somalia, med undantag
från staden Hargeysa i Somaliland,
där Utrikesdepartementet avråder
från icke nödvändiga resor. UD uppmanar svenskar som befinner sig
i områden där UD avråder från alla
resor att lämna landet. Avrådan
gäller tills vidare.”

DEMOGRAFI
OM OCH
| RAPPORTEN
BOENDE

Så gjorde
vi rapporten
Rapporten innehåller en sammanställning av fakta från Statistikmyndigheten SCB. Stiftelsen
The Global Village har låtit SCB
ta fram statistik om de personer
i Sverige som har sitt ursprung
i Somalia. I rapporten kallar vi
dessa personer svensksomalier,
och med det menas personer folkbokförda i Sverige som antingen
själva är födda i Somalia eller som
är födda i Sverige med minst en
förälder född i Somalia. Den förstnämnda gruppen kallar vi ibland
somaliafödda svensksomalier
medan den andra gruppen benämns
svenskfödda svensksomalier.
Statistiken från SCB har studerats
noga och ett urval av intressanta
data presenteras i denna rapport
– i form av diagram och texter.
Rapporten innehåller fyra kapitel
med statistik och fakta inom
följande områden:
Demografi och boende
Utbildning
Arbete och företagande
Inkomster och ekonomi
I rapporten redovisas fakta om
gruppen svensksomalier – ibland
även nedbruten på undergrupper
– samt en jämförelsepopulation
som består av samtliga svenskar
i relevant åldersgrupp.

»Stiftelsen The Global Village
har låtit SCB ta fram statistik

om de personer i Sverige som
har sitt ursprung i Somalia.«

Det tar tid för SCB att samla in och
sammanställa all statistik, varför det
är omöjligt att ta fram helt dagsaktuella siffror. Statistiken i rapporten
kommer huvudsakligen från 2018
eller 2019. Naturligtvis kan statistiken ha förändrats fram till våren
2021, då denna rapport publiceras,
men statistiken är oftast så tydlig att
vi ändå bedömer att man ofta och
approximativt kan tala om hur det
ser ut i dag – även om siffrorna alltså
har några år på nacken. Det är också
intressant att studera utvecklingen
över tid, och därför presenterar vi
genomgående fakta från 2013 eller
2014 för att se hur statistiken
utvecklats sedan dess.
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Svensksomalierna är en ung befolkningsgrupp, 62 procent
är under 25 år. Enbart hälften av skoleleverna får behörighet till gymnasiet.

Familjernas ekonomier är sämre än den genomsnittliga

svenskens. Det är en dyster bild som målas upp men
situationen förbättras långsamt.

Antalet svensksomalier som har ett arbete att gå till har

ökat från 10 000 till nästan 24 000 på fem år vilket innebär
att hälften av de i arbetsför ålder förvärvsarbetar. Läs här

kortversionen av en rapport om hur svensksomalierna lever.

De flydde från krigen
i Somalia för
ett bättre liv i Sverige
Ungefär 3,5 miljoner personer med ursprung
i Somalia bor i dag i andra delar av världen.
Cirka 110 000 av dem bor i Sverige, varav
många bor i något av landets utsatta områden.
Somalier är en av de största invandrargrupperna i Sverige och den enskilt största
gruppen från Afrika. Den är dessutom i
kraftig tillväxt: mellan åren 2013 och 2019
ökade gruppen svensksomalier med 45
procent räknat till antal personer.

Demografi och boende

Svensksomalierna är en mycket ung grupp
– 62 procent är under 25 år och endast
12 procent har fyllt 45 år. Däremot är fördelningen mellan kvinnor och män exakt jämn.
Svensksomaliernas boendesituation skiljer sig mycket från svenskar i allmänhet.
94 procent av svensksomalierna bor nämligen i hyresrätt. I hela den svenska befolkningen är det endast 30 procent som hyr
sin bostad.
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Många bor trångt

Svensksomalierna är över lag trångbodda
och den genomsnittliga boarean per person är 18 kvadratmeter. För hela svenska
folket är denna genomsnittliga boarea
42 kvadratmeter. Skälet till trångboddheten
är dels att svensksomaliernas bostäder
över lag är mindre än den genomsnittliga
svenska bostaden, dels att det i genomsnitt
bor fler personer i svensksomaliska hushåll.

Högt valdeltagande

Valdeltagandet används ofta som en indikator på delaktigheten i samhällsutvecklingen.
I det senaste riksdagsvalet i september
2018 låg det totala valdeltagandet i landet
på 87 procent. Bland röstberättigade
svensksomalier var det 79 procent som
röstade. Valdeltagandet skiljer tydligt mellan
svensksomaliska kvinnor och män: hela
82 procent av kvinnorna men bara 76 procent av männen röstade i det senaste riksdagsvalet.

Utbildning

För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram och högskoleförberedande program krävs att slutbetygen från grundskolan (årskurs 9) är godkända i tillräckligt
många ämnen.
Bland alla svenska avgångselever från
grundskolan får 85 procent behörighet till
gymnasiets yrkesprogram och 84 procent
till de högskoleförberedande programmen.
Bland svensksomaliska avgångselever är
det endast 51 procent som uppnår behörighetskraven för yrkesprogrammen och
50 procent för de högskoleförberedande
programmen.

Flickorna klarar
skolan bättre

Utvecklingen är svagt positiv vad gäller
svensksomaliernas behörighetsstatistik –
något fler uppnår gymnasiebehörighet i dag
än för ett antal år sedan. De svensksomaliska
flickorna klarar sig över lag något bättre
i skolan än vad killarna gör.
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Även på gymnasiet är skillnaderna stora
mellan svensksomaliernas och övriga
svenska elevers studieresultat. Fyra år efter
påbörjade studier har drygt 78 procent av
landets alla gymnasieelever tagit sin examen, men endast drygt 42 procent av de
svensksomaliska eleverna.
Det innebär att endast var femte svensksomalier (21 procent) både skaffar sig behörighet till gymnasiestudier och tar sig
igenom gymnasiet på max fyra år. Bland
svenska ungdomar i allmänhet är denna
andel 66 procent.

Låg utbildningsnivå

Bland de vuxna svensksomalierna är utbildningsnivån låg jämfört med övriga vuxna
svenskar. 46 procent av svensksomalierna
i åldern 25–64 år har endast en förgymnasial utbildning. Bland vuxna svenskar totalt
är denna andel 11 procent.
Den vanligaste inriktningen bland de
svensksomalier som skaffar sig en utbildning är ”hälso- och sjukvård och social
omsorg”. Drygt 12 procent har någon form
av utbildning inom detta område.

Arbete och företagande

48 procent av landets svensksomalier
i åldern 20–64 år förvärvsarbetar, det vill
säga är anställda eller företagare. Motsvarande andel bland samtliga svenskar i detta
åldersspann är nästan 80 procent. Det är
huvudsakligen svensksomaliska män som
förvärvsarbetar, även om allt fler svensksomaliska kvinnor också tar sig in på
arbetsmarknaden nu.
Andelen företagare bland de förvärvsarbetande svensksomalierna är endast 2,6
procent. I absoluta tal handlar det om cirka
600 svensksomaliska företagare i landet
– huvudsakligen män. Bland svenska förvärvsarbetande, totalt sett, är andelen företagare 7,7 procent.

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING | SAMMANFATTNING

De vanligaste branscherna

60 procent av de förvärvsarbetande
svensksomalierna återfinns i privat sektor
och 40 procent i offentlig verksamhet. Den
vanligaste branschen för arbetande svensksomalier är vård och omsorg samt sociala
tjänster.
Arbetslösheten är oroande hög bland
svensksomalierna – även om siffrorna inte
är fullt lika kritiska som för några år sedan.
De öppet arbetslösa utgör, tillsammans
med dem som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, över 26 procent av
svensomalierna i åldern 20–64 år. Bland
svenskar i allmänhet, i samma åldersgrupp,
är andelen strax under 6 procent.

Långtidsarbetslöshet

Även långtidsarbetslösheten är mycket mer
utbredd bland svensksomalierna än bland
svenskar i allmänhet. Bland svensksomalier
i åldern 25–64 år ligger den på nästan
9 procent – i hela befolkningen når den
inte ens upp till 2 procent.
Sammantaget kan konstateras att de
yngre svensksomalierna har en klart bättre
utveckling på arbetsmarknaden än de äldre.
En förklaring till detta är sannolikt att unga
svensksomalier – särskilt tjejerna – har en
högre utbildningsnivå än vad äldre svensksomalier har.

Låg ekonomisk standard

Det finns en grupp invånare som helt saknar
registrerade inkomster och ersättningar,
det vill säga inte tjänar några pengar alls
enligt SCB. Bland svensksomalierna i åldern
20–64 år är det 5,6 procent som inte har
någon som helst inkomst. Bland svenskar
i allmänhet i åldern 20–64 år är denna andel
3,9 procent.
Om ett hushåll har en disponibel inkomst
som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga hushåll anses det ha så
kallad låg ekonomisk standard. Totalt bor
15 procent av alla svenskar i sådana hushåll, men bland svensksomalierna är denna
andel så hög som 67 procent.
20 procent av svensksomalierna bor
i hushåll som erhållit långvarigt ekonomiskt
bistånd. Bland samtliga svenskar är det färre
än 2 procent som under så lång tid fått
socialbidrag.

Självförsörjning

Att en person är självförsörjande innebär att
han eller hon har inkomster från arbete och/
eller kapital som uppgår till minst 186 000
kronor per år. Bland svensksomalier i åldern
25–64 år är det endast 38 procent som är
självförsörjande, medan det bland samtliga
svenskar finns 74 procent som är självförsörjande.

Inkomster och ekonomi

Svensksomalierna har sammantaget lägre
inkomster och sämre ekonomi än vad
svenskar i allmänhet har. Den genomsnittliga
nettoinkomsten bland förvärvsarbetande
svensksomalier ligger på cirka 235 000 kronor (årsinkomst 2018). Bland förvärvsarbetande svenskar totalt är denna snittinkomst
drygt 303 000 kronor. Svensksomaliska
män tjänar betydligt mer än svensksomaliska kvinnor.
Svensksomalierna har en stor mängd
olika inkomstslag och ersättningar jämfört
med svenskarna i allmänhet. Utöver ersättning från förvärvsarbete är det extra många
svensksomalier som har inkomster från
ekonomiskt bistånd (socialbidrag), arbetsmarknadspolitiska åtgärder och studier.
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Demografi
och boende
Folkökningen har gått snabbt i Sverige under 2000talet. Vid årsskiftet 2019–2020 uppgick Sveriges

befolkning till 10,3 miljoner personer. Fler personer

har fötts än dött, men det som bidragit mest till den
svenska befolkningens tillväxt är att invandringen
har varit så mycket större än utvandringen.
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År 2000 bestod den svenska befolkningen till 14,5 procent av personer
med utländsk bakgrund*. Nitton år senare
(2019) var denna andel uppe
i 25,5 procent. Väljer man att
bara fokusera på utrikesfödda
personer, har utvecklingen
i Sverige sett ut så här: År
2000 var 11,3 procent av
befolkningen född i ett annat
land än Sverige. År 2019 hade
denna andel växt till 19,6 procent.
Historiskt har människor invandrat till
Sverige från många olika delar av världen.
Var invandrarna kommer ifrån har varierat
mycket över tid och det finns en mängd
olika förklaringar till varför människor väljer
att flytta från sitt eget hemland till Sverige.
Krig, våld, förföljelser och etniska eller religiösa konflikter i det egna landet är mycket
viktiga förklaringar. I dessa fall söker sig
människor till Sverige för att uppleva trygghet och säkerhet. Andra skäl till att lämna
det egna hemlandet och flytta till Sverige
kan vara att man tror att det ska leda till
ökade möjligheter vad gäller arbetsmarknad och ekonomi. Vissa flyttar också för
att studera i ett nytt land. När invandringen
till ett land – från ett visst land eller en viss
region/stad – pågått under en tid, ökar också
helt naturligt en annan typ av invandring,
nämligen anhöriginvandringen, det vill säga
att människor flyttar till ett land där deras
familjemedlemmar och släktingar redan är
bosatta.
Utvandringen från Somalia – och invandringen av somalier till bland annat Sverige
– tog verklig fart i slutet av 1980-talet.

Somalia drabbades då av politiska oroligheter, som med tiden utvecklades till ett
inbördeskrig.
En andra omfattande flyktingvåg från
Somalia inträffade cirka 2006–2013 – även
denna gång framtvingad av konflikter och
krig.
Uppskattningar visar att det i dag finns
cirka 3,5 miljoner personer från Somalia
i andra delar av världen – varav cirka
110 000 personer i Sverige.
Svensksomalier är därmed en av de största
invandrargrupperna i Sverige och den enskilt största gruppen från Afrika. De invandrade somalierna är inte jämnt utspridda över
landet – geografiskt sett – utan är kraftigt
överrepresenterade i Sveriges utsatta områden*. En mer detaljerad granskning visar
dessutom att de – likt många andra invandrargrupper – koncentreras till vissa utsatta
områden. Man hittar tydliga mönster i boendestatistiken för svensksomalierna och de är
överrepresenterade i följande områden:
O Araby (Växjö)
O Fröslunda (Eskilstuna)
O Hammarkullen (Göteborg)
O Norrby (Borås)
O Kronogården (Trollhättan)
O Lagersberg (Eskilstuna)
O Rinkeby/Tensta (Stockholm)
O Tjärna Ängar (Borlänge)
O Vivalla (Örebro)

I detta inledande kapitel presenteras en del
grundläggande fakta om gruppen svensksomalier. Fokus i detta första kapitel ligger
på demografi och boende.

*Med utländsk bakgrund menas personer som antingen själva är födda utomlands eller personer som är födda
i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.
*I Sverige finns i dag 60 geografiska områden som av polisen definierats som utsatta. Ett område definieras som
utsatt om det har en låg socioekonomisk status och om de kriminella har en direkt inverkan på lokalsamhället.
Det finns tre olika grader av utsatthet: utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden.
16

En omfattande flyktingvåg från

Somalia skedde cirka 2006–2013,
framtvingad av konflikter och krig.
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Svensksomalier i Sverige
I slutet av 2019 fanns drygt 110 000 folkbokförda personer med somaliskt ursprung
i Sverige. I denna rapport kallar vi dem för
svensksomalier och det handlar alltså om
personer som antingen själva är födda
i Somalia eller som är födda i Sverige med
minst en förälder född i Somalia.
Sex år tidigare, år 2013, bestod den totala
gruppen svensksomalier av drygt 76 000
personer. Det innebär att antalet svensksomalier ökade med 45 procent mellan
2013 och 2019.
I diagrammet nedan ser vi hur de olika
undergrupperna av svensksomalier växt

DIAGRAM 1 | ANTAL SVENSKSOMALIER I SVERIGE 2013 OCH 2019



Födda i Somalia

Födda i Sverige med minst

en förälder född i Somalia

under åren 2013–2019. Det är främst gruppen ”personer födda i Sverige med minst
en förälder född i Somalia” som ökat under
dessa sex år. Vi ser en ökning på 82 procent
av antalet svenskfödda svensksomalier –
från cirka 22 000 år 2013 till cirka 40 000 år
2019.
Som redan konstaterats, är somalier den
största invandrargruppen i Sverige från
Afrika (cirka 110 000 personer). Den näst
största afrikanska invandrargruppen är
eritreaner – i slutet av 2019 fanns det
60 000 folkbokförda personer med
eritreanskt ursprung i Sverige.



54 221

21 921

M 2013 M 2019
70 173

39 888

Samtliga svensksomalier

76 142

Om man räknar om de absoluta befolkningstalen i diagram 1 till andelar av hela
svenska befolkningen (drygt 10,3 miljoner
invånare), ser det ut som i diagram 2.

110 061

Där ser vi att svensksomalierna i dag
utgör nästan 1,1 procent av den totala
befolkningen – en ökning från 0,8 procent
2013.

DIAGRAM 2 | ANDELEN SVENSKSOMALIER AV HELA BEFOLKNINGEN I SVERIGE 2013 OCH 2019



Födda i Somalia

Födda i Sverige med minst

en förälder född i Somalia
Samtliga svensksomalier
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Ofta diskuteras könsfördelningen bland
personer som invandrar till Sverige. När
det gäller svensksomalierna är denna fördelning extremt jämn. Antalet och andelen kvinnor respektive män är – och har

hela tiden varit – snudd på identiska.
Den totala gruppen svensksomalier
bestod 2019 av 49,9 procent kvinnor
och 50,1 procent män.

DIAGRAM 3 | ANTALET SVENSKSOMALIER – KVINNOR OCH MÄN – I SVERIGE 2013 OCH 2019



M 2013 M 2019

Födda i Somalia
Män

27 107

Kvinnor

27 114

34 735

35 438

Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia
Män

11 138

Kvinnor

10 778

20 372

19 512

Samtliga svensksomalier
Män

38 250

Kvinnor

37 895

Svensksomalierna är en mycket ung grupp.
62 procent av alla svensksomalier – sammanlagt cirka 68 000 personer – är under
25 år. Endast 12 procent av alla svensksomalier har fyllt 45 år.
Om man jämför åldersfördelningen 2013
och 2019 ser man att den största procentuella ökningen skett i åldersgrupperna
16–24 år och 45 år eller äldre. Dessa båda
åldersgrupper har växt med 72 respektive
74 procent under de sex nämnda åren.
Även om åldersgruppen 45 år eller äldre
alltså ökat tydligt sedan 2013, kvarstår faktum att gruppen svensksomalier totalt sett
är en mycket ung grupp.

55 110

54 954

Om man granskar diagram 4 i detalj ser
man också att det skett en extra stor ökning
av 16–24-åriga personer som är födda
i Somalia samt av barn i åldern 0–15 år som
är födda i Sverige men som har en eller två
föräldrar födda i Somalia.
Det är viktigt att beakta att många av
svensksomalierna är unga. När vi, bland annat i denna rapport, konstaterar att det finns
en hel del särdrag i gruppen svensksomalier
– i jämförelse med övriga svenska folket –
behöver inte dessa särdrag enbart bero på
personernas ursprung, utan kan också vara
en fråga om ålder.

19

DEMOGRAFI OCH BOENDE

20

DEMOGRAFI OCH BOENDE

Cirka 110 000 personer med ursprung

i Somalia bor i Sverige, varav många bor
i något av landets utsatta områden.

Somalier är en av de största invandrargrupperna i Sverige.
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DIAGRAM 4 | ANTALET SVENSKSOMALIER – I OLIKA ÅLDERSKATEGORIER – I SVERIGE 2013 OCH 2019



M 2013 M 2019

Födda i Somalia

13 561

0–15 år

10 940

11 028

16–24 år

18 475

13 400

25–34 år

15 023

8 444

35–44 år

7 788

45 år

eller äldre

12 174

13 561

Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia

18 968

0–15 år

2 825

16–24 år

5 380

110

25–34 år

35–44 år

45 år

eller äldre

33 154

1 294

15

47

3

13

Samtliga svensksomalier

32 529

0–15 år

13 853

16–24 år

13 510

25–34 år

35–44 år

45 år

eller äldre

22

16 317

8 459

7 794

12 221

13 577

23 855

44 094
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I slutet av 2019 fanns drygt 110 000

folkbokförda personer med somaliskt

ursprung i Sverige. Det innebär att antalet
svensksomalier ökade med 45 procent
mellan 2013 och 2019.
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Medborgarskap

Som tidigare konstaterats, fanns det i slutet
av 2019 drygt 110 000 folkbokförda svensksomalier i Sverige. Att vara folkbokförd
i Sverige är inte detsamma som att man är
svensk medborgare. Man kan vara svensk
medborgare samtidigt som man bor utomlands, men man kan också bo i Sverige, det
vill säga vara folkbokförd i landet, samtidigt
som man är medborgare i annat land. Är
man folkbokförd i Sverige, har man tilldelats ett personnummer.
Av de drygt 10,3 miljoner personer som är
folkbokförda i Sverige har 91 procent
svenskt medborgarskap. Drygt 9 procent är
medborgare i annat land än Sverige.

DIAGRAM 5 | MEDBORGARSKAP HOS SAMTLIGA
PERSONER FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE
(10 327 589)

PERSONER – 2019

M Svenskt medborgarskap

M Annat medborgarskap än svenskt

9,1 %

90,1 %
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När man granskar gruppen svensksomalier
ser man direkt att många av dem har annat
medborgarskap än svenskt, trots att de är
folkbokförda i Sverige. Vår redovisning och
analys av svensksomaliernas medborgarskap (diagram 6 och 7) omfattar endast personer som är födda i Somalia, det vill säga
70 173 personer (befolkningsstatistik från
2019-12-31). De 39 888 personer som är
födda i Sverige med minst en förälder född
i Somalia finns alltså inte med i analyserna
eller diagrammen.
Bland de drygt 70 000 personer som är
födda i Somalia och folkbokförda i Sverige,
har 59,6 procent (41 793 personer) svenskt
medborgarskap och 40,4 procent (28 380
personer) annat medborgarskap än svenskt.
Andelen somaliafödda personer i Sverige
som har svenskt medborgarskap har ökat
kraftigt sedan 2013. Då var det endast en
av fyra (25,1 procent) som hade svenskt
medborgarskap, medan tre av fyra (74,9
procent) hade annat medborgarskap än
svenskt.

DEMOGRAFI OCH BOENDE

DIAGRAM 6 | MEDBORGARSKAP HOS PERSONER
FÖDDA I SOMALIA OCH FOLKBOKFÖRDA
I SVERIGE – ANDEL PERSONER
2013 RESPEKTIVE 2019

M Svenskt medborgarskap

M Annat medborgarskap än svenskt

25,1 %

Kombinationen av å ena sidan en kraftigt
ökad andel svensksomalier med svenskt
medborgarskap, å andra sidan en kraftig
ökning av antalet svensksomalier i landet,
har lett fram till att antalet somaliafödda personer folkbokförda i Sverige som har svenskt
medborgarskap har ökat från 13 590 år 2013
till 41 793 år 2019. Det handlar alltså om en
ökning med 208 procent på sex år.

40,4 %

2013

2019

59,6 %

74,9 %

40 631

41 793

28 380

DIAGRAM 7 | MEDBORGARSKAP HOS PERSONER
FÖDDA I SOMALIA OCH FOLKBOKFÖRDA

13 590

I SVERIGE – ANTAL PERSONER
2013 RESPEKTIVE 2019

M Svenskt medborgarskap

M Annat medborgarskap än svenskt

2013

2019

Totalt antal personer födda i Somalia och folkbokförda i Sverige
2013: 54 221 personer 2019: 70 173 personer
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Vistelsetid i Sverige
Vi fortsätter att fokusera på de personer,
folkbokförda i Sverige, som är födda
i Somalia. Nu studerar vi hur länge de
har bott i Sverige.
Deras vistelsetid i landet visas i olika tids-

intervall i diagram 8. Man ser också hur
de somaliafödda personernas vistelsetid
i Sverige har förändrats mellan 2013 och
2018 (observera alltså att de mörka staplarna
visar hur det såg ut i slutet av 2018).

DIAGRAM 8 | UTRIKESFÖDDA SOMALIER I SVERIGE – HUR LÄNGE HAR DE VARIT I SVERIGE?
JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 OCH 2018

M 2013 M 2018



Mindre

19,6 %

4,0 %

än 1 år
1-2 år

13,7 %

9,3 %

3-4 år

13,1 %

5-6 år

6,9 %

7-8 år

16-20 år

5,2 %

0,2 %

0,3 %

12,7 %
9,0 %

3,7 %

20-30 år
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13,9 %

4,8 %

11-15 år

31 år

13,0 %

3,8 %

9-10 år

eller mer

23,8 %

10,9 %

10,5 %

21,6 %
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År 2013 var många svensksomalier relativt
nyanlända till Sverige: en tydlig majoritet
(57 procent) av alla somaliafödda personer
hade då bott i Sverige max fyra år. I slutet
av 2018, det vill säga fem år senare, var det
endast 24 procent som hade bott i Sverige
så kort tid.
År 2013 hade endast 5,4 procent av de
studerade somaliafödda bott i Sverige i mer
än 20 år. I slutet av 2018 var denna andel
uppe i 10,8 procent.
Att de ljusa och mörka staplarna skiljer sig
så mycket från varandra beror naturligtvis
på att invandringen från Somalia till Sverige
inte är jämnt fördelad över åren utan kommer i vågor – oftast flyktingvågor – vid vissa
tillfällen.
I den statistik som SCB tagit fram finns
vistelsetiden i Sverige endast presenterad
i olika tidsintervall (se diagram 8). Om man
utifrån dessa tidsintervall estimerar hur
länge en person har bott i Sverige, går det
att räkna ut ett medelvärde på denna vistelsetid*. Då visar det sig att en genomsnittlig
somaliafödd person i Sverige år 2013 hade
varit i landet i nästan sex och ett halvt år.
Fem år senare, det vill säga 2018, hade den
genomsnittliga vistelsetiden ökat till drygt
nio år.

Det är också intressant att undersöka om
den genomsnittliga vistelsetiden i Sverige
skiljer mellan kvinnor och män. En granskning av statistiken för 2018 visar att männen hade en genomsnittlig vistelsetid
i Sverige på 9,4 år, medan kvinnorna hade
en genomsnittlig vistelsetid i landet på 8,9
år. Överlag har männen alltså varit i Sverige
aningen längre tid än vad kvinnorna har
varit.
*För att räkna fram dessa medelvärden har vi antagit/
bestämt ett exakt värde på (längd på) vistelsetiden
för vart och ett av intervallen, enligt följande:
Mindre än 1 år = 0,5 år		
1–2 år= 1,5 år
3–4 år= 3,5 år		
5–6 år = 5,5 år
7–8 år = 7,5 år		
9–10 år= 9,5 år
11–15 år = 13 år		
16–20 år = 18 år
21–30 år = 25,5 år		
31–40 år = 35,5 år
41 år eller mer = 45,5 år
Det är viktigt att se på de framräknade medelvärdena
som ungefärliga eftersom de bygger på subjektiva
antaganden (mittenvärden).

DIAGRAM 9 | GENOMSNITTLIG VISTELSETID
(ANTAL ÅR) I SVERIGE FÖR URIKESFÖDDA
SOMALIER – JÄMFÖRELSE MELLAN
2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

9,1 år
6,4 år

2013

2018
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Grund för bosättning
De somalier som invandrar till Sverige har
olika skäl till att ta steget att lämna sitt land
och flytta hit. Det vanligaste skälet till att
bosätta sig i Sverige är att de flyr från sitt
hemland och därmed har ett så kallat
skyddsbehov. Knappt hälften (47 procent)
av alla som invandrat till Sverige och som
2018 var folkbokförda här har kommit hit
som flyktingar. Det näst vanligaste skälet är
att flytta till Sverige som anhöriginvandrare,
det vill säga att de redan har familjemedlemmar i Sverige och ansluter till dem
genom flytten hit. Den absoluta merparten
av dessa anhöriginvandrare (2018: 43 procent) ansluter till någon eller några personer
som har kommit till Sverige som flyktingar.

En mindre grupp somalier (2018: 5 procent)
flyttar till Sverige som anhöriga till icke-flyktingar.
I diagram 10 ser vi hur svensksomaliernas
grund för bosättning i Sverige skiljer mellan
åren 2013 och 2018. År 2013 var andelen
personer som flytt till Sverige lite större än
2018, medan andelen anhöriga till flyktingar
ökade mellan 2013 och 2018. En del av de
svensksomalier som 2013 konstaterades
ha flyttat hit som flyktingar fick alltså under
de kommande fem åren se hur anhöriga
anslöt till dem i Sverige.
Observera att diagram 10 endast omfattar de svensksomalier som själva är födda
i Somalia – dem vi kallar utrikesfödda.

DIAGRAM 10 | ANDELEN UTRIKESFÖDDA SVENSKSOMALIER MED OLIKA GRUND
FÖR BOSÄTTNING I SVERIGE – JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 OCH 2018

M 2013 M 2018



50,6 %

Flyktingar/

47,0 %

skyddsbehövande
38,7 %

Anhöriga till

flyktingar

Studerande 0,0 %
0,0 %

Arbetsmarknad

Anhöriga till

icke-flyktingar
Övriga

Uppgift

saknas
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0,1 %
4,4 %

4,8 %

4,4 %

3,3 %
1,8 %

1,4 %

43,3 %
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DIAGRAM 11 | ANDELEN UTRIKEFÖDDA SVENSKSOMALIER – KVINNOR OCH MÄN – MED OLIKA
GRUND FÖR BOSÄTTNING I SVERIGE. JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 0CH 2018

M 2013 M 2018



Kvinnor

Flyktingar/

48,3 %

skyddsbehövande

45,1 %

Anhöriga till

40,5 %

flyktingar

45,3 %

Studerande 0,0 %
0,0 %

Arbetsmarknad 0,0 %
0,0 %

Anhöriga till

4,6 %

icke-flyktingar

4,6 %

Övriga
Uppgift

saknas

Män

5,0 %

3,7 %
1,6 %
1,2 %

Flyktingar/

52,9 %

skyddsbehövande

49,0 %

Anhöriga till

36,9 %

flyktingar

41,4 %

Studerande 0,0 %

0,1 %

Arbetsmarknad
Anhöriga till

icke-flyktingar
Övriga
Uppgift

saknas

0,1 %
0,1 %
4,2 %

4,9 %

3,8 %

2,9 %
2,1 %

1,6 %

När man granskar statistiken lite mer
i detalj ser man att männen är något överrepresenterade i gruppen flyktingar/skyddsbehövande, medan man hittar extra många
kvinnor bland dem som bosatt sig i Sverige

som anhöriga till flyktingar. Statistiken visar
alltså att det är förhållandevis vanligt att
männen flyr/flyttar hit först och att kvinnorna
i ett senare skede följer efter.
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Civilstånd

År 2019 var två av tre svensksomalier (drygt
68 procent) ogifta. Observera att statistiken
kring civilstånd gäller för hela den svensksomaliska befolkningen – det vill säga alla
personer med somaliskt ursprung som är
folkbokförda i Sverige (inte bara de somaliafödda). Vid detta tillfälle, 2019, var drygt
20 procent av svensksomalierna gifta och
drygt 9 procent skilda.
Jämför man med hela den svenska befolkningen ser man att det finns en tydlig
överrepresentation av ogifta personer
bland svensksomalierna och en kraftig underrepresentation av gifta. När man analyserar denna statistik kring civilstånd är det
åter på sin plats att påminna om att många
svensksomalier är unga och att det därför

är helt naturligt att de inte hunnit gifta sig
än. Att andelen änkor/änklingar också är
klart högre i den svenska befolkningen,
totalt sett än i gruppen svensksomalier,
beror naturligtvis på att det finns väldigt få
äldre personer med somaliskt ursprung i
landet.
Mellan 2013 och 2019 ökade andelen
ogifta bland svensksomalierna märkbart,
medan gruppen gifta minskade, relativt
sett. Förklaringen till detta är att ökningen
av antalet svensksomalier i Sverige – från
76 000 år 2013 till 110 000 år 2019 –
huvudsakligen bestått av unga människor
(personer under 25 år). Därmed har man
också ökat andelen svensksomalier som
ännu inte kommit upp i ”giftasålder”.

DIAGRAM 12 | CIVILSTÅND BLAND SVENSKSOMALIER OCH HELA SVENSKA FOLKET – 2013 OCH 2019

M Ogifta M Gifta M Skilda M Änkor/änklingar



Gruppen
svensk-

somalier
2013

1,5 %

9,3 %

Gruppen
svensk-

somalier
2019

1,6 %

9,3 %

Hela

befolkningen
i Sverige
2019
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4,1 %

9,7 %

62,3 %

27,0 %

68,5 %

20,6 %

32,9 %

53,3 %
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Svensksomalierna är en mycket ung grupp.

62 procent av alla svensksomalier – sammanlagt
cirka 68 000 personer – är under 25 år. Endast

12 procent av alla svensksomalier har fyllt 45 år.
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Hushållstyper

Sveriges samlade befolkning uppgick den
31 december 2019 till 10,3 miljoner personer. Vid samma tillfälle fanns det drygt 4,7
miljoner hushåll i landet, vilket innebär att
det i genomsnitt bor 2,19 personer per hushåll.
Om man studerar karaktären på dessa
drygt 4,7 miljoner hushåll finner man att de
fördelar sig på följande sätt:
O 39,8 % av hushållen består av en
ensamstående utan barn
O 7,1 % består av en ensamstående med
barn
O 24,0 % består av sammanboende utan
barn
O 22,2 % består av sammanboende med
barn
O 6,8 % av hushållen är ”övriga hushåll”*

DIAGRAM 13 | ANDELEN PERSONER SOM

BOR I OLIKA TYPER AV HUSHÅLL – 2019

M Ensamstående utan barn

M Ensamstående med barn

M Sammanboende utan barn

M Sammanboende med barn
M Övriga hushåll
Samtliga
svensk-

somalier

5,9 %

25,0 %

1,3 %

31,8 %

35,9 %

Hela

svenska

folket

8,4 %

18,2 %

11,9 %

32

22,0 %

39,5 %

Om vi sedan granskar hur landets befolkning – dels hela svenska folket, dels landets
samtliga svensksomalier – fördelar sig mellan de olika hushållstyperna, ser det ut som
i diagram 13. Gruppen ”samtliga svensksomalier” består, som vi tidigare sett, av
drygt 110 000 personer, medan landets
totala befolkning alltså uppgår till drygt
10,3 miljoner personer.

* Gruppen ”övriga hushåll” definieras av SCB så här:
Hushåll där minst en person i bostaden saknar nära
relationer till någon annan i hushållet. Personen är
varken barn eller förälder, eller har en parrelation
i hushållet. I gruppen ”övriga hushåll” hittar vi till
exempel hushåll med tregenerationsboenden,
inneboende, kompisboenden och kollektiv.

Svensksomalierna skiljer sig tydligt från
totalbefolkningen i landet när det handlar
om hushållstyp. Var fjärde svensksomalier
(25 procent) bor i ett hushåll som består av
en ensamstående med barn. Om man granskar hela svenska folket är det endast drygt
8 procent som bor i den typen av hushåll.
Andelen svensksomalier som bor i kategorin ”övriga hushåll” är också mycket
högre än i den svenska befolkningen i sin
helhet. 36 procent av svensksomalierna
men endast 12 procent av hela svenska
folket bor i denna hushållskategori.
Däremot är andelen som bor i hushållskategorin sammanboende utan barn försumbart liten bland svensksomalierna jämfört med bland svenska folket i sin helhet.
Totalt sett bor 18 procent av den svenska
befolkningen i det vi kallar singelhushåll, det
vill säga hushåll där en ensamstående utan
barn bor. Bland svensksomalierna är det
endast 6 procent som bor i singelhushåll.
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Boende
– olika upplåtelseformer

När man studerar hur människor bor brukar
man bland annat titta på det som kallas
upplåtelseform. I denna rapport – och i statistiken från SCB – har vi delat in bostäderna
i tre olika upplåtelseformer: äganderätt/
småhus, bostadsrätt och hyresrätt.
Svensksomalierna bor nästan uteslutande
(94 procent) i hyresrätter – att jämföras med
30 procent av hela den svenska befolkningen.
Nästan ingen svensksomalier bor i ett egenägt småhus eller i en bostadsrätt – två upplåtelseformer som annars är mycket vanliga
i Sverige och som sammantaget två av tre
svenskar bor i.
Bostädernas upplåtelseform varierar

generellt mycket mellan olika geografiska
delar av landet, mellan stad och land etc.
I de områden där svensksomalierna bor är
hyresrätt den kraftigt dominerade typen av
bostad. Många svensksomalier bor nämligen i stora flerbostadshus i städernas
utkanter/förorter.
Den kraftiga överrepresentationen av
svensksomalier i landets utsatta områden
är också en förklaring till statistiken, eftersom bostäderna i den typen av områden
nästan uteslutande är just hyresrätter.
Låga inkomster bland många svensksomalier gör det också svårt för dem att köpa
bostadsrätt.

DIAGRAM 14 | OLIKA TYPER/UPPLÅTELSEFORMER AV BOSTÄDER

BLAND HELA SVENSKA FOLKET OCH LANDETS SVENSKSOMALIER – 2019

M Hela svenska folket M Samtliga svensksomalier



93,6 %

48,5 %

29,8 %
19,3 %

1,7 %
Äganderätt/småhus

2,4 %
Bostadsrätt

2,4 %
Hyresrätt

2,3 %

Övrigt

+ uppgift saknas
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18 kvadratmeter är den

genomsnittliga boarean för

svensksomalier. Bland hela den

svenska befolkningen är den genomsnittliga boarean mer än dubbelt så
stor: 42 kvadratmeter.
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Boende – boarea
En genomsnittlig svensk bostad är ungefär
90 kvadratmeter stor. Tidigare i denna rapport konstaterades att ett svenskt hushåll
i snitt består av 2,19 personer. Räknar man
ut ett medelvärde på bostadsytan per
person, blir det nästan 42 kvadratmeter.
När man studerar bostadsstorleken specifikt för landets svensksomalier, ser man
att skillnaden mot övriga svenska folket är
uppenbar: den genomsnittliga bostadsstorleken är endast 18 kvadratmeter per
person.
Det finns två skäl till svensksomaliernas
trångboddhet (jämför svenska folket i sin
helhet): dels så är bostäderna mindre, dels
bor det fler personer i varje i hushåll.
2019 års rapport från Stiftelsen The
Global Village, ”Fakta för förändring”,
handlade specifikt om landets utsatta
områden. I den rapporten konstaterades att
den genomsnittliga bostadsstorleken i
dessa utsatta områden låg på cirka 72
kvadratmeter. I övriga Sverige var medelvärdet på bostadens storlek drygt 15
kvadratmeter större.
Skälet till att dessa siffror nämns här är
att svensksomalierna är kraftigt överrepresenterade i de utsatta områdena och att
boendestatistiken från dessa områden kan
ge en fingervisning om hur svensksomaliernas bostadssituation ser ut. I den statistiken
ser vi också att det bor fler personer per
hushåll i de utsatta områdena (2,53 personer per hushåll) jämfört med snittet för hela
riket, som alltså ligger på 2,19 personer per
hushåll. Sammantaget kan man konstatera
att det finns en trångboddhet i de utsatta
områdena som man inte finner i övriga delar
av landet.
Denna trångboddhet blir också väldigt
tydlig när man studerar hela den svensksomaliska gruppen – oberoende av var
i landet de bor. I diagram 15 ser vi hur
många kvadratmeter de bor på per capita.

DIAGRAM 15 | GENOMSNITTLIG BOAREA

(KVADRATMETER) PER PERSON – 2019

Födda i Somalia

19,5

Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia
15,5

Samtliga svensksomalier

18,0

Hela svenska folket

41,6

De personer som är födda i Somalia har
i genomsnitt ett något större boende per
person (19,5 kvadratmeter) än vad de har
som är födda i Sverige med minst en
förälder född i Somalia. I den sistnämnda
gruppen är den genomsnittliga boarean per
person nämligen endast 15,5 kvadratmeter.
Svensksomaliernas boarea per capita
(18,0 kvadratmeter per person) är i princip
oförändrad sedan 2013. Då låg den genomsnittliga boytan på 18,2 kvadratmeter per
person.
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Valdeltagande

Ofta används valdeltagandet som en indikator på delaktigheten i samhällsutvecklingen.
Ett högt valdeltagande indikerar ett politiskt
engagemang hos befolkningen, medan ett
lågt valdeltagande i vissa sammanhang kan
signalera utanförskap.
I dagens Sverige gäller att valdeltagandet
är klart lägre bland personer med utländsk
bakgrund än bland dem med svensk bakgrund. Samtidigt ska vi betänka att valdeltagandet över lag är högt i Sverige, och i de
flesta invandrargrupper når man upp till
nivåer på valdeltagande som överträffar det
vi ser i många andra länder.
Det totala valdeltagandet i Sverige låg
i riksdagsvalet i september 2018 på
87 procent.
Bland samtliga svensksomalier som var

röstberättigade i det valet röstade nästan
80 procent. Man kan konstatera att valdeltagandet är högre i den svensksomaliska
gruppen än bland landets samtliga röstberättigade personer med utländsk bakgrund. I en sådan jämförelse kan man alltså
säga att svensksomalierna var förhållandevis röstbenägna i det senaste riksdagsvalet.
Bland personer födda i Somalia var valdeltagandet något högre än bland svenskfödda personer med minst en somaliafödd
förälder.
Observera att endast personer som är
medborgare i Sverige får rösta i svenska
riksdagsval. Reglerna för röstberättigande
är annorlunda i de svenska kommunalvalen
och andelen svensksomalier som kan rösta
i dessa val är större.

DIAGRAM 16 | VALDELTAGANDET I RIKSDAGSVALET 2018

– ANDELEN SOM RÖSTADE AV DE RÖSTBERÄTTIGADE I OLIKA GRUPPER

Hela den röstberättigade befolkningen i Sverige
Anmärkning: Man
kan räkna ut val-

deltagande på lite
olika sätt, och de

tre övre staplarna

Utländsk bakgrund (utrikesfödda + inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar)

och de tre undre

staplarna i diagram
16 har något olika
beräkningsgrunder. Skillnaderna

är dock så små att
det inte förändrar
bilden eller analysen av valdel-

Födda i Somalia
Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia
Samtliga svensksomalier

tagandet.

Inom den svensksomaliska gruppen skiljer
valdeltagandet tydligt mellan kvinnor och
män.
82,2 procent av de svensksomaliska
kvinnorna, men endast 75,8 procent av de
svensksomaliska männen, röstade i riks36

87,2 %

Svensk bakgrund (födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige

90,9 %
75,7 %

79,8 %
75,0 %
79,1 %

dagsvalet 2018 – en skillnad på 6,4 procentenheter.
Även när man studerar hela den svenska
röstberättigade befolkningen finner man ett
högre valdeltagande bland kvinnorna, men
skillnaden mellan kvinnor och män är inte

DIAGRAM 17 | VALDELTAGANDE I RIKSDAGSVALET 2018 – KVINNOR OCH MÄN
– ANDELEN SOM RÖSTADE AV DE RÖSTBERÄTTIGADE I OLIKA GRUPPER

Kvinnor
Födda i Somalia

82,2 %

Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia

82,2 %

Samtliga svensksomalier

82,2 %

Män
Födda i Somalia
Födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia
Samtliga svensksomalier

lika stor som i den svensksomaliska gruppen.
I diagram 17 ser vi ytterligare intressant
statistik kring valdeltagandet, nämligen att
det är en stor skillnad bland männen inom
den svensksomaliska gruppen.

77,2 %
68,5 %
75,8 %

Bland de män som själva är födda
i Somalia är valdeltagandet förhållandevis
högt (drygt 77 procent), medan det ligger
så lågt som 68,5 procent bland dem som
är svenskfödda med minst en förälder född
i Somalia.
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Utbildning
Andelen personer i Sverige med utländsk bakgrund
har ökat tydligt under en längre tid och för många

invandrargrupper – särskilt i landets utsatta områden

– anses utbildningen vara avgörande för möjligheterna
att på ett socialt hållbart sätt ta sig in i det svenska
samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

Skolprestationer och utbildningsnivå ses ofta som en
nyckel till integration och ett vaccin mot utanförskap.

39

UTBILDNING

Att skolor och undervisning
över lag anses hålla en lägre
kvalitet i de områden där
många med utländsk bakgrund bor är därför oroväckande.
Vissa invandrargrupper
har dessutom en svag utbildning med sig i bagaget
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från sitt hemland, och för dessa personer
blir den svenska skolgången och den
fortsatta utbildningen extra viktig. En
sådan grupp är landets svensksomalier,
och i detta kapitel presenteras statistik
över skolprestationer, utbildningsnivåer
och utbildningsinriktningar inom den
svensksomaliska gruppen.
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Betyg årskurs 6
I Sverige har vi skolplikt för det vi kallar
grundskolan, därefter är all skolgång och
utbildning frivillig. Den svenska grundskolan
börjar med förskoleklass (så kallad sexårsverksamhet) och slutar med årskurs 9.
De första skolbetyg som en elev får är
efter årskurs 6. Eleverna får betyg i samtliga
ämnen de läst, oftast 16 ämnen, och betygen kan användas som en måttstock på
hur långt elever kommit kunskapsmässigt
i den åldern. Men det viktigaste syftet med

betygen i årskurs 6 är att se hur eleverna
ligger till och vad de behöver förbättra.
Tre viktiga ämnen i skolan är engelska,
matematik och svenska/svenska som
andraspråk. 82 procent av samtliga årskurs
6-elever i Sveriges grundskolor fick under
2019 godkänt betyg i alla dessa tre ämnen.
Bland svensksomalierna var det ungefär
hälften som fick godkända betyg, en ökning
med 8 procentenheter jämfört med 2014.

DIAGRAM 18 | ANDELEN ELEVER I ÅRSKURS 6 SOM FÅR GODKÄNDA BETYG I DE TRE ÄMNENA ENGELSKA,
MATEMATIK OCH SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – 2014 OCH 2019


M Vårterminen 2014 M Vårterminen 2019

Samtliga svensk-

somalier, årskurs 6


Killar

Tjejer

Totalt

SamtligaKillar
elever i Sverige,
årskurs 6

Tjejer

Totalt

42 %

49 %

46 %

44 %

56 %

52 %
83 %

80 %

88 %

85 %
85 %

82 %
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Det är bland de svensksomalier som är födda
i Somalia som andelen med godkända betyg
ökat mellan 2014 och 2019. Bland de

svenskfödda svensksomalierna har andelen
med godkända betyg tvärtom minskat något
under samma tidsperiod.

DIAGRAM 19 | ANDELEN SVENSKSOMALISKA ELEVER I ÅRSKURS 6 SOM FÅR GODKÄNDA BETYG

I DE TRE ÄMNENA ENGELSKA, MATEMATIK OCH SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – 2014 OCH 2019.
SKILLNADER MELLAN FÖDELSELAND.



Födda i Somalia
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Behörighet till
gymnasieskolans
yrkesprogram
När eleverna lämnar grundskolan –
vanligtvis det år de fyller 16 år – får de sina
slutbetyg och kan med utgångspunkt
i dessa söka in på olika gymnasieprogram.
Men betygen måste vara så pass höga
(godkända i tillräckligt många ämnen) att
de ger behörighet till de olika gymnasieutbildningarna. Annars måste eleverna
i stället gå ett så kallat introduktionsprogram på gymnasiet.
I Sverige finns två huvudkategorier av
gymnasieprogram: yrkesprogram och högskoleförberedande program. Behörigheten

till de olika programmen skiljer sig en del
från varandra och kraven för behörighet till
högskoleförberedande program är över lag
tuffare än för de yrkesförberedande.
Först studerar vi behörigheten till gymnasiernas yrkesprogram. I nästa avsnitt fokuserar vi på behörigheten till de högskoleförberedande programmen.
I diagram 20 visas andelen avgångselever
som vårterminerna 2014 och 2019 uppnådde behörighet till gymnasiets yrkesprogram.

DIAGRAM 20 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)
MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS YRKESPROGRAM – 2014 OCH 2019



Avgångselever

födda i Somalia

29,4 %

M Vårterminen 2014 M Vårterminen 2019
42,9 %

Avgångselever födda i Sverige med

78,5 %

minst en förälder född i Somalia
Avgångselever bland samtliga

svensksomalier

Alla svenska avgångselever

från grundskolan

77,4 %
46,2 %

51,1 %
87,4 %

84,9 %

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska (alternativt svenska som
andraspråk), engelska, matematik och minst fem andra ämnen. Sammanlagt krävs alltså godkända
betyg i minst åtta ämnen.
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85 procent av de elever som gick ut den
svenska grundskolan våren 2019 fick slutbetyg som gav dem behörighet att söka in
på gymnasiets olika yrkesprogram. Sex år
tidigare var denna andel ännu högre – drygt
87 procent.
Bland svensksomaliska avgångselever
är andelen med behörighet till gymnasiets
yrkesprogram avsevärt lägre. Totalt sett
lämnar ungefär hälften av svensksomalierna
(51 procent) grundskolan med betyg som
ger dem behörighet till yrkesprogrammen
– den andra hälften har inte nått upp till behörighetskraven.
Skillnaderna mellan de svensksomaliska
avgångselever som är födda i Somalia och
de som är födda i Sverige är mycket stora
när det handlar om behörighet till gymnasiets yrkesprogram. 43 procent av de
somaliafödda och 77 procent av de svenskfödda klarade behörighetskraven våren
2019. Sannolikt hänger dessa skillnader
samman med vistelsetiden i Sverige, det
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vill säga hur länge de har bott i landet.
Ju längre vistelsetid i Sverige, desto bättre
språkkunskaper, längre svensk skolgång
och högre betyg.
Trots att betygen och andelen behöriga
är avsevärt mycket lägre bland svensksomaliska avgångselever än bland svenska
avgångselever i allmänhet, så är det viktigt
att uppmärksamma att andelen svensksomalier med behörighet har ökat med fem
procentenheter mellan 2014 och 2019 –
från 46 procent till 51 procent. Hela denna
ökning kan hänföras till de somaliafödda
avgångseleverna. År 2013 var det endast
drygt 29 procent av dessa som nådde upp
till behörighetskraven. Fem år senare var
andelen behöriga nästan uppe i 43 procent.
Bland dem som är födda i Sverige men med
minst en förälder född i Somalia har utvecklingen vad gäller behörighet till yrkesprogrammen legat still eller till och med minskat marginellt (från 78,5 procent till 77,4
procent).

UTBILDNING

Endast 51 procent av de svensksomaliska
elever som gick ut den svenska grundskolan våren 2019 fick slutbetyg som
gav dem behörighet att söka in

på gymnasiets olika yrkesprogram.
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DIAGRAM 21 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)
MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS YRKESPROGRAM – 2014 OCH 2019



M Vårterminen 2014 M Vårterminen 2019

Tjejer

Avgångselever bland

samtliga svensksomalier
Killar

Avgångselever bland

samtliga svensksomalier
Tjejer

Alla svenska avgångs-

elever från grundskolan
Killar

Alla svenska avgångs-

elever från grundskolan

Diagram 21 visar hur killar respektive tjejer
som slutar årskurs 9 uppfyller behörighetskraven för gymnasiets yrkesprogram. Könsskillnaderna är inte enorma, men likväl
intressanta eftersom de visar på en tydlig
trend i dagens Sverige: unga tjejer klarar sig
bättre i den svenska skolan än vad deras
jämnåriga killar gör. Bland svensksomalierna
är trenden positiv för både killar och tjejer –
om än från en mycket låg nivå – men det är
tydligt att det är tjejerna som går först i utvecklingen. På bara fem år, mellan 2014 och
2019 ökade andelen svensksomaliska tjejer
med behörighet till yrkesprogrammen med
6,4 procentenheter – från 46,5 procent till
52,9 procent. Bland svensksomaliska killar
var ökningen ”bara” 3,6 procentenheter.
Sammantaget gäller att elever med utländsk bakgrund klarar sig sämre i den
svenska skolan än vad elever med svensk
bakgrund gör (och när det handlar specifikt
om svensksomalier är denna skillnad mycket tydlig). I diagram 20 och 21 ser vi att andelen behöriga avgångselever minskat, totalt sett i landet, under perioden
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46,5 %

52,9 %

45,8 %

49,4 %

88,8 %
86,3 %

86,2 %

83,6 %

2014–2019. Men eftersom andelen elever
med utländsk bakgrund ökade under samma period finns det skäl att tro att minskningen i behörighetsstatisktiken – i alla fall
till viss del – hänför sig till just detta. Samtidigt kan inte hela minskningen förklaras av
den ökade andelen avgångselever med utländsk bakgrund. Även avgångselever med
svensk bakgrund uppvisade en något svagare behörighetsstatistik 2019 jämfört med
2014. 90,5 procent av dem som är födda
i Sverige och som har minst en förälder
som är född i Sverige fick vårterminen 2019
betyg som gav dem behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Fem år tidigare, vårterminen 2014, låg denna andel på 91,5 procent.
Eftersom en så stor andel av landets
svensksomalier bor i utsatta områden, är
det oundvikligt att även relatera deras behörighetsstatistik till den geografiska uppväxtmiljön. Elevers skolprestationer är nämligen både en indikation på och ett resultat
av ett områdes utsatthet.
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»Det är jätteviktigt
att ha någon att
se upp till och
försöka bli som.«

Hinda Muhamud:

» Skolan är jätteviktig «
Man kan säga att Hinda Mohamud
är lite av en expert på framtidsplaner. Hon är utbildad studieoch yrkesvägledare och genom
sitt företag hjälper hon dem
som står utanför arbetsmarknaden att få jobb.
Hinda är född i Somalia och kom
till Sverige som 16-åring. Hon är
i dag 32 år och egen företagare.
Hennes företag SYV Konsult
Bridge, en privat arbetsförmedling
finns på fem orter och har 40
anställda.
Som utrikesfödd kvinna som
startat och driver eget företag är
hon en förebild för många. Hinda
föreläser också om ledarskap och
entreprenörskap för utrikesfödda
ungdomar.
Kan man börja planera för ett
yrkesliv redan i grundskolan?
– De flesta vet inte så mycket
om vad de vill bli när de går
i grundskolan. Jag tycker att den
information som ges när man ska
välja till gymnasiet är undermålig
och i många fall obefintlig. Många
föräldrar har kort skolbakgrund

och kan inte hjälpa sina barn att
välja rätt utbildning.
Vilka förebilder hade du när du
gick i skolan?
– Det är viktigt att ha någon att
se upp till och försöka bli som. Jag
har varit omgiven av fantastiska
människor som har haft olika betydelse i olika faser i mitt liv. Min
mamma, grannar, vänner, lärare
och även offentliga personer som
Michelle Obama. De är förebilder
för mig på grund av sin ihärdighet,
sitt mod och sin målmedvetet.
Vilket är bästa sättet att hjälpa
barn- och ungdomar som har
svårt i skolan och som har lågutbildade föräldrar?
– Studie- och yrkesvägledarna
är mycket viktiga i barn och ungdomars liv oavsett vilken skolbakgrund man har och vilken familj
man kommer ifrån. Det är med
hjälp av dem barn och ungdomar
ska hitta sina drömmar till vidare
studier och sin plats på den framtida arbetsmarknaden.
Hur ska man veta vad man vill bli
när man inte kan så mycket om
det svenska samhället?

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.

– Skolan har ett stort ansvar
eftersom många av oss saknar
nätverk. De som växer upp i familjer som inte har kunskap om hur
det svenska samhället är uppbyggt får klara sig själva. Detta är
ett stort lass att bära när man är
så ung.
Rapporten visar att tjejerna ofta
är duktigare i skolan än killarna,
vad tror du att det beror på?
– Det är en svår fråga. Många
gånger har tjejer och killar olika
könsroller i vårt samhälle. En kille
ska vara tuff och inte visa känslor,
medan en tjej ska vara blyg, känslig.
Enkelt svar på en komplex fråga:
Samhället och vår närmiljö skapar
ramar som är olika för tjejer och
killar. Detta speglar även skolan
och visar sig sedan i skolresultaten.
Vilket är ditt bästa råd till en
utlandsfödd 16-åring som vill
skaffa sig ett bra jobb?
– Var inte för kräsen, sök alla
jobb som du kan få. Ju mer erfarenhet, desto bättre. Men framför
allt, lägg fokus på att fullgöra din
utbildning. Utbildningen är vägen
till ditt mål.
47

UTBILDNING

42,3 procent av

elever födda i Somalia
som gick ut den

svenska grundskolan
våren 2019 fick slutbetyg som gav dem

behörighet att söka in
på gymnasiets olika
yrkesprogram.
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Behörighet till
gymnasieskolans
högskoleförberedande
program

Behörighetsstatistiken för gymnasiets
högskoleförberedande program påminner
mycket om den vi såg för yrkesprogrammen. Andelen avgångselever som har
behörighet till de högskoleförberedande
programmen är endast marginellt lägre än
andelen som har behörighet till yrkesprogrammen – trots att behörighetskraven skiljer ganska mycket (krav på godkända betyg
i åtta respektive tolv grundskoleämnen).

Man kan därmed konstatera att de allra
flesta avgångselever antingen har behörighet för såväl yrkesprogrammen som för de
högskoleförberedande programmen, eller
saknar behörighet för samtliga gymnasieprogram. De elever som klarar behörighetskraven för yrkesprogrammen men inte för
de högskoleförberedande programmen är
ytterst få.

DIAGRAM 22 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)

MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM – 2014 OCH 2019



M Vårterminen 2014 M Vårterminen 2019
Avgångselever

födda i Somalia

28,7 %

42,3 %

Avgångselever födda i Sverige med

77,8 %

minst en förälder född i Somalia
Avgångselever bland samtliga

svensksomalier

Alla svenska avgångselever
från grundskolan

76,8 %
45,4 %

50,5 %
86,5 %

83,9 %

Kraven för behörighet till högskoleförberedande program är hårdare än de till yrkesprogrammen: det krävs godkända betyg
i svenska (alternativt svenska som andraspråk), engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen. Sammanlagt krävs
alltså godkända betyg i minst tolv ämnen.
Behörighetskraven skiljer något mellan olika högskoleförberedande program. Skillnaderna består i vilka ämnen (av de tolv)
man måste ha godkänt i. För att söka in till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet krävs till exempel godkända betyg i samhällsvetenskapliga ämnen medan det krävs godkända grundskolebetyg
i de naturvetenskapliga ämnena för att kunna söka in till naturvetenskapsprogrammet.
För att kunna presentera statistik över behörighet för de högskoleförberedande programmen krävs därför att man väljer ett
specifikt gymnasieprogram att studera. Till denna rapport valdes det estetiska programmet. För just detta gymnasieprogram
finns inga specifika krav på vilka ämnesbetyg som ska vara godkända (utöver godkänt betyg i svenska, engelska och
matematik, det vill säga de ämnen som samtliga gymnasieprogram kräver godkänt betyg i). De nio andra ämnena är alltså
valfria. Det estetiska programmet har därmed de lägsta behörighetskraven av de högskoleförberedande programmen, även
om skillnaderna i krav är små.
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Bland svensksomalierna har andelen
med behörighet till de högskoleförberedande programmen ökat från

45,4 procent till 50,5 procent mellan
2014 och 2019.
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Vårterminen 2019 uppfyllde 83,9 procent
av landets avgångselever betygskraven för
att kunna söka in på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Fem år tidigare
var denna andel 86,5 procent.
Bland svensksomalierna har andelen med
behörighet till de högskoleförberedande
programmen tvärtom ökat mellan 2014 och

2019 (från 45,4 procent till 50,5 procent)
och det är uteslutande bland de somaliafödda eleverna som behörigheten ökat så
mycket. Bland dem som är födda i Sverige
med minst en förälder född i Somalia har
andelen med behörighet till de högskoleförberedande programmen till och med
minskat marginellt.

DIAGRAM 23 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)

MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM – 2014 OCH 2019



M Vårterminen 2014 M Vårterminen 2019

Tjejer

Avgångselever bland

samtliga svensksomalier
Killar

Avgångselever bland

samtliga svensksomalier
Tjejer

Alla svenska avgångs-

elever från grundskolan
Killar

Alla svenska avgångs-

elever från grundskolan

Tjejerna har över lag högre betyg, och det
är därmed fler tjejer än killar som uppfyller
behörighetskraven. Detta gäller både bland
svensksomaliska avgångselever som bland
svenska avgångselever i allmänhet.
När man jämför behörighetsstatistiken
för 2014 och 2019 kan man konstatera en
positiv trend bland svensksomalierna – må
vara från en initial låg nivå – medan utvecklingen totalt sett, för landets alla avgångselever, oroväckande nog sjunkit något under dessa fem år. Dessa båda utvecklings52

46,3 %

52,7 %

44,6 %

48,5 %

88,0 %
85,5 %

85,0 %

82,5 %

tendenser (positiv för svensksomalierna
och svagt negativ för svenskarna i allmänhet) är desamma för killarna och tjejerna.
Samtidigt kan man konstatera att den
under åren 2014–2019 ökade andelen personer med utländsk bakgrund i samhället –
alltså inte bara svensksomalier – kan
påverka totalstatistiken kring behörighet.
Om man bara studerar de avgångselever
från grundskolan som har det vi kallar
svensk bakgrund (personer födda i Sverige
med minst en förälder född i Sverige), så
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Bland avgångselever från grundskolan med svensk bakgrund

har cirka 90 procent behörighet
till gymnasiets yrkesprogram
och högskoleförberedande
program.

visar det sig att cirka 90 procent har behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program. Om man granskar samtliga
avgångselever i Sverige (summan av dem
med svensk och utländsk bakgrund), så
ligger behörigheten på 84–85 procent. En
ökad andel avgångselever med utländsk
bakgrund mellan 2014 och 2019 leder alltså till att totalstatistiken för samtliga avgångselevers behörighet sjunker.
Siffrorna om behörighet och betyg som
just presenterats gäller för avgångselever

från grundskolan (slutbetyg efter år 9). Det
är viktigt att påpeka att de svaga skolresultat som den svensksomaliska gruppen i sin
helhet uppvisar i statistiken ovan stämmer
överens med det man ser i annan statistik
redan tre år tidigare i barnens liv, det vill
säga när de går ut årskurs 6. Redan i den
åldern (cirka 12 år) har svensksomalierna
halkat efter i studierna och har klart lägre
andelar godkända ämnesbetyg jämfört
med övriga 12-åringar i landet.
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De svensksomaliska tjejerna har

över lag högre betyg än killarna, och
det är därmed fler tjejer som

uppfyller behörighetskraven.
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Examen från gymnasiet
– fyra år efter
påbörjade studier
Vi har hittills studerat hur svensksomaliska
ungdomar presterar i grundskolan och
i vilken utsträckning de skaffar sig betyg
som möjliggör att söka sig vidare till gymnasiestudier. Men hur går det sedan? De
svensksomalier som har behörighet för
gymnasiestudier och som påbörjar sådana
studier, hur klarar de sig?
Det finns ett mått som kallas genomströmning och som visar hur stor andel av
gymnasieeleverna som tar sin examen inom
fyra år efter påbörjade studier.
När vi studerade behörigheten att söka
in på gymnasiets olika program efter grundskolan fann vi mycket tydliga skillnader mellan svensksomaliska avgångselever och
svenska avgångselever i allmänhet. Dessa
skillnader följer dessvärre med upp på gymnasiet, där svensksomaliska gymnasieelever
presterar sämre än vad svenska gymnasieelever generellt gör. Fyra år efter påbörjade
studier har drygt 78 procent av landets alla
gymnasieelever tagit sin examen, men
endast drygt 42 procent av de svensksomaliska gymnasieeleverna.
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Ska man se något positivt i utvecklingen,
kan man ändå konstatera att genomströmningen är avsevärt mycket bättre för
svensksomalier i dag än vad den var för
bara några år sedan. Endast 28 procent
av de svensksomalier som påbörjade sina
gymnasiestudier läsåret 2010/2011 hade
tagit sin examen efter fyra år. Bland de
svensksomalier som påbörjade sina studier
fem år senare – läsåret 2015/2016 – var det
alltså drygt 42 procent som lyckades ta sin
examen inom fyra år.
Bland svenska gymnasieelever i allmänhet låg genomströmningen på drygt 78
procent såväl 2014 som 2019.
Om man granskar dessa siffror ännu mer
i detalj ser man att 85 procent av de gymnasieelever som har svensk bakgrund, det
vill säga är födda i Sverige och har minst en
förälder som är född i Sverige, har tagit sin
gymnasieexamen efter fyra års studier.
Bland dessa ungdomar med svensk bakgrund är utvecklingen dessutom positiv:
genomströmningen ökade från 83 procent
till 85 procent mellan 2014 och 2019.
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Endast var femte svensksomalier (21 procent)

skaffar sig först behörighet till gymnasiestudier

och tar sig därefter igenom gymnasiet på max fyra
år. Bland svenska ungdomar i allmänhet är denna
andel mer än tre gånger så hög (66 procent).
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DIAGRAM 24 | ANDELEN SOM TAR EXAMEN INOM FYRA ÅR EFTER PÅBÖRJADE GYMNASIESTUDIER

M Påbörjade gymnasiestudier läsåret 2010/2011 och hade tagit examen vårteminen 2014

M Påbörjade gymnasiestudier läsåret 2015/2016 och hade tagit examen vårterminen 2019
Personer födda i Somalia som

påbörjat gymnasiestudier och

14,5 %

som avslutat dem inom fyra år

32,5 %

Personer födda i Sverige med

66,9 %

minst en förälder född i Somalia,

72,7 %

som påbörjat gymnasiestudier

och som avslutat dem inom fyra år
Personer bland samtliga

svensksomalier som påbörjat

gymnasiestudier och som

28,2 %

42,1 %

avslutat dem inom fyra år

Samtliga personer i Sverige som

påbörjat gymnasiestudier och som
avslutat dem inom fyra år

Observera att diagram 24 endast visar de
ungdomar som klarade behörighetskraven
från grundskolan och som påbörjade studier på gymnasiet. Många svensksomalier –
ungefär hälften – kommer inte in på gymnasiet på grund av för låga grundskolebetyg.
Detta innebär att endast var femte
svensksomalier (21 procent) både skaffar
sig behörighet till gymnasiestudier och tar
sig igenom gymnasiet på max fyra år. Bland
svenska ungdomar i allmänhet är denna
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78,5 %

78,3 %

andel mer än tre gånger så hög (66 procent).
Det är också intressant att se hur stora
skillnaderna är mellan de svensksomalier
som är födda i Somalia och de som är födda
i Sverige (med minst en förälder född
i Somalia). 56 procent av de svenskfödda
svensksomalierna skaffar sig både behörighet för gymnasiestudier och tar sig igenom
gymnasiet på max fyra år. Motsvarande
andel bland de somaliafödda svensksomalierna är endast 14 procent.
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DIAGRAM 25 | ANDELEN SOM TAR EXAMEN INOM FYRA ÅR EFTER PÅBÖRJADE
GYMNASIESTUDIER – SKILLNADER MELLAN TJEJER OCH KILLAR

M Påbörjade gymnasiestudier läsåret 2010/2011 och hade tagit examen vårteminen 2014

M Påbörjade gymnasiestudier läsåret 2015/2016 och hade tagit examen vårterminen 2019
Tjejer

Samtliga svensksomaliska tjejer

som påbörjat gymnasiestudier och

32,0 %

som avslutat dem inom fyra år

Killar

Samtliga svensksomaliska killar

som påbörjat gymnasiestudier och
som avslutat dem inom fyra år

Tjejer

Samtliga tjejer i Sverige som

påbörjat gymnasiestudier och

som avslutat dem ionom fyra år
Killar

Samtliga killar i Sverige som

påbörjat gymnasiestudier och

som avslutat dem ionom fyra år

Även om de svensksomaliska gymnasieungdomarna har en betydligt mindre
genomströmning än svenska gymnasieelever i allmänhet, är utvecklingen i den
svensksomaliska gruppen, som vi redan
konstaterat, mycket positiv. Detta gäller för
såväl killarna som tjejerna. Genomströmningen ökade kraftigt mellan 2014 och
2019 och extra mycket bland de svensk-

24,9 %

47,0 %

37,7 %

81,2 %
80,4 %

75,9 %

76,3 %

somaliska tjejerna – från 32 procent till
47 procent. Bland de svensksomaliska
killarna ökade genomströmningen från
knappt 25 procent till knappt 38 procent
mellan 2014 och 2019.

Även om de svensksomaliska gymnasieungdomarna har en betydligt mindre

genomströmning än svenska gymnasie-

elever i allmänhet så är utvecklingen i den

svensksomaliska gruppen mycket positiv.
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Nästan hälften – drygt 46 procent – av

svensksomalierna i åldern 25–64 år hade
2019 endast förgymnasial utbildning.
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Den vuxna befolkningens
utbildningsnivå
Om man vill analysera den svensksomaliska
gruppens utbildningsnivå är det viktigt att
inte bara fokusera på barnens och ungdomarnas skolgång, utan även studera
den vuxna befolkningens utbildningsnivå.

I diagram 26 ser vi hur stora andelar av
befolkningen i åldern 25–64 år som har
nått upp till olika utbildningsnivåer. Där ser
vi också hur befolkningens utbildningsnivå
utvecklades mellan 2013 och 2019.

DIAGRAM 26 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 25–64 ÅR SOM
UPPNÅTT OLIKA UTBILDNINGSNIVÅER – 2013 OCH 2019



M 2013 M 2019

Samtliga svensksomalier i åldern 25-64 år

Förgymnasial utbildning

50,8 %

46,3 %

Gymnasieutbildning

25,3 %

32,7 %

Eftergymnasial utbildning

6,5 %

kortare än tre år

7,3 %

Eftergymnasial utbildning tre år

5,0 %

eller längre (inkl forskarutbildning)

5,8 %

Uppgift saknas

12,4 %

7,8 %

Hela svenska folket i åldern 25-64 år

Förgymnasial utbildning

12,9 %
11,0 %

Gymnasieutbildning

45,0 %

42,8 %

Eftergymnasial utbildning

15,1 %

kortare än tre år

15,6 %

Eftergymnasial utbildning tre år

25,3 %

eller längre (inkl forskarutbildning)
Uppgift saknas

28,2 %

1,7 %

2,4 %
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Nästan hälften (drygt 46 procent) av
svensksomalierna i åldern 25–64 år hade
2019 endast förgymnasial utbildning. Till
detta ska läggas knappt 8 procent, där uppgift om utbildningsnivå saknas.
Var tredje svensksomalier i åldern 25–64
år (knappt 33 procent) hade 2019 gymnasiet som sin högsta utbildningsnivå, medan
drygt 13 procent hade skaffat sig någon
form av eftergymnasial utbildning. Inom hela
den svenska befolkningen i åldern 25–64 år
hade 2019 mer än tre gånger så många
(nästan 44 procent) en eftergymnasial
utbildning.
Utbildningsnivån är således mycket låg
i den svensksomaliska gruppen jämfört
med övriga vuxna svenskar. Med tiden kommer skillnaderna sannolikt att jämnas ut,

men det krävs att utbildningsmöjligheterna
och utbildningsviljan ökar kraftigt bland de
unga för att den framtida svensksomaliska
gruppen ska ha erforderlig kompetens och
utbildning för arbetsmarknaden.
Det finns även i denna statistik positiva
tecken, och det handlar om att så pass
många svensksomalier under åren 2013–
2019 gått från kategorierna ”förgymnasial
utbildning” och ”uppgift saknas” till ”gymnasieutbildning”. Det har också skett en
ökning av andelen svensksomalier med
eftergymnasial utbildning, men denna
ökning har varit betydligt mer modest.
När man studerar skillnader mellan
kvinnor och män vad gäller den vuxna
befolkningens utbildningsnivå, ser det ut
som i diagram 27.

DIAGRAM 27 | ANDELEN PERSONER I ÅLDERN 25–64 ÅR SOM HAR EN EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
(KORTARE ÄN TRE ÅR, TRE ÅR ELLER LÄNGRE ÄN TRE ÅR) – 2013 OCH 2019



Män

Svensksomaliska

15,8 %

män i åldern 25-64 år
Kvinnor

Svensksomaliska

kvinnor i åldern 25-64 år
Män

Samtliga män

i Sverige i åldern 25-64 år
Kvinnor

Samtliga kvinnor

i Sverige i åldern 25-64 år
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M 2013 M 2019

16,4 %

7,4 %

10,1 %

35,6 %

37,9 %

45,4 %

49,8 %
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Åter ser vi att kvinnorna är betydligt mer
välutbildade än männen – om vi studerar
hela den vuxna svenska befolkningen.
Hälften av landets kvinnor i åldern 25–64 år
(50 procent) har en eftergymnasial utbildning, men ”endast” 38 procent av männen
i samma åldersintervall har det.
Det motsatta gäller för gruppen svensksomalier. Inom den gruppen är det betydligt
fler män (drygt 16 procent) som har en
eftergymnasial utbildning jämfört med
kvinnornas 10 procent. Så samtidigt som
dagens unga svensksomaliska tjejer uppvisar tydligt bättre skolresultat än sina jämnåriga killkompisar – både i grundskolan och
på gymnasiet – så är de lite äldre svensksomaliska kvinnorna betydligt mindre utbildade än männen.

Även här kommer det naturligtvis att
ske en förändring på sikt – i takt med att
de unga tjejerna blir vuxna. Men om det
ska bli jämlikhet vad gäller utbildningsnivå
i någorlunda närtid måste de unga killarna
snarast börja prestera bättre i skolan än
de gör i dag – och så får de vuxna svensksomaliska kvinnorna börja utbilda sig här
och nu.
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Den vuxna befolkningens
utbildningsinriktning
Parallellt med att studera den vuxna svensksomaliska befolkningens utbildningsnivå är
det också intressant att se vilka olika ämnen
och inriktningar de har utbildat sig inom.

I diagram 28 ser vi hur vanliga olika utbildningsinriktningar är och om det skett några
egentliga förändringar av detta mellan 2013
och 2019.

DIAGRAM 28 | ANDELEN PERSONER I ÅLDERN 25–64 ÅR

MED OLIKA UTBILDNINGSINRIKTNINGAR – 2013 OCH 2019
Samtliga svensksomalier i åldern 25–64 år – 2013

ALL

PED

HUM

1,2 %

NAT

1,6 %

SAM

TEK

LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

60,0 %

1,6 %

ALL

lärarutbildning

HUM Humaniora och

4,7 %

SAM Samhällsveten-

0,5 %

konst

skap, juridik,
handel och

7,8 %

1,9 %

administration

NAT Naturvetenskap,

15,6 %

matematik och
data

1,3 %

NAT

1,6 %

TEK

LAN

HÄL
TJÄ

OKÄ

55,0 %

2,9 %

HUM
SAM

0,4 %

ALL

djursjukvård

sjukvård + social
omsorg

TJÄ Tjänster*

12,3 %

OKÄ Okänd utbildningsinriktning

10,2 %

HUM

SAM

NAT
TEK

LAN
HÄL

TJÄ

OKÄ
64

6,8 %

5,3 %
3,7 %
1,9 %

6,4 %

4,9 %

tillverkning

LAN Lant- och

HÄL Hälso- och

6,1 %

4,2 %

TEK T
 eknik och

skogsbruk +

6,0 %

Samtliga personer i Sverige i åldern 25–64 år – 2019

PED

PED P
 edagogik och

5,1 %

Samtliga svensksomalier i åldern 25–64 år – 2019

PED

ALL Allmän utbildning

18,4 %

16,9 %
21,8 %
14,0 %

*Med ”tjänster” menas

bland annat hotell & restaurang, turism & fritid,

hushållstjänster & lokalvård, hår- & skönhets-

vård, transporttjänster,

renhållning, avfallshantering, säkerhetstjänster, polis, brand- och

räddningstjänster, kriminalvård samt militär
utbildning.
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Bland vuxna svensksomalier finns det en
majoritet (55 procent) som har det som av
SCB kategoriseras som ”allmän utbildning”.
Det handlar huvudsakligen om den förgymnasiala skolgången som vi sett att så
många svensksomalier har som sin högsta
utbildningsnivå. Inom hela den vuxna
svenska befolkningen är det endast drygt
18 procent som har en ”allmän utbildning”.
Andelen svensksomalier med ”allmän utbildning” har ändå minskat från 60 procent
2013 till 55 procent 2019, vilket indikerar
att en del av dem skaffar sig en utbildning
(inklusive gymnasiet) med någon form av
ämnesinriktning. Den vanligaste inriktningen
i dessa fall är ”hälso- och sjukvård + social
omsorg”. Det har skett en kraftig ökning av
svensksomalier med denna utbildningsinriktning under perioden 2013–2019 och

i dag är det drygt 12 procent av den vuxna
svensksomaliska befolkningen som har
någon form av utbildning inom hälso- och
sjukvård eller inom social omsorg.
Inom den svensksomaliska gruppen finns
det tydliga skillnader mellan kvinnor och
män när det gäller utbildningsinriktning.
Som vi redan sett, har de vuxna kvinnorna
över lag en lägre utbildningsnivå än männen. Det fåtal vuxna svensksomaliska kvinnor som ändå har en tydlig inriktning på sin
utbildning återfinns inom kategorin ”hälsooch sjukvård + social omsorg”.
Bland de vuxna svensksomaliska männen
är det i stället förhållandevis många som
utbildat sig inom ”samhällsvetenskap, juridik, handel och administration”, ”teknik och
tillverkning” samt inom det som definieras
som ”tjänster”.

DIAGRAM 29 | ANDELEN SVENSKSOMALIER I ÅLDERN 25–64 ÅR MED OLIKA

UTBILDNINGSINRIKTNINGAR – SKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN ÅR 2019
Svensksomalier – män – i åldern 25–64 år – 2013

ALL

PED

HUM

SAM

NAT
TEK

LAN
HÄL

52,7 %

2,0 %

1,7 %

0,8 %

konst

12,1 %

skap, juridik,
handel och

6,1 %

administration

NAT Naturvetenskap,

7,1 %

OKÄ

matematik och
data

TEK T
 eknik och

Svensksomalier – kvinnor – i åldern 25–64 år – 2019

ALL

PED

1,0 %

NAT

0,6 %

LAN

0,1 %

SAM
TEK

HÄL

TJÄ

OKÄ

57,2 %

3,7 %

HUM

tillverkning

LAN Lant- och

skogsbruk +

djursjukvård

4,0 %

HÄL Hälso- och

sjukvård + social

0,6 %

1,8 %

lärarutbildning

SAM Samhällsveten-

6,9 %

TJÄ

PED P
 edagogik och

HUM Humaniora och

8,1 %

2,6 %

ALL Allmän utbildning

omsorg

18,0 %
13,0 %

TJÄ Tjänster*

OKÄ Okänd utbildnings-

inriktning

*Med ”tjänster”

menas bland annat

hotell & restaurang,
turism & fritid,

hushållstjänster &
lokalvård, hår- &
skönhetsvård,

transporttjänster,

renhållning, avfalls-

hantering, säkerhetstjänster, polis, brandoch räddningstjäns-

ter, kriminalvård samt
militär utbildning.
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»Betygen
är våra drömöppnare«
Skolan är viktig. Om det är de överens.

Vi har ställt frågor om framtidsdrömmar
och yrkesval till fyra elever i Stockholm.

Vi frågade också vad som är det bästa

och sämsta med skolan, hur man gör för
att få bra betyg och varför tjejerna ofta
klarar sig bättre.

Eleverna har somalisk bakgrund, men är

födda i Sverige. De går i årskurserna 8 och 9.

66

UTBILDNING

Från vänster: Rayan Hussein
Mohamoud, Ruweyda Omar
Abdijamal, Halimo Hassan
Ali och Assad Muridi.
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Rayan Hussein Mohamoud:

Mitt bästa knep – man
ska alltid göra sitt bästa
» Det jag tycker mest om med skolan är
mina vänner. Loven är också det bästa med
skolan. Och ämnen som får mitt intresse,
som engelska och historia.
Jag vill så klart fortsätta på gymnasiet
eftersom jag vill ha en bra utbildning.
Bilden som jag har vuxit upp med är att
jag ska ha ett jobb som betalar bra och
för att få det måste jag jobba för mina
betyg så att jag kan jag gå på en bra linje
i gymnasiet.

Det är viktigt med bra betyg, men för mig
personligen är det ganska svårt att nå alla
mina mål i skolan, eftersom jag prioriterar
några ämnen mer än de andra. Det gör så
att jag kommer lite efter ibland.
Mina drömyrken är psykolog eller journalist. Mitt bästa knep för att nå dit är att man
alltid ska göra sitt bästa. Att fråga om hjälp
när man behöver och inte skämmas för
det. «

Assad Muridi:

Det finns de som inte
bryr sig om skolan alls
» Det bästa med skolan är att man träffar
nya människor, skaffar sig vänner och känner sig behövd och omtyckt. Utan vänner
skulle livet inte vara så enkelt. Det sämsta
är att det finns två typer av elever i skolan.
De som försöker få en bra framtid och kunna
försörja sig själva och sin familj och de som
inte bryr sig om skolan alls.
Även om en lärare försöker stödja elever
som inte bryr sig om skolan så är det bara
så att de i alla fall kommer att välja fel väg
och kasta bort hela sitt liv. Det kan leda till
att de som siktar på något bra kan bli påverkade på ett dåligt sätt och också kasta bort
sina liv.
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Det kan också uppstå rasistiska tankar
om olika elever beroende vilket land man är
ifrån eller hur man ser ut, vilket påverkar en
negativt och gör så att du inte kan klara dig
i skolan.
Jag har en massa drömyrken, men om jag
ska välja i dag skulle det vara mellan att bli
läkare eller professionell NBA-spelare, eftersom jag är intresserad av basket och av att
hjälpa folk. Men jag måste verkligen kämpa för mina mål och drömmar. Det kanske
inte kommer att vara enkelt eftersom jag
kommer från ”orten”, som vissa människor
skulle säga och att jag ser ut på ett visst
sätt. «

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.
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Halimo Hassan Ali:

Möjligheten att jobba
med vad man vill

» Det bästa med skolan är att man har möjligheten att jobba med vad man vill när man
blir äldre. Man har också möjligheten att lära
sig lite av allt och bli mer allmänbildad och
senare studera vidare till det man tycker är
mest intressant.
För personer som inte har tillgång till
en utbildning slutar det oftast med att de
jobbar med samma jobb som deras föräldrar gör, men med hjälp av skolan har
man möjligheten att jobba med det man
tycker är intressant.
Men allt positivt har alltid något negativt
som följer med. Det samma gäller skolan.

Många upplever skolan som stressig
och svår och ger upp innan de har försökt.
Många vill också komma in på sitt drömgymnasium och försöker därför prestera
så bra som möjligt hela tiden och mår
dåligt när de inte får det betyg de ville ha.
I högstadiet har du tre år på dig för att
få de betyg du behöver till det gymnasium
du vill komma in på. Om du lyssnar på lektionen och gör det du behöver är det inte
så svårt att få bra betyg. Mitt bästa knep är
att lyssna på lektionen och fråga läraren
när du inte förstår. «

Ruweyda Omar Abdijamal:

Mitt drömyrke är att jobba
med något inom vården
» Jag tycker att det bästa med skolan är att
komma till en ny miljö med nya utmaningar
och samtidigt få lära känna nya människor
med olika bakgrund och etnicitet.
Jag tycker det är extremt viktigt att fortsätta till gymnasiet för att så småningom
studera vidare. Det är ett privilegium att få
gå i en skola, en möjlighet man bör ta om
man får tillgång till det.
Mitt drömyrke är att jobba med något
inom vården. I dagsläget funderar jag på
att bli hjärnkirurg, dels för att behovet finns
i Sverige, dels som jag verkligen kan göra
nytta inom vården. Att hjälpa människor
har alltid varit något jag har varit bra på och
vill gärna fortsätta med det i framtiden.

Tjejer mognar oftast fortare och killar
tar avstånd från studier genom självsaboterande handlingar som att skolka
eller inte plugga till ett prov. Det råder en
slags antipluggtaktik bland killar där man
vill passa in, vilket leder till att man tar
avstånd från skolan.
Eftersom det ses som en feminin handling att plugga och få bra resultat, blir det
en maskulin handling om man gör det motsatta. Enligt normen ska en kille vara tuff
och tålig och kunna ta gliringarna, men
flickorna pushas till att vara fina flickor.
Tillsägelsen ”killar är killar” har gjort att
deras dåliga beteende accepterats, medan
flickorna inte får vara barnsliga lika länge. «
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Arbete och
företagande
Oroande många saknar arbete. En av de stora

integrationsutmaningarna i Sverige är att fler vuxna
invånare med utländsk bakgrund ska ha ett arbete
att gå till – en sysselsättning och en inkomst.

Parallellt med problemen inom skola och utbildning

lyfts ofta den låga sysselsättningen och den höga
arbetslösheten fram som utmärkande drag för
många av de nya svenskarna.
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Det skiljer naturligtvis mycket
mellan olika invandrargrupper
och det är olämpligt att studera
alla svenskar med utländsk bakgrund som en gemensam grupp.
I denna rapport specialgranskar vi de personer som bor
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i Sverige i dag men som har sina rötter – sitt
ursprung – i Somalia. Den svensksomaliska
gruppen uppvisar över lag svaga siffror vad
gäller deltagande på arbetsmarknaden, företagande och så vidare. Och det är just
dessa frågor – arbete och företagande –
som vi ägnar oss åt i detta kapitel.
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Förvärvsarbetande
i åldern 20–64 år
Att vara förvärvsarbetande innebär att
man ”har ett arbete att gå till”. I stället för
förvärvsarbetande använder man ibland
begreppet sysselsatta. När man vill studera
om personer arbetar eller inte arbetar är
därför dessa begrepp och mått bra att
ta utgångspunkt i. Det är dock ett grovt –
ungefärligt – mått att utgå ifrån eftersom
det inte säger något om hur ofta eller hur
mycket en person arbetar , för måttet innefattar både dem som arbetar heltid och
dem som arbetar betydligt mindre än så.
Både anställda och företagare ingår i gruppen förvärvsarbetande.
När man granskar hur många i befolkningen som förvärvsarbetar brukar man
utgå från åldersgruppen 20–64 år. Det finns
naturligtvis personer som arbetar redan
i de högre tonåren, och vissa fortsätter
att arbeta även efter att de fyllt 65 år.
Förvärvsarbete är dock vanligast förekommande i åldrarna 20–64 år och det är
därför man så ofta fokuserar just på detta
åldersspann.
Andelen förvärvsarbetande bland olika
grupper av svensksomalier visas i diagram 30.
Bland samtliga svensksomalier i åldern 20–64
år – totalt cirka 49 000 personer – är det
knappt hälften (48 procent) som förvärvsarbetar. Motsvarande andel för hela svenska folket
i detta åldersspann är nästan 80 procent.

Även om siffrorna är oroande – mindre än
hälften av de vuxna svensksomalierna har
ett arbete att gå till – så ser ändå utvecklingen positiv ut. År 2013 var det bara cirka
29 procent av svensksomalierna som förvärvsarbetade, vilket alltså innebär att nästan 20 procent av landets svensksomalier
i åldern 20–64 år har gått från att inte arbeta
till att arbeta på bara fem år (mellan 2013
och 2018).
Diagram 30 visar också att andelen
förvärvsarbetande är relativt jämn mellan
de vuxna svensksomalier som är födda
i Somalia och de som är födda i Sverige.
Ungefär hälften i båda grupperna förvärvsarbetar.
Om man ska tolka dessa siffror positivt
eller negativt är upp till var och en att bedöma. Å ena sidan är det en alldeles för låg
andel vuxna svensksomalier som förvärvsarbetar, å andra sidan har denna andel växt
avsevärt på kort tid.
När man analyserar siffrorna ska man ta
i beaktande att de inte säger något om hur
mycket och hur ofta personerna arbetar –
bara att de förvärvsarbetar i någon utsträckning. Siffrorna säger inte heller något
om vilken typ av arbeten det handlar om,
hur välbetalda de är och så vidare.

DIAGRAM 30 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 20–64 ÅR SOM FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018
Födda i Somalia,
20–64 år

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år
Samtliga svensksomalier,

20–64 år

Hela svenska folket,
20–64 år

28,6 %

32,5 %

28,7 %

47,9 %

51,2 %

48,1 %
77,1 %

79,5 %
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64 år som har svensk bakgrund, det vill
säga är födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige, är andelen förvärvsarbetande så hög som 85,5 procent.
Om man i stället studerar antalet förvärvsarbetande svensksomalier i åldern
20–64 år, ser det ut som i diagram 31.

Andelen förvärvsarbetande i hela den
svenska befolkningen i åldern 20–64 år är
alltså 79,5 procent. Skillnaderna är stora
mellan dem som har svensk respektive
utländsk bakgrund – de låga andelarna förvärvsarbetande återfinner vi inte bara bland
svensksomalierna. Bland dem i åldern 20–

DIAGRAM 31 | ANTALET SVENSKSOMALIER I ÅLDER 20–64 ÅR SOM FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018
Födda i Somalia,

9 709

20–64 år

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år

297

21 697

1 909

Samtliga svensksomalier,

10 006

20–64 år

23 606

svensksomalier som är födda i Sverige är
yngre än 20 år och därför inte omfattas av
statistiken i diagram 31.
Åter tål det att poängtera att utvecklingen
ändå är positiv: antalet svensksomalier som
har ett arbete att gå till har ökat från 10 000
till nästan 24 000 på bara fem år.

Sammantaget är det alltså 23 600 svensksomalier som förvärvsarbetar i dag, eller
rättare sagt som förvärvsarbetade i slutet
av 2018 (november) – statistiken i detta fall
har en viss eftersläpning. Det handlar till
övervägande del om personer som är födda
i Somalia. Man får betänka att många av de

DIAGRAM 32 | ANDELEN KVINNOR OCH MÄN I ÅLDERN 20–64 ÅR
SOM FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018
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Svensksomalier 20–64 år

Män
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Svenska folket 20–64 år
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Män

78,5 %
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Bland samtliga svensksomalier i åldern
20–64 år är det knappt hälften –

48,1 procent – som förvärvsarbetar.

Inom den svensksomaliska gruppen är det
främst männen som förvärvsarbetar. I slutet
av 2018 var det 57 procent av de vuxna
svensksomaliska männen, men endast 40
procent av kvinnorna, som hade ett arbete
att gå till (se diagram 32). Ändå var det
främst bland kvinnorna som förvärvsarbetandet ökade mellan 2013 och 2018 – om
man räknar i relativa tal (i absoluta tal ökade
antalet förvärvsarbetande män mer). Bland
de vuxna svensksomaliska kvinnorna ökade
nämligen andelen som arbetar med 81 procent under de nämnda fem åren.
Bland männen var ökningen ”bara” 60
procent. Så om denna utveckling fortsätter
lär de svensksomaliska kvinnorna på sikt
knappa in på männen vad gäller förvärvsarbetande – även om det kommer att ta
ett bra tag innan de är ikapp.
Om man detaljgranskar statistiken ser
man något intressant: bland de svensksomalier i åldern 20–64 år som är födda
i Sverige men som har minst en förälder
född i Somalia så är det fler kvinnor än män
som förvärvsarbetar. Och detta gällde både
2013 och 2018.*

Denna grupp av svenskfödda svensksomalier består av yngre personer (som
dessutom sannolikt är betydligt mer integrerade i det svenska samhället) än de
svensksomalier som är födda i Somalia.
Och då förstår man varför statistiken kring
förvärvsarbetande stämmer så väl överens
med det vi såg i det förra kapitlet om utbildning, nämligen att unga svensksomaliska
tjejer klarar sig bättre än sina jämnåriga
svensksomaliska killar i skolan.
Att förhållandevis unga svensksomaliska
tjejer lättare tar sig in på arbetsmarknaden
än vad de jämnåriga svensksomaliska killarna
gör, känns logiskt med tanke på att en persons goda utbildningsresultat brukar bädda
för honom/henne att göra entré på arbetsmarknaden. Att inte dessa svenskfödda
svensksomalier slår igenom så mycket
i totalstatistiken i diagrammen beror på att
de totalt sett är så få.
Endast 1 av 13 svensksomalier i åldern
20–64 år är svenskfödd medan 12 av
13 svensksomalier i denna åldersgrupp
är födda i Somalia.

*2013 förvärvsarbetade 36
procent av de
svenskfödda
svensksomaliska
kvinnorna och
29 procent av
de svenskfödda
svensksomaliska
männen. År 2018
var 56 procent av
de svenskfödda
svensksomaliska
kvinnorna och 46
procent av de
svenskfödda
svensksomaliska
männen förvärvsarbetande. Dessa
andelar utgår från
åldersgruppen
20–64 år.
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Anställda eller företagare?
Att vara förvärvsarbetande innebär, som
redan konstaterats, att man har ett arbete
att gå till. Både anställda och företagare räknas som förvärvsarbetande. Bland svenskar
i åldern 20–64 år är, totalt sett, 7,7 procent
av de förvärvsarbetande företagare och
92,3 procent anställda (se diagram 33).
År 2018 var, som vi redan sett, endast 48
procent av landets svensksomalier i åldern
20–64 år förvärvsarbetande. I absoluta tal
handlar det om cirka 23 600 personer.
Om man studerar statistiken lite mer
i detalj, ser man att 97,4 procent av dessa
23 600 förvärvsarbetande svensksomalier

är anställda och endast 2,6 procent är företagare. Det innebär att cirka 23 000 svensksomalier var anställda i slutet av 2018 och
600 var företagare.
Andelarna anställda respektive företagare
har inte förändrats nämnvärt mellan 2013
och 2018, så den kraftiga ökningen av förvärvsarbetande svensksomalier har skett
i linje med den rådande fördelningen.
Bland förvärvsarbetande svenskar i allmänhet har andelen företagare minskat
något mellan 2013 och 2018: från 8,7 procent till 7,7 procent.

DIAGRAM 33 | FÖRDELNINGEN ANSTÄLLDA – FÖRETAGARE BLAND DE FÖRVÄRVSARBETANDE
I ÅLDERN 20–64 ÅR – 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

Samtliga förvärvsarbetande svensksomalier i åldern 20–64 år

Anställa

Företagare

97,4 %

2,7 %
2,6 %

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige i åldern 20-64 år

Anställa

Företagare

91,3 %

92,3 %

8,7 %

7,7 %

Det är främst män som är företagare – såväl
bland svensksomalierna som bland svenskar
i allmänhet.
Vi såg tidigare att de svensksomaliska
kvinnorna håller på att knappa in på männen
när det gäller andelen förvärvsarbetande.
Det är dock tydligt att kvinnorna huvudsakligen blir anställda när de börjar arbeta. I den
senaste statistiken från 2018 var endast
1,1 procent av de svensksomaliska kvinnorna företagare – en minskad andel sedan
2013. Det är i sammanhanget viktigt att
betona att antalet svensksomaliska kvinnor
(20–64 år) i denna statistik är lågt. År 2013
var det, totalt sett, färre än 4 000 som för76

97,3 %

värvsarbetade. Av dessa var endast 59
kvinnor företagare. År 2018 hade det totala
antalet förvärvsarbetande svensksomaliska
kvinnor (20–64 år) ökat till 10 000. Antalet
företagare bland dessa var 111.
I diagram 34 ser vi att det bland de vuxna
svensksomaliska männen blivit något vanligare att arbeta som företagare, även om
nivåerna fortfarande är mycket låga i jämförelse med alla vuxna svenska män. År
2013 var 3,4 procent av de vuxna svensksomaliska männen (211 personer) företagare.
År 2018 var motsvarande siffror 3,6 procent
och 493 personer.

ARBETE OCH FÖRETAGANDE

DIAGRAM 34 | ANDELEN FÖRETAGARE BLAND DE FÖRVÄRVSARBETANDE PERSONERNA I ÅLDERN 20–64 ÅR – 2013 OCH 2018

– SKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

M 2013 M 2018

Svensksomalier 20–64 år

Män

Kvinnor

3,4 %

3,6 %

1,5 %

1,1 %

Svenska folket 20–64 år

Män
Kvinnor

10,3 %

11,7 %

5,5 %

5,0 %

Som vi såg i diagram 33 minskade andelen
företagare totalt sett i landet från 8,7 procent 2013 till 7,7 procent 2018. I diagram
34 ser vi hur denna minskning fördelar sig

mellan kvinnor och män. Det är främst
andelen manliga företagare som minskat
(från 11,7 till 10,3 procent). Andelen kvinnliga
företagare har inte minskat lika mycket.
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Inom den svensksomaliska

gruppen är det främst männen

som förvärvsarbetar. I slutet av
2018 hade 57 procent av de
vuxna svensksomaliska
männen ett arbete
att gå till.
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» Jag ser fler och fler
unga föräldrar där både
papporna och mammorna
har arbeten att gå till. «

Mohammed Hagi Farah:

Utbildning är nyckeln
till lyckad integration
Mohamed Hagi Farah är före
detta medborgarvärd i RinkebyKista och sedan länge aktiv i
föreningslivet i området.
Han beskriver utbildning som
nyckeln för att lösa integrationsutmaningen med hög arbetslöshet bland svensksomalier.
Bland svensksomalier i åldern
20–64 år har bara knappt hälften
(48 procent) ett jobb. Varför ser
det ut så här?

– Det beror på flera faktorer
och ser olika ut beroende på ålder.
Bland de äldre vuxna som kommit
till Sverige är det många som är
traumatiserade av sina krigsupplevelser. De har i många fall heller
aldrig gått i skolan och har därför
80

stora kunskaps- och kompetensluckor. Det gör det väldigt svårt att
komma in på den svenska arbetsmarknaden. Bland de yngre vuxna
ser det betydligt bättre ut. Jag ser
fler och fler unga föräldrar där
både papporna och mammorna
har arbeten att gå till.

utmaningarna med dåliga skolresultat, arbetslöshet, fattigdom
och trångboddhet försöker samhället i stort sett bara lösa genom
att skicka hit fler poliser och vakter.

– Det behövs långsiktiga visioner. Enligt min mening börjar allting med utbildning. Om de unga
får bra utbildningsmöjligheter
kommer fler tjejer och killar att ha
ett arbete att gå till i framtiden.
Problemet är att våra ungdomar
inte ges den möjligheten. De stora

– Det finns en liten grupp unga,
som det skrivs mycket om, som
har gått vilse och ställer till stora
problem. De kommer att få det
väldigt tufft framöver, men majoriteten unga svensksomalier är
skötsamma och kommer att klara
sig bra i livet.

Vad behöver samhället göra för
att förbättra sysselsättningsgraden, anser du?

En väldigt stor grupp svensksomalier är i dag barn och ungdomar. Hur kommer sysselsättningen att se ut om tio år, tror
du?

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.
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Privat näringsliv
eller offentlig sektor?

Arbetskraftens uppdelning i privat och
offentlig sektor skiljer mycket mellan olika
grupper i samhället.
Om man börjar med att granska totalsiffrorna för landets samtliga förvärvsarbetande personer (20–64 år), ser man att drygt
70 procent arbetar i det privata näringslivet
och knappa 30 procent i offentlig sektor.
Sedan ser vi att fördelningen är lite jämnare bland de arbetande svensksomalierna:

60 procent i privat verksamhet och 40 procent i offentlig sektor.
Statistiken visar att en stor del av de
svensksomalier som började förvärvsarbeta
under perioden 2013-2018 hamnade i den
offentliga sektorn. Och den offentliga sektorn växte också marginellt relativt det privata
näringslivet mellan 2013 och 2018 om man
utgår från den totala andelen förvärvsarbetande svenskar i de båda sektorerna.

DIAGRAM 35 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE I ÅLDERN 20–64 ÅR SOM ARBETAR
I PRIVAT NÄRINGSLIV RESPEKTIVE OFFENTLIG SEKTOR – 2013 OCH 2018
Samtliga förvärvsarbetande svensksomalier i åldern 20–64 år

Privat

näringsliv

65,4 %

34,6 %

sektor

40,0 %

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige i åldern 20–64 år

Privat

näringsliv

sektor

M 2013 M 2018

60,0 %

Offentlig

Offentlig



71,4 %

70,9 %
28,6 %

29,1 %
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Som vi redan konstaterat arbetar sex av tio
förvärvsarbetande svensksomalier i åldern
20–64 år i det privata näringslivet och fyra
av tio i offentlig sektor. Dessa fördelningar
skiljer dock mycket mellan kvinnor och män.
Bland de svensksomaliska männen gäller
att tre av fyra arbetar i det privata näringslivet och endast en av fyra i offentlig verksamhet. Bland kvinnorna arbetar två av fem
i privat verksamhet och tre av fem i offentlig
sektor (se diagram 36).
Diagram 36 visar också att en stor majoritet av de kvinnor som började arbeta mellan

2013 och 2018 hamnade just i den offentliga
sektorn. År 2013 var ungefär hälften av de
förvärvsarbetande kvinnliga svensksomalierna i åldern 20–64 år verksamma i det
privata näringslivet. Fem år senare hade
denna andel alltså sjunkit till cirka 40 procent.
Bland de svensksomaliska männen förändrades inte fördelningen mellan privat
och offentlig sektor nämnvärt mellan 2013
och 2018: deras fördelning med 75 procent
privat verksamhet och 25 procent offentlig
sektor ligger relativt still över tid.

DIAGRAM 36 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE SVENSKSOMALISKA MÄN OCH KVINNOR I ÅLDERN 20–64 ÅR
SOM ARBETAR I PRIVAT NÄRINGSLIV RESPEKTIVE OFFENTLIG SEKTOR – 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

Jämförelse med andelar av samtliga
förvärvsarbetande män och kvinnor
i Sverige, 20-64 år (2018)

Förvärvsarbetande svensksomaliska
män i åldern 20-64 år

75,7 %

Privat näringsliv

Offentlig sektor

74,4 %

24,3 %

25,6 %

84,8 %

15,2 %

Förvärvsarbetande svensksomaliska
kvinnor i åldern 20-64 år

Privat näringsliv

Offentlig sektor

Längst till höger i diagram 36 ser vi hur
fördelningarna mellan privat och offentlig
verksamhet ser ut för samtliga svenska
förvärvsarbetande män och kvinnor i åldern
20–64 år. Dessa siffror relaterar till de mörka
staplarna, det vill säga år 2018. Då ser vi att
andelen som arbetar i det privata närings82

49,0 %

40,5 %

55,9 %

51,0 %

59,5 %

44,1 %

livet är klart lägre hos såväl svensksomaliska
män som kvinnor – i jämförelse med män
och kvinnor generellt i landet. Skillnaden är
extra stor bland kvinnorna: svensksomaliska
förvärvsarbetande kvinnor är tydligt underrepresenterade i det privata näringslivet och
tydligt överrepresenterade i offentlig sektor.
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Knappt 3 av 4 svensksomaliska män
arbetar i det privata näringslivet och
endast 1 av 4 i offentlig sektor.
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6 av 10 förvärvsarbetande
svensksomaliska kvinnor

i Sverige i åldern 20–64 år
arbetar i offentlig sektor.
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Branscher

I landet finns alltså cirka 23 600 förvärvsarbetande svensksomalier i åldersspannet
20–64 år, men var i arbetslivet finner vi
dem? I vilka branscher arbetar de?
I tabell 1 ser vi en vanligt förekommande
branschuppdelning, och branscherna är
presenterade som en rankinglista med den
vanligaste branschen för svensksomalier
överst och så vidare.
Den i särklass vanligaste branschen för
de förvärvsarbetande svensksomalierna är
vård och omsorg och sociala tjänster. Var
tredje arbetande svensksomalier är verk-

sam i denna bransch. Den näst vanligaste
branschen är transport och magasinering,
i vilken 16 procent arbetar. Sammantaget
arbetar alltså hälften av de förvärvsarbetande
svensksomalierna i dessa båda branscher.
De två branscherna uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
samt utbildning finns det också en hel del
svensksomalier som arbetar inom. Ytterligare
grupper av svensksomalier arbetar inom
handel, tillverkning samt övrig offentlig
förvaltning och försvar.

TABELL 1 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE SVENSKSOMALIER I ÅLDERN 20–64 ÅR
SOM ARBETAR I OLIKA BRANSCHER – 2013 OCH 2018

2018

2013

Vård och omsorg, sociala tjänster

33,1 %

30,8 %

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

12,7 %

10,8 %

Transport och magasinering
Utbildning
Handel

Tillverkning

Övrig offentlig förvaltning och försvar
Hotell och restaurang

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Annan serviceverksamhet
Kultur, nöje och fritid

Fastighetsverksamhet
Byggverksamhet

Informations- och kommunikationsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Övrigt

Okänd bransch/verksamhet

De svensksomaliska kvinnorna är, i jämförelse
med de svensksomaliska männen, kraftigt
överrepresenterade inom vård och omsorg
och sociala tjänster. Hela 55 procent av de
förvärvsarbetande svensksomaliska kvin86

16,1 %
11,8 %

4,2 %

4,2 %
3,8 %
2,4 %
1,7 %
1,3 %
1,2 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %

14,4 %
12,0 %

4,4 %
3,9 %
3,6 %
3,5 %
3,1 %
3,1 %
1,0 %
0,6 %
0,8 %
0,5 %

0,5 %

0,9 %

4,4 %

6,0 %

0,5 %

0,5 %

norna i åldern 20–64 år arbetar inom sådan
verksamhet. De svensksomaliska kvinnorna
är också tydligt överrepresenterade (jämfört med männen) inom utbildningssektorn.
Extra många svensksomaliska män
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Den i särklass vanligaste branschen –

33,1 procent – för de förvärvsarbetande
svensksomalierna är vård och omsorg
och sociala tjänster.

(27 procent av dem som förvärvsarbetar)
hittar vi i stället i branschen transport och
magasinering. Det finns också betydligt fler
svensksomaliska män inom tillverkning,
handel samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Sammanfattningsvis kan man konstatera
att allt fler svensksomalier tar sig in på
arbetsmarknaden – mellan åren 2013 och
2018 ökade antalet förvärvsarbetande
svensksomalier (20–64 år) kraftigt – från
10 000 till 23 600. Fortfarande är det dock

alldeles för låga nivåer. Inte ens hälften av
de vuxna svensksomalierna förvärvsarbetar
– att jämföras med 80 procent av de vuxna
svenskarna, totalt sett.
Dessutom är svensksomalierna koncentrerade till ett fåtal branscher och verksamheter och är egentligen inte särskilt utspridda i olika delar av samhället/arbetslivet.
Utbildningsnivån är generellt låg bland
landets svensksomalier – något vi beskrev
i föregående kapitel.
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Operativa företagsledare
Vi har i denna rapport presenterat statistik
kring andelen förvärvsarbetande svensksomalier och även hur stor andel av dem som
är anställda respektive företagare. I de två
följande diagrammen (diagram 37 och 38)
visas hur vanligt det är att svensksomalier
är företagsledare. Det begrepp som används
här är ”operativa företagsledare”, och enligt
SCB:s definition handlar det om den person
i företaget som sköter den löpande förvaltningen.
I SCB:s statistik finns det endast en operativ företagsledare per bolag, och det ligger avancerade definitioner och beräkningar
bakom vilken person i företaget som får den
yrkesbeteckningen/titeln.
Diagram 37 visar antalet operativa före-

DIAGRAM 37 | ANTAL OPERATIVA FÖRETAGS-

LEDARE BLAND DE SYSSELSATTA – SKILLNADER

tagsledare bland somaliafödda respektive
svenskfödda personer i dagens Sverige
(år 2018). Diagrammet visar också hur detta
antal operativa företagsledare har förändrats under de fem åren mellan 2013 och
2018.
År 2018 fanns det drygt 423 000 svenskfödda operativa företagsledare i landet – en
svag minskning sedan 2013 då antalet var
drygt 437 000 personer.
Bland de somaliafödda har utvecklingen
gått åt motsatt håll: inom denna grupp fördubblades antalet operativa företagsledare
mellan 2013 och 2018, men från en mycket
låg nivå. År 2013 fanns det 389 somaliafödda
operativa företagsledare i Sverige och fem
år senare hade antalet växt till 773 personer.

437 385

MELLAN SOMALIAFÖDDA OCH SVENSKFÖDDA

423 397

PERSONER SAMT MELLAN 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

389

2013

773

2018

Antal sysselsatta somaliafödda personer i Sverige
som är operativa företagsledare

88

2013

2018

Antal sysselsatta svenskfödda personer i Sverige
som är operativa företagsledare
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Eftersom det finns så oerhört många fler
svenskfödda än somaliafödda i Sverige så
är det egentligen inte särskilt givande att
studera absoluta tal, det vill säga det exakta
antalet operativa företagsledare. Det är mer

DIAGRAM 38 | ANDEL OPERATIVA FÖRETAGS-

LEDARE BLAND DE SYSSELSATTA – SKILLNADER

intressant att fokusera på relativa tal, det vill
säga hur stor andel av de sysselsatta som
är företagsledare. Och den statistiken finns
presenterad i diagram 38.

11,1 %

MELLAN SOMALIAFÖDDA OCH SVENSKFÖDDA

10,5 %

PERSONER SAMT MELLAN 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

3,9 %

2013

3,4 %

2018

2013

2018

Andel av sysselsatta somaliafödda personer

Andel av sysselsatta svenskfödda personer

Endast 3,4 procent av de sysselsatta/förvärvsarbetande somaliafödda personerna
definieras av SCB som operativa företagsledare. Trots att antalet fördubblades mellan
2013 och 2018 (diagram 37), sjönk alltså
andelen operativa företagsledare bland de
somaliafödda från 3,9 procent 2013 till 3,4
procent 2018 (diagram 38). Skälet till detta
är naturligtvis att så många somaliafödda
personer tog sig in på arbetsmarknaden
och blev förvärvsarbetande under perioden
2013–2018. Då sjönk procentandelen operativa företagsledare trots att det absoluta
antalet ökade kraftigt (fördubblades).

Bland de svenskfödda personerna minskade
såväl antalet som andelen operativa företagsledare något mellan 2013 och 2018.
År 2013 var 11,1 procent av de sysselsatta
svenskfödda personerna operativa företagsledare. Fem år sedan hade denna andel
minskat något, till 10,5 procent.
Man kan sammanfattningsvis konstatera
att gruppen förvärvsarbetande somaliafödda
personer i Sverige i sig är liten (cirka 23 600
personer) och att det dessutom är ytterst få
personer inom denna grupp som är operativa
företagsledare.

i Sverige som är operativa företagsledare

i Sverige som är operativa företagsledare
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Öppen arbetslöshet
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Att vara öppet arbetslös innebär att personen inte förvärvsarbetar samtidigt som han
eller hon kan och vill arbeta och aktivt söker
efter ett arbete (är registrerad som arbetssökande). Det är viktigt att understryka att
de som är öppet arbetslösa alltså egentligen vill arbeta – till skillnad från den grupp
personer som inte förvärvsarbetar men
som av olika skäl ändå inte aktivt söker
arbete.
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har till
syfte att inkludera personer som står långt

ifrån arbetsmarknaden. Målet med åtgärderna är att öka sysselsättningen, minska
arbetslösheten samt förbättra arbetsmarknadens funktion.
I kommande diagram har dessa båda
kategorier – personer som är öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder – slagits samman. Diagrammen baserar sig på personer i åldern 20–64
år, det vill säga den ålder då det är vanligast
att människor förvärvsarbetar.

DIAGRAM 39 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 20–64 ÅR SOM ÄR
ÖPPET ARBETSLÖSA ELLER I ÅTGÄRDER – 2013 OCH 2018



Födda i Somalia,

20–64 år

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år

27,9 %

7,8 %

Samtliga svensksomalier,

20–64 år

Hela svenska folket,

20–64 år
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M 2013 M 2018

16,2 %

26,3 %
6,9 %

5,8 %

36,8 %

36,2 %
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I diagram 39 ser vi att andelen öppet arbetslösa eller i åtgärder ligger under 6 procent om man studerar hela svenska befolkningen i åldern 20-64 år. Detta är dessutom
en andel som minskade mellan 2013 och
2018.
Bland samtliga svensksomalier i åldern
20–64 år är denna andel så hög som 26
procent (2018), vilket innebär att 13 000 av
de totalt 49 000 svensksomalierna i denna
åldersgrupp är öppet arbetslösa eller i åtgärder.
Även om siffrorna för svensksomalierna
är oroande höga, sjönk andelen i öppen
arbetslöshet eller åtgärder tydligt mellan
2013 och 2018 – från 36 till 26 procent,
men på grund av att gruppen svensksomalier
totalt sett ökade så kraftigt under dessa år
(migration), ökade faktiskt antalet svensksomalier i öppen arbetslöshet eller åtgärder

något, trots att andelen alltså sjönk kraftigt.
I diagram 39 ser vi också att andelen
öppet arbetslösa eller i åtgärder är avsevärt
mycket högre (28 procent) bland de svensksomalier i åldern 20–64 år som är födda
i Somalia än bland dem som är födda
i Sverige (8 procent). Man ska dock betänka
att mer än 92 procent av svensksomalierna
i åldern 20–64 år är födda i Somalia och inte
ens 8 procent är födda i Sverige.
Utvecklingen mellan 2013 och 2018
såg positiv ut för både somaliafödda och
svenskfödda svensksomalier vad gäller
öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

DIAGRAM 40 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA ELLER I ÅTGÄRDER I ÅLDERN 20–64 ÅR

– SKILLNADER MELLAN MÄN OCH KVINNOR, MELLAN SVENSKSOMALIER OCH SAMTLIGA SVENSKAR

M 2013 M 2018

SAMT MELLAN 2013 OCH 2018

Svensksomaliska män

i åldern 20-64 år, öppet arbetslösa
Svensksomaliska kvinnor

i åldern 20-64 år, öppet arbetslösa
Samtliga män i Sverige

i åldern 20-64 år, öppet arbetslösa
Samtliga kvinnor i Sverige

i åldern 20-64 år, öppet arbetslösa

39,2 %

23,8 %

28,7 %

33,3 %

7,4 %

5,9 %

6,4 %

5,6 %

I diagram 40 ser vi att utvecklingen vad
gäller öppen arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder ser positiv ut bland
såväl kvinnor som män i åldern 20–64 år.
Detta gäller både bland svensksomalierna
och bland svenska folket i allmänhet. Allra
bäst utveckling har männen haft under
dessa fem år.

Bland de svensksomaliska männen
i åldern 20–64 år sjönk andelen i öppen
arbetslöshet och i åtgärder från 39 procent
2013 till 24 procent 2018 – en kraftig förbättring på bara fem år. Bland de svensksomaliska kvinnorna i åldern 20–64 år är
fortfarande så många som 29 procent
öppet arbetslösa eller i åtgärder.
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DIAGRAM 41 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA SVENSKSOMALIER

(ELLER I ÅTGÄRRDER) I OLIKA ÅLDERSGRUPPER – 2013 OCH 2018

Svensksomalier

18–24 år

12,7 %

Svensksomalier

25–29 år

Svensksomalier

30–34 år

Svensksomalier

35–49 år

Svensksomalier

50–64 år

År 2013 var andelen svensksomalier som
var öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder hyfsat jämn och likartad
mellan olika åldersgrupper. De yngsta
(åldersgruppen 18–24 år) avvek en del och
hade de lägsta siffrorna – ”endast” var fjärde
svensksomalier i den åldersgruppen var då
öppet arbetslös eller i åtgärd, men i alla
övriga åldersgrupper låg andelen på cirka
35–38 procent.
Fem år senare har andelen öppet arbetslösa svensksomalier, eller i åtgärder, sjunkit
i samtliga åldersgrupper, men den har sjunkit mest bland de yngre och successivt allt
mindre minskning ju högre upp i ålder man
kommer. Det innebär att vi i dag (2018) ser
betydligt större skillnader i öppen arbetslöshet/i åtgärder mellan de olika åldersgrup-
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M 2013 M 2018

24,7 %

37,1 %

23,3 %

27,1 %

34,6 %

31,9 %

30,9 %

38,3 %

35,0 %

perna. Bland de yngsta – i åldern 18–24 år
– är det ”endast” 13 procent som är registrerade som arbetslösa eller i åtgärder. Bland
de äldsta (50–64 år) är denna andel så hög
som 31 procent.
De yngre svensksomalierna har således
en klart bättre utveckling på arbetsmarknaden än vad de äldre svensksomalierna
har. En förklaring till detta är sannolikt att de
yngre svensksomalierna – särskilt tjejerna
– har en högre utbildningsnivå än vad de
äldre svensksomalierna har. Samtidigt finns
det mycket mer att önska av den svensksomaliska gruppen – skolresultaten och
utbildningsnivån når inte alls upp till svensk
snittnivå och situationen på arbetsmarknaden är betydligt sämre för svensksomalierna än för övriga svenskar.
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DIAGRAM 42 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA SVENSKSOMALIER

(ELLER I ÅTGÄRRDER) I OLIKA UTBILDNINGSNIVÅER – 2013 OCH 2018



M 2013 M 2018

Förgymnasial
utbildning

36,0 %

Gymnasieutbildning

21,0 %

Eftergymnasial utbildning
kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning
tre år eller längre

(inkl forskarutbildning)

18,2 %

13,4 %

Uppgift saknas

Andelen svensksomalier som är öppet
arbetslösa eller i åtgärder minskar ju högre
upp i utbildningsnivå man kommer. Det är
helt logiskt att ju mer en person utbildar sig,
desto mer efterfrågad blir han eller hon på
arbetsmarknaden – och desto mindre risk
för att bli arbetslös.
Bland dem som bara har en förgymnasial
utbildning är andelen som är öppet arbetslösa eller i åtgärder så hög som 36 procent.
Bland de mest välutbildade svensksomalierna – de som har en eftergymnasial
utbildning på tre år eller mer – är andelen
i öppen arbetslöshet eller i åtgärder klart
lägre, endast drygt 13 procent.
Allra högst nivå på öppen arbetslöshet
eller i åtgärder finner vi bland de svensksomalier som vi saknar uppgift om, och

45,0 %

29,2 %

27,7 %

21,2 %

30,0 %

38,5 %

eftersom vi inte vet så mycket mer om dem
så är det också svårt att analysera just dessa
siffror.
I diagram 42 ser vi också andelen som är
i öppen arbetslöshet eller i åtgärder minskat
inom samtliga utbildningsnivåer mellan
2013 och 2018. Så även om en alltför stor
andel svensksomalier är öppet arbetslösa
eller i åtgärder, så ser utvecklingen över tid
positiv ut.
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Långtidsarbetslöshet
En annan typ av arbetslöshet är den som
kallas långtidsarbetslöshet. Som namnet
antyder handlar det om att en person är
arbetslös under en längre period. I SCB:s
statistik definieras en person som långtidsarbetslös om han eller hon varit klassad
som arbetslös under minst sex månader.

Långtidsarbetslöshet är en problematisk
form av arbetslöshet eftersom den visar på
hur svårt det är för den personen att ta sig
in på arbetsmarknaden. De långtidsarbetslösa anses ofta stå längre ifrån arbetsmarknaden än vad de är som är arbetslösa under
kortare perioder gör.

DIAGRAM 43 | LÅNGTIDSARBETSLÖSHET I ÅLDERN 25–64 ÅR – SKILLNADER MELLAN MÄN OCH KVINNOR,

MELLAN SVENSKSOMALIER OCH SAMTLIGA SVENSKAR SAMT MELLAN 2013 OCH 2018



Svensksomaliska män

5,0 %

Svensksomaliska kvinnor

5,0 %

Totala andelen långtidsarbetslösa

5,0 %

i åldern 25-64 år, långtidsarbetslösa

i åldern 25-64 år, långtidsarbetslösa

svensksomalier i åldern 25–64 år
Samtliga män i Sverige

i åldern 25-64 år, långtidsarbetslösa
Samtliga kvinnor i Sverige

i åldern 25-64 år, långtidsarbetslösa
Totala andelen långtidsarbetslösa
i Sverige i åldern 25–64 år

7,7 %

9,5 %

8,7 %

1,1 %

1,8 %

0,9 %

1,7 %

1,0 %

1,8 %

Diagram 43 visar att långtidsarbetslösheten
är betydligt högre bland svensksomalier än
bland den svenska befolkningen i allmänhet. Observera att diagrammet endast visar
personer i åldern 25–64 år.
Bland svensksomalier i åldern 25–64 år
ligger långtidsarbetslösheten på nästan
9 procent – i Sverige ligger den totalt sett
på knappa 2 procent.
Det handlar alltså om en långtidsarbetslöshet som är nästan fem gånger så hög
bland svensksomalierna som bland svenskar
i allmänhet.
Långtidsarbetslösheten ökade kraftigt
mellan 2013 och 2018 – såväl bland svensksomalierna som bland svenskar i allmänhet.
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Bland de förstnämnda ökade långtidsarbetslösheten med cirka 75 procent under
perioden, och bland svenskar i allmänhet
med cirka 80 procent. När man analyserar
siffrorna för svensksomalierna ska man
betänka att antalet personer i åldersgruppen 25–64 år ökade kraftigt mellan 2013
och 2018 (primärt på grund av invandring),
och den kraftigt ökade långtidsarbetslösheten beror sannolikt på att stora grupper
av dem som under dessa fem år kommit
till Sverige och/eller fyllde 25 år ännu inte
lyckats etablera sig på arbetsmarknaden.
Många kan ha svårt att få ett första arbete
och definieras som långtidsarbetslösa
”redan” efter ett halvår som arbetssökande.

UTBILDNING

Många kan ha svårt att få ett första arbete

och definieras som långtidsarbetslösa ”redan”
efter ett halvår som arbetssökande.
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Inkomster
och ekonomi
Dålig ekonomi – men bra utveckling. Människors

inkomster och ekonomi är viktiga aspekter för att bli

en del av samhället. Personer utan inkomst och med
dålig ekonomi har ofta svårt att nå upp till drägliga

nivåer av konsumtion och livskvalitet. Det är betydligt

svårare för en person med svag ekonomi att ta del av allt
det som samhället har att erbjuda – samhällets utbud.
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Resultatet blir ofta att grupper med
svag ekonomi koncentreras till specifika bostadsområden, och segregationen drivs således till stor del av
människors inkomster och ekonomi.
En inkomstökning för en person är därför
inte bara något positivt för honom eller
henne, utan de positiva effekterna sprider
sig som ringar på vattnet, bland annat i form
av minskad segregation.
I detta kapitel granskas först svensk-

somaliernas inkomster och inkomstkällor.
Därefter presenteras statistik över deras
ekonomiska ställning, vilket i mångt och
mycket är en effekt av deras inkomster.
Innehållet i detta kapitel är en logisk följd
av det som avhandlats i de tidigare kapitlen
om utbildning, arbete och företagande.
Bättre skolresultat och högre utbildning
leder till bättre möjligheter på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ger ökade inkomster
och en bättre ekonomi.

38 procent av de arbetande

svensksomalierna har en netto-

inkomst på max 200 000 kronor.

Nettoinkomst

I detta avsnitt om nettoinkomst kommer
statistik att redovisas för samtliga förvärvsarbetande svensksomalier. I vissa avsnitt
i tidigare kapitel har vi fokuserat på personer
i åldersspannet 20–64 år. Med den lite snävare åldersavgränsningen finns det, som vi
redan sett, cirka 23 600 förvärvsarbetande
svensksomalier i landet.
Om man inte gör någon åldersavgränsning finns det cirka 24 950 arbetande
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svensksomalier i Sverige. Med andra ord
finns det cirka 1 350 arbetande svensksomalier som antingen är under 20 år
eller över 64 år.
När vi granskar nettoinkomsten (årsinkomsten) bland samtliga förvärvsarbetande
svensksomalier, ser det ut som i diagram 44.
I samma diagram ser vi också nettoinkomstnivåerna för hela den svenska
förvärvsarbetande befolkningen.

INKOMSTER OCH EKONOMI

DIAGRAM 44 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE, ALLA ÅLDRAR, I OLIKA INKOMSTNIVÅER
(ÅRSINKOMST/NETTOINKOMST) – 2013 OCH 2018
Samtliga förvärvsarbetande svensksomalier

Upp till 100 000 kr



M 2013 M 2018

7,1 %
7,0 %

100 001–200 000 kr

200 001–300 000 kr

38,2 %

39,3 %

300 001–400 000 kr

400 001–500 000 kr

Mer än 500 000 kr

40,8 %

30,8 %

11,3 %

18,0 %

2,1 %

4,1 %

0,5 %

0,9 %

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige

Upp till 100 000 kr

5,3 %

3,5 %

100 001–200 000 kr

14,4 %

21,2 %

200 001–300 000 kr

35,2 %

300 001–400 000 kr

400 001–500 000 kr

Mer än 500 000 kr

20,0 %

6,7 %

41,0 %

27,7 %

10,7 %

5,8 %

8,5 %

Diagram 44 visar att svensksomalier i allmänhet har klart lägre nettoinkomster än
vad svenskar i allmänhet har. 38 procent av
de arbetande svensksomalierna har en nettoinkomst på max 200 000 kronor – bland
arbetande svenskar i allmänhet är det
endast 18 procent som har så låg nettoinkomst, och endast 23 procent av de förvärvsarbetande svensksomalierna har en
nettoinkomst över 300 000 kronor. Motsva-

rande andel bland landets samtliga förvärvsarbetande svenskar är 47 procent.
I det material som SCB har tagit fram till
denna rapport finns endast statistik för olika
inkomstintervall och vi ser redovisningen av
den statistiken i bland annat diagram 44.
I just denna statistik från SCB finns alltså
inga exakta inkomstuppgifter för personerna – bara vilket inkomstintervall de tillhör.
Vill man försöka räkna fram medelvärden
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för olika gruppers nettoinkomster, måste
man göra vissa subjektiva antaganden*.
Utifrån dessa antaganden har vi kunnat
räkna fram ett snittvärde på nettoinkomsten
för de förvärvsarbetande svensksomalierna,
och det ligger på 234 350 kronor per år
(2018 års uppgifter). Motsvarande medelvärde för alla förvärvsarbetande svenskar
ligger på 303 200 kronor. Även om det finns
ett inslag av subjektivt antagande i framräknandet av dessa medelvärden kan vi konstatera att skillnaderna är mycket stora.
En genomsnittlig svensk förvärvsarbetare
tjänar nästan 70 000 kronor mer per år än
vad en genomsnittlig förvärvsarbetande
svensksomalier gör.
I diagram 44 ser vi också att det skedde
stora förändringar i nettoinkomster mellan
2013 och 2018. Både svenskar i allmänhet
och svensksomalier fick tydligt ökade
inkomster under dessa fem år. Inkomstökningen är inte fullt lika stor bland svensksomalierna som bland svenskarna totalt
sett, men då får man betänka att väldigt
många svensksomalier tog sig in på arbetsmarknaden mellan 2013 och 2018.
Så om inkomstnivåerna inte höjts lika
mycket som för svenskar i allmänhet så kan
det bero på att många svensksomalier är
förhållandevis ”nya på jobbet” och kanske
ännu inte har så höga löner.

svensksomalier och svenskar totalt.
Bland de förvärvsarbetande svensksomalierna märks tydligt att kvinnorna är
överrepresenterade på de lägre inkomstnivåerna (upp till 200 000 kronor) medan
de svensksomaliska männen är i majoritet
så fort inkomsten överstiger 200 000 kronor per år.
Bland svenskar i allmänhet gäller att kvinnorna är överrepresenterade på inkomstnivåer upp till 300 000 kronor medan männen är i tydlig majoritet när vi studerar
inkomster över 300 000 kronor.
Att männen tjänar mer än kvinnorna gäller
alltså inte bara generellt i samhället, utan
också specifikt för svensksomalierna.

Att männen tjänar
mer än kvinnorna
gäller inte bara

generellt i samhället,
utan också

specifikt för

svensksomalierna.
*Inkomstintervallen har räknats om till exakta
inkomstsiffror enligt följande subjektiva antaganden:
Upp till 100 000 kronor = 50 000 kronor
100 001–200 000 kronor = 150 000 kronor
200 001–300 000 kronor = 250 000 kronor
300 001–400 000 kronor = 350 000 kronor
400 001–500 000 kronor = 450 000 kronor
Mer än 500 000 kronor = 550 000 kronor

I diagram 45 ser vi hur nettoinkomsterna
för 2018 skiljer mellan kvinnor och män –
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DIAGRAM 45 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE, ALLA ÅLDRAR,

I OLIKA INKOMSTNIVÅER (ÅRSINKOMST/NETTOINKOMST) 2018 – MÄN OCH KVINNOR



M Män M Kvinnor

Samtliga förvärvsarbetande svensksomalier

Upp till 100 000 kr

5,6 %

9,0 %

100 001–200 000 kr

27,8 %

34,9 %

200 001–300 000 kr

37,0 %

300 001–400 000 kr

Mer än 500 000 kr

20,7 %

14,3 %

400 001–500 000 kr

41,0 %

4,2 %
3,8 %
0,8 %

1,0 %

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige

Upp till 100 000 kr

3,3 %

3,7 %

100 001–200 000 kr

11,6 %

200 001–300 000 kr

29,9 %

300 001–400 000 kr

41,0 %

30,7 %
24,5 %

400 001–500 000 kr

Mer än 500 000 kr

17,4 %

8,0 %

5,4 %

13,1 %

11,4 %
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Medianinkomst

– med andra ord en helt annan nivå än den
som gäller för svensksomalierna.
Åter ser vi att utvecklingen för svensksomalierna – trots de initialt extremt låga
nivåerna på medianlön (2013) – har gått i rätt
riktning. Medianinkomsten för svensksomalier i åldern 20–64 år var 2013 så låg som
38 000 kronor och har på bara fem år ökat till
över 115 000 kronor. Ökningen av medianinkomsten under denna period beror naturligtvis till stor del på att så många svensksomalier gick från att vara icke sysselsatta
till att vara sysselsatta: vi såg tidigare i detta
kapitel att andelen förvärvsarbetande
svensksomalier i åldern 20–64 år ökade
från 29 procent till 48 procent mellan 2013
och 2018. Att inkomsten ökar för en person
när han eller hon börjar arbeta är helt logiskt.
Diagram 46 visar också att de svensksomalier som är födda i Somalia har en högre
medianlön än de som är födda i Sverige
med minst en förälder född i Somalia.
Även när man studerar hela den svenska
befolkningen i åldern 20–64 år ser vi en positiv utveckling av medianinkomsten mellan
2013 och 2018. Den gick från ungefär
300 000 kronor till 350 000 kronor under
dessa fem år. Gissningsvis beror denna medianinkomstökning både på att allt fler förvärvsarbetar och på att inkomsterna (löner
och andra ersättningar) för dem som arbetar har ökat.

I det förra avsnittet – där vi studerade nettoinkomster – fokuserade vi på de personer
som förvärvsarbetar, det vill säga är anställda
eller företagare. Bland dem som arbetar är
naturligtvis de redovisade inkomstnivåerna
högre än om man studerar samtliga i befolkningen i ett visst åldersspann. I diagram
46 och 47 redovisas medianinkomsten (årsinkomst) hos svensksomalier och hos hela
den svenska befolkningen – i båda fallen
i åldersspannet 20–64 år. I Sverige finns det
totalt drygt 5,8 miljoner personer i det
nämnda åldersintervallet – av dessa är
49 000 svensksomalier (siffror från 2018).
Medianinkomsten hos landets svensksomalier i åldern 20–64 år ligger på drygt
115 000 kronor. Det är naturligtvis en mycket
låg nivå, men då får man beakta att andelen
förvärvsarbetande också är låg bland svensksomalierna. De svensksomalier som verkligen arbetar har en (lite förenklat framräknad) medelinkomst på drygt 234 000 kronor. Jämförelsen haltar eftersom det i det
ena fallet handlar om medianinkomst och
i det andra fallet om medelinkomst. Men
siffrorna visar ändå på de stora skillnader
som uppstår om man bara fokuserar på
dem som förvärvsarbetar eller om man studerar en större grupp, som även innehåller
en stor mängd personer utan arbete.
Medianinkomsten för hela den svenska
befolkningen i åldern 20–64 år ligger på
drygt 350 000 kronor (statistik från 2018)

DIAGRAM 46 | MEDIANINKOMST, ÅRSINKOMST (KRONOR) – 2013 OCH 2018

Födda i Somalia,
20–64 år

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år
Samtliga svensksomalier,

20–64 år

Personer med svensk bakgrund

(födda i Sverige med minst en

förälder född i Sverige), 20–64 år
102

83 537

28 112

38 067



M 2013 M 2018

119 929

89 500

115 598
299 097

351 528
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Svensksomalier som är födda

i Somalia har en högre medianinkomst än de som är födda

i Sverige med minst en förälder
född i Somalia.
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I diagram 47 ser vi hur medianinkomsten
skiljer mellan män och kvinnor i åldern
20–64 år – både inom den svensksomaliska
gruppen och inom hela den svenska befolkningen. Siffrorna i diagrammet är från 2018.
Männen har en högre medianinkomst,
såväl inom hela den svenska befolkningen
som inom den svensksomaliska gruppen.
Skillnaderna i medianinkomst mellan män
och kvinnor är betydligt större bland
svensksomalierna än inom den svenska
befolkningen totalt sett.
Visserligen ser vi att kvinnorna faktiskt har
en högre medianlön än männen i gruppen
”personer födda i Sverige med minst en förälder född i Somalia”, men den gruppen är
avsevärt mycket mindre (färre personer) än
gruppen ”personer födda i Somalia”, så den
ger ändå inte ett särskilt stort utslag på hela
gruppen svensksomalier.

Svensksomaliska kvinnor i åldern 20–64
år har en medianinkomst på 80 000 kronor
– att jämföras med 320 000 kronor bland
svenska kvinnor i allmänhet (20–64 år).
Svensksomaliska kvinnor har alltså en
medianinkomst som bara är en fjärdedel
av den som svenska kvinnor totalt sett har.
Bland de svensksomaliska männen i åldern 20–64 år ligger medianinkomsten på
174 000 kronor och bland svenska män
i allmänhet på 387 000 kronor. Det handlar
alltså om en mindre procentuell skillnad
jämfört med den vi såg hos kvinnorna, men
fortfarande en mycket stor skillnad mellan
å ena sidan svensksomaliska män, å andra
sidan svenska män i allmänhet.
Det tål att än en gång påpeka att medianinkomsten beräknas på samtliga personer
inom de nämnda undergrupperna, det vill säga
även personer som inte förvärvsarbetar.

DIAGRAM 47 | MEDIANINKOMST, ÅRSINKOMST (KRONOR) 2018 – MÄN OCH KVINNOR

Födda i Somalia,

20–64 år

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år
Samtliga svensksomalier,

20–64 år

Personer med svensk bakgrund

(födda i Sverige med minst en

förälder född i Sverige), 20–64 år
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87 750



M Män M Kvinnor

185 340

77 102

97 062

79 980

174 374

319 312

387 203
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Bland de svensksomaliska männen

i åldern 20–64 år ligger medianinkomsten

på 174 000 kronor om året, vilket motsvarar

drygt 45 procent av medianinkomsten bland
svenska män i allmänhet.
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Inkomstslag
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Vi såg tidigare i detta kapitel att 48 procent
av svensksomalierna i åldern 20–64 år förvärvsarbetar, men vad gör de övriga? Får de
inkomster på något annat sätt än via arbete?
I diagram 48 och 49 fokuserar vi just på
vilka olika inkomstslag, det vill säga typer
av ekonomiska ersättningar, som förekommer inom den svensksomaliska

gruppen. Observera att dessa båda diagram omfattar personer i åldersspannet
18–64 år – inte 20–64 år som i många andra
diagram i denna rapport.

Diagram 48 visar framför allt att svensksomalierna har en stor mängd olika inkomstslag och typer av ersättningar jämfört
med svenskarna i allmänhet. En mycket stor
andel av de sistnämnde tjänar sina pengar
på arbete, men även föräldraledighet (föräldrapenning) är en relativt vanlig inkomstkälla. Bland svensksomalierna är förvärvsarbete visserligen den enskilt viktigaste
inkomstkällan, men ekonomiskt bistånd
(socialbidrag), arbetsmarknadspolitiska
åtgärder och studier är också vanligt förekommande inkomstslag – betydligt vanligare,
relativt sett, än bland svenska folket i allmänhet. Även föräldraledighet/vård av närstående är en källa till inkomster för svensksomalierna – en något högre andel av
svensksomalierna får sina inkomster på
detta sätt än svenska folket i allmänhet.

Diagram 48 visar också att det skedde
stora förändringar i inkomstslag och ekonomiska ersättningar bland svensksomalierna
mellan 2013 och 2018. År 2013 var ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag, det
särklassigt vanligaste inkomstslaget – 58
procent av svensksomalierna fick då ekonomisk ersättning på detta sätt. År 2018
var andelen betydligt lägre, nämligen 39
procent. Det är fortfarande en klart högre
andel än bland svenska folket i allmänhet,
men likväl en kraftig minskning under de
fem nämnda åren.
Andelen svensksomalier som får sina inkomster från förvärvsarbete har utvecklats
i rakt motsatt riktning mellan 2013 och
2018, nämligen ökat kraftigt: från drygt
40 procent till drygt 63 procent.
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DIAGRAM 48 | ANDELEN PERSONER (18–64 ÅR) MED OLIKA INKOMSTSLAG/ERSÄTTNINGAR –
2013 OCH 2018 (OBS! En och samma person kan ha flera olika inkomstslag/ersättningar)
Samtliga svensksomalier i åldern 18–64 år

A-kassa, arbetslöshetsförsäkring
Sjuk-/aktivitetsersättning

1,8 %
2,0 %
20,0 %
15,9 %

Ekonomiskt bistånde
(socialbidrag)

39,0 %

Föräldraledighet,
vård av närstående

58,1 %

23,7 %
25,0 %
2,5 %
4,0 %

Studier
Pensioner
(åldersrelaterade)

M 2013 M 2018

4,8 %
7,2 %

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering



21,1 %
25,7 %
0,2 %
0,4 %

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

40,5 %

63,3 %

Samtliga personer i Sverige i åldern 18-64 år

A-kassa, arbetslöshetsförsäkring

5,0 %
3,6 %

Sjuk-/aktivitetsersättning

6,1 %
4,9 %

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

5,8 %
3,6 %

Ekonomiskt bistånde
(socialbidrag)

5,4 %
5,3 %
20.0 %
21,5 %

Föräldraledighet,
vård av närstående
Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering
Studier
Pensioner
(åldersrelaterade)
Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

9,4 %
10,5 %
11,8 %
11,3 %
5,4 %
6,0 %
83,8 %
85,7 %
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DIAGRAM 49 | ANDELEN PERSONER (18–64 ÅR) MED OLIKA INKOMSTSLAG/ERSÄTTNINGAR 2018 –
MÄN OCH KVINNOR (OBS! En och samma person kan ha flera olika inkomstslag/ersättningar)
Samtliga svensksomalier i åldern 18–64 år

A-kassa, arbetslöshetsförsäkring
Sjuk-/aktivitetsersättning

8,5 %
6,0 %
2,5 %
1,5 %

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

15,3 %
16,6 %

Ekonomiskt bistånde
(socialbidrag)

34,6 %

Föräldraledighet,
vård av närstående
Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering

19,1 %

43,2 %

30,8 %

3,9 %
4,1 %

Studier
Pensioner
(åldersrelaterade)

 M Män M Kvinnor

24,1 %
27,2 %
0,4 %
0,4 %

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

55,6 %

71,2 %

Samtliga personer i Sverige i åldern 18-64 år

A-kassa, arbetslöshetsförsäkring
Sjuk-/aktivitetsersättning
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Ekonomiskt bistånde
(socialbidrag)

3,7 %
3,6 %
4,0 %
5,8 %
3,8 %
3,4 %
5,5 %
5,2 %

Föräldraledighet,
vård av närstående
Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering
Studier
Pensioner
(åldersrelaterade)
Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)
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18,9 %
25,0 %
7,5 %
13,7 %
9,8 %
12,8 %
5,7 %
6,4 %
86,4 %
85,0 %
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Som vi ser i diagram 49 finns det också en
del skillnader mellan svensksomaliska män
och kvinnor när det gäller vilka inkomstkällor
de har. 71 procent av männen, men bara
knappa 56 procent av kvinnorna, får ekonomisk ersättning genom förvärvsarbete.
Kvinnorna är i stället överrepresenterade
bland dem som får socialbidrag respektive
ersättning för föräldraledighet/vård av närstående.

Bland svenskar i allmänhet är skillnaderna
mellan män och kvinnor inte särskilt stora
när det gäller vilka inkomstkällor de har.
Något fler kvinnor får ekonomisk ersättning
genom föräldraledighet eller vård av närstående, via sjukdom/arbetsskada/rehabilitering samt via studier. Andelen som får sina
inkomster från förvärvsarbete är däremot
marginellt större bland männen.

43,2 procent av svensk-

somaliska kvinnor i åldern
18–64 år får ekonomiskt

bistånd, så kallat socialbidrag.

109

INKOMST OCH EKONOMI

Andelen svensksomalier

som får sina inkomster från

förvärvsarbete har ökat kraftigt
mellan 2013 och 2018:
från drygt 40 procent
till drygt 63 procent.
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Personer helt utan
inkomst/ersättningar

ersättning alls, det vill säga som inte, enligt
SCB, tjänar några pengar alls. De har inte
någon inkomst från arbete men får inte
heller någon annan form av bidrag från det
offentliga.
I diagram 50 ser vi hur många dessa
är, det vill säga hur stor andel av samtliga
i åldern 20–64 år som helt saknar inkomster
och ersättningar.

Som vi sett, finns det i Sverige många typer
av inkomstslag och inkomstkällor.
Människor kan få sina – stora eller små –
inkomster på många olika sätt. Utöver att
tjäna pengar på att arbeta kan man erhålla
ekonomiska ersättningar på många andra
sätt.
Men det finns också en grupp invånare
som inte har någon registrerad ekonomisk

DIAGRAM 50 | ANDELEN PERSONER (20–64 ÅR)

HELT UTAN INKOMST/ERSÄTTNINGAR – 2013 OCH 2018

Födda i Somalia,

20–64 år



M 2013 M 2018
5,3 %

7,0 %

Födda i Sverige med minst en

9,0 %

förälder född i Somalia, 20–64 år

8,8 %

Samtliga svensksomalier,

20–64 år

Hela svenska

folket, 20–64 år

5,6 %
4,0 %

3,9 %

Även i denna fråga sticker svensksomalierna
ut – jämfört med den svenska befolkningen
i allmänhet – genom att ha en högre nivå på
”inkomstlöshet”. 5,6 procent av svensksomalierna och 3,9 procent av den svenska
befolkningen totalt (20–64 år) saknar officiellt registrerade inkomster och ekonomiska
ersättningar.
I Sverige totalt låg denna andel i princip
still mellan 2013 och 2018, men bland
svensksomalierna minskade den märkbart
under dessa år – från 7,0 till 5,6 procent.
Än en gång ser vi alltså en statistik som
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7,0 %

visar att svensksomaliernas situation är
klart sämre än den hos den svenska befolkningen i allmänhet – men att den ändå förbättrats tydligt sedan 2013.
Precis som i så många andra frågor i denna
rapport kan resultatet tolkas som att glaset
är både halvfullt och halvtomt. Betydligt fler
svensksomalier än svenskar i allmänhet
är helt utan inkomster, men betydligt fler
svensksomalier har i dag en inkomst än för
bara några år sedan (2013).
Dålig situation, men bra utveckling, alltså.
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5,6 procent av svensk-

somalierna och 3,9 procent

av den svenska befolkningen
totalt (20–64 år) saknar
officiellt inkomster.
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DIAGRAM 51 | ANDELEN PERSONER (20–64 ÅR)

HELT UTAN INKOMST/ERSÄTTNINGAR 2018 – MÄN OCH KVINNOR 

Födda i Somalia,

20–64 år

4,3 %

Födda i Sverige med minst en

förälder född i Somalia, 20–64 år

20–64 år

Hela svenska

folket, 20–64 år

4,5 %

2,6 %

11,0 %

6,7 %

4,2 %

I diagram 51 ser vi att det huvudsakligen är
män som helt saknar registrerad inkomst.
Detta gäller såväl inom den svensksomaliska
gruppen som inom hela den svenska befolkningen. Störst skillnader mellan män
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6,2 %

6,4 %

Samtliga svensksomalier,

M Män M Kvinnor

och kvinnor finner vi dock bland svensksomalierna: 6,7 procent av männen, men
”endast” 4,5 procent av kvinnorna, saknar
helt officiellt registrerade inkomster.
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Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard innebär just det
som begreppet indikerar, det vill säga att en
person eller ett hushåll har en svag ekonomi.
Lite mer specifikt säger man att personer
har en låg ekonomisk standard om de lever
i ett hushåll med en disponibel inkomst som
är mindre än 60 procent av medianvärdet
för samtliga hushåll.* Med disponibel inkomst
menas hushållets samtliga inkomster – från
olika inkomstkällor.
Hur många personer i Sverige bor i hushåll med en så låg ekonomisk standard?
Totalt handlar det om drygt 1 522 000 personer, vilket utgör drygt 15 procent av hela
den svenska befolkningen. Inom den
svensksomaliska gruppen är andelen med
låg ekonomisk standard avsevärt högre,
nämligen 67 procent. Med andra ord: två av
tre svensksomalier bor i hushåll med låg
ekonomisk standard.
Att en så dominerande del av en specifik
invandrargrupp har en så svag ekonomisk
ställning är naturligtvis anmärkningsvärt.
Samtidigt ser vi, igen, att utvecklingen går
åt rätt håll. Trots att den svensksomaliska
gruppen har ökat kraftigt i antal mellan
2013 och 2019, har andelen som lever

i ekonomisk utsatthet minskat under dessa
sex år. År 2013 hade tre av fyra svensksomalier (75 procent) låg ekonomisk standard.
Diagram 52 säger inget om varifrån
svensksomalierna får sina inkomster, men
i tidigare diagram (diagram 48 och 49) såg vi
att det rör sig om en mångfald av inkomstkällor. Diagram 52 visar att dessa olika
inkomster och inkomstkällor under åren
2013–2019 har lett till en bättre – eller
snarare mindre dålig – ekonomisk ställning
inom den svensksomaliska gruppen.
Inom hela den svenska befolkningen
ökade tvärtom andelen med låg ekonomisk
standard mellan 2013 och 2019.
*För att kunna jämföra olika typer av hushåll med
varandra, det vill säga hushåll med olika storlekar och
struktur, utgår SCB från något de kallar konsumtionsenheter. Man studerar hushållets disponibla inkomst,
det vill säga hushållets samtliga inkomster, och räknar
på ett komplicerat sätt om det till ett värde på en
så kallad konsumtionsenhetsskala. Och i denna
omräkning tar man alltså hänsyn till hushållets
sammansättning.

DIAGRAM 52 | ANDELEN SVENSKSOMALIER OCH ANDELEN I HELA DEN SVENSKA BEFOLKNINGEN, ALLA
ÅLDRAR, MED LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 OCH 2019

M 2013 M 2019

Samtliga svensksomalier med

75,0 %

låg ekonomisk standard 2013

Samtliga svensksomalier med

66,9 %

låg ekonomisk standard 2019

Samtliga i den svenska befolkningen
med låg ekonomisk standard 2013

Samtliga i den svenska befolkningen
med låg ekonomisk standard 2019

13,8 %

15,1 %
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När man studerar svensksomaliernas ekonomiska standard ser man att den varierar
mycket mellan olika hushållstyper (diagram
53). Bland dem som är ensamstående med
barn är det över 80 procent som har en låg
ekonomisk standard. De som är sammanboende utan barn har över lag en betydligt
bättre ekonomi och bland dessa är andelen
så ”låg” som 34 procent.

Man kan sammantaget konstatera att de
som är sammanboende har en högre ekonomisk standard än de som är ensamstående, och de som har barn i hushållet har
generellt en sämre ekonomi än de som inte
har barn i hushållet.

DIAGRAM 53 | ANDELEN SVENSKSOMALIER, ALLA ÅLDRAR, MED LÅG EKONOMISK STANDARD 2019
– SKILLNADER MELLAN OLIKA HUSHÅLLSTYPER 

Ensamstående utan barn

64,5 %

Ensamstående med barn
Sammanboende utan barn

81,4 %
34,1 %

Sammanboende med barn
Övriga hushåll
Samtliga svensksomalier

Det finns också vissa skillnader mellan
svensksomaliska kvinnor och män när det
gäller deras ekonomiska ställning. Fler kvinnor (nästan 70 procent) har en låg ekonomisk standard. Bland de svensksomaliska

76,5 %
48,5 %
66,9 %

männen ligger denna andel på drygt 64
procent. Utvecklingen mellan 2013 och
2019 var svagt positiv för både svensksomaliska kvinnor och män, men skillnaden
mellan könen består alltså.

DIAGRAM 54 | ANDELEN SVENSKSOMALIER, KVINNOR OCH MÄN, ALLA ÅLDRAR,
MED LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 OCH 2019 

M 2013 M 2019

Andelen svensksomaliska kvinnor

77,6 %

med låg ekonomisk standard 2013

Andelen svensksomaliska kvinnor

med låg ekonomisk standard 2019

Andelen svensksomaliska män

med låg ekonomisk standard 2013

Andelen svensksomaliska män

med låg ekonomisk standard 2019
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72,2 %
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Långvarigt
låg ekonomisk standard
förstärker utanförskapet.
2019 hade nästan 10 procent av de
svenska hushållen en långvarigt ekonomiskt utsatt situation. Bland svensksomalierna är det 61 procent som har långvarigt
låg ekonomisk standard.

Långvarigt låg ekonomisk standard betyder
att ett hushåll har låg ekonomisk standard
både det år som mäts (2013 och 2019) och
dessutom har haft låg ekonomisk standard
minst två av de tre föregående åren. Det
handlar om hushåll som under flera års tid
har haft låga inkomstnivåer, vilket ytterligare

DIAGRAM 55 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSOMALISKA HUSHÅLL
SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 OCH 2019

M Ensamstående utan barn

M Ensamstående med barn

M Övriga hushåll		

M Samtliga

M Sammanboende utan barn

M Sammanboende med barn

84 %
77 %

76 %

73 %

67 %

63 %

61 %
53 %

45 %
38 %

32 %

17 %

21 %

20 %

3%

6%

2013

29 %

22 %

9% 9%

Samtliga hushåll i Sverige

3%

6%

2019

Den hushållstyp som oftast har en långvarigt ekonomiskt låg standard är ensamstående hushåll med barn. Bland svensksomaliska hushåll är det också väldigt
vanligt att sammanboende med barn har
en långvarigt utsatt situation.
Mellan 2013 och 2019 har det skett en
positiv utveckling för de svensksomaliska
hushållen vad gäller långvarigt låg ekono-

10 % 10 %

2013

2019

Samtliga svensksomaliska hushåll

misk standard. 2019 var det färre hushåll än
2013 som hade dessa långvariga ekonomiska problem.
Skillnaden i andel som har en långvarigt
låg ekonomisk standard mellan svensksomalier som är födda i Somalia och de
som är födda i Sverige är liten. Något fler
födda i Sverige har en mer utsatt situation,
men det skiljer sig mellan hushållstyperna.
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DIAGRAM 56 | ANDELEN AV DE SVENSKSOMALISKA HUSHÅLLEN SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD 2019
– UPPDELAT EFTER FÖDELSELAND.


M Ensamstående utan barn

M Sammanboende med barn

M Ensamstående med barn

M Samtliga

77 %

76 %

75 %

M Sammanboende utan barn

M Övriga hushåll		

76 %
68 %

64 %

59 %

55 %

73 %
61 %

53 %
44 %

36 %

31 %

38 %

34 %

29 %

8%

2019

2019

Födda i Somalia

2019

Födda i Sverige med minst

Samtliga svensksomalier

en förälder född i Somalia

Fler kvinnor än män har en långvarigt utsatt
situation, men skillnaderna har minskat
något mellan 2013 och 2019.

År 2013 skilde det 8 procentenheter mellan kvinnor och män och 2019 var skillnaden 6 procentenheter.

DIAGRAM 57 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSOMALISKA HUSHÅLL
SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD – UPPDELAT EFTER KÖN


71 %

63 %

64 %

58 %

9%
Män
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Kvinnor

Samtliga svensksomalier

8%
Män

M 2013 M 2019

11 %

10 %

Kvinnor

Hela den svenska befolkningen
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» För att konkurrera med
majoritetssamhället behöver
vi slita mer. Detta är självklart
orättvist, men en verklighet vi
behöver förhålla oss till. «

Elias Ibrahim:

» Ju mer vi utbildar oss, desto
större blir löneskillnaderna «
Elias Ibrahim är diskrimineringsjurist med somaliskt ursprung.
Han har tagit en master inom
juridik med inriktning på affärsjuridik och internationell rätt på
Linköpings Universitet. Han är
27 år och bor i Norrköping.

Elias anser att svensksomalier inte
får samma möjligheter till arbete,
inte heller samma lön för likvärdigt
arbete och kan inte heller göra
samma akademiska karriär på
grund av olika diskriminerande
faktorer.
– Det finns en väldigt intressant
dynamik mellan utbildningsnivå
och inkomst för svenskfödda
afrosvenskar. Inkomstskillnaderna
för den gruppen jämfört med övriga
befolkningen ökar med en stigande

utbildningsnivå. Det innebär att ju
mer vi utbildar oss, desto större
blir löneskillnaderna mellan oss
och befolkningen i Sverige i övrigt.
– För att konkurrera med majoritetssamhället behöver vi slita
mer. Detta är självklart orättvist,
men en verklighet vi behöver förhålla oss till.
Elias tycker att uppförsbacken
ibland är lite väl brant för de
svensksomaliska ungdomar som
vill gå vidare till högre studier och
jobb.
– De flesta saknar nätverk och
framför allt riskerar de att bli utsatta för trakasserier. Kontakter är
i praktiken lika viktigt som utbildning och kompetens när det gäller
att få arbete. Ungdomar med två
utrikesfödda föräldrar har inga

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.

enkla ingångar till praktikplatser
eller jobb. Det är inga dörrar som
öppnas automatiskt för dem.
Sedan måste vi inse att universitet
och högskola måste jobba mer på
att skapa tryggare rum för minoritetsgrupper att befinna sig i.
Därför blir bra förebilder ännu
viktigare, enligt Elias.
– En vill bli stärkt i sin självkänsla
genom att se att någon som ser
ut som en själv har nått de mål
som en drömmer om och klarat
av de utmaningar som en själv är
rädd för att möta.
Själv hoppas han att han kan
vara en förebild för ungdomar som
vill gå vidare med akademiska
studier.
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80 procent av ensamstående

svensksomalier med barn har
låg ekonomisk standard.
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Långvarigt
ekonomiskt bistånd
Att många svensksomalier får ekonomiskt
bistånd, det vill säga socialbidrag, konstaterades tidigare i denna rapport (diagram 48
och 49). Andelen som fick inkomst på detta
sätt sjönk dock kraftigt mellan 2013 och
2019, från 58 till 39 procent.
Det finns ett mått som kallas långvarigt
ekonomiskt bistånd och som betyder att
man bor i ett hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd minst tio månader under det
undersökta året. Det är naturligtvis mer
oroväckande ju längre tid en person eller
ett hushåll erhåller ekonomiskt bistånd, och
i förlängningen ett permanent tillstånd av
socialbidragsberoende.
I diagram 58 ser vi att hela 20 procent av
svensksomalierna bor i hushåll som erhållit

långvarigt ekonomiskt bistånd. Bland samtliga svenskar är det färre än 2 procent som
under så lång tid fått socialbidrag.
Under perioden 2013–2019 minskade
andelen svensksomalier med långvarigt
ekonomiskt bistånd kraftigt, från cirka
31 procent till 20 procent. Det är fortfarande
en oroväckande hög andel – var femte
svensksomalier lever alltså i ett hushåll med
långvarigt ekonomiskt bistånd, men det
handlar ändå om en snabb utveckling i rätt
riktning.
Bland svenskar i allmänhet minskade
också andelen med långvarigt ekonomiskt
bistånd mellan 2013 och 2019 – om än
marginellt.

DIAGRAM 58 | ANDELEN SVENSKSOMALIER OCH SVENSKAR, ALLA ÅLDRAR, MED
LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND – 2013 OCH 2019 

Andelen svensksomalier som hade

30,8 %

långvarigt ekonomiskt bistånd 2013
Andelen svensksomalier som hade

20,0 %

långvarigt ekonomiskt bistånd 2019
Andelen av samtliga svenskar som hade

2,0 %

Andelen av samtliga svenskar som hade

1,8 %

långvarigt ekonomiskt bistånd 2013

långvarigt ekonomiskt bistånd 2019

Att leva med ekonomiskt bistånd under en
lång period är naturligtvis inte hållbart – detta stöd är att se som samhällets yttersta
ekonomiska skyddsnät. Men problemen är
sällan isolerade till enskilda individer, utan
man bör studera hur de långvariga ekonomiska bistånden påverkar hela hushåll. Förekomsten av långvarigt ekonomiskt bistånd varierar nämligen en hel del mellan
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M 2013 M 2019

olika typer av hushåll. I diagram 59 ser vi
dessa skillnader (från år 2019).
Man ser, inte helt oväntat, samma mönster för långvarigt ekonomiskt bistånd som
för låg ekonomisk standard: ensamstående
har sämre ekonomi än sammanboende och
hushåll med barn har sämre ekonomi än
hushåll utan barn. Högst andel hushåll med
långvarigt ekonomiskt bistånd återfinns allt-
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så bland dem som är ensamstående med
barn, och lägst andel återfinns i hushåll
med sammanboende utan barn.

DIAGRAM 59 | ANDELEN SVENSKSOMALIER, ALLA ÅLDRAR, MED LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND 2019
– SKILLNADER MELLAN OLIKA HUSHÅLLSTYPER 

Ensamstående utan barn

20,0 %

Ensamstående med barn
Sammanboende utan barn

25,1 %
10,8 %

Sammanboende med barn
Övriga hushåll

23,2 %
13,4 %

Samtliga svensksomalier

Skillnaderna mellan svensksomaliska kvinnor och män är små när det gäller långvarigt
ekonomiskt bistånd. Bland såväl kvinnor
som män sjönk andelen från drygt 30 procent till cirka 20 procent mellan 2013 och
2019. Observera att siffrorna i diagram 60
visar andelen personer som bor i hushåll

20,0 %

med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det
innebär att det naturligtvis kan finnas ekonomiska skillnader – olika inkomstnivåer
– mellan kvinnor och män i ett hushåll,
men att det inte syns fullt ut i just den här
statistiken.

DIAGRAM 60 | ANDELEN SVENSKSOMALISKA KVINNOR OCH MÄN, ALLA ÅLDRAR, MED
LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND – 2013 OCH 2019 

Andelen svensksomaliska kvinnor med

31,4 %

långvarigt ekonomiskt bistånd 2013

Andelen svensksomaliska kvinnor med

långvarigt ekonomiskt bistånd 2019

20,8 %

Andelen svensksomaliska män med

30,2 %

långvarigt ekonomiskt bistånd 2013
Andelen svensksomaliska män med

långvarigt ekonomiskt bistånd 2019

M 2013 M 2019

19,3 %
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Låg inkomststandard
Det finns många sätt att mäta fattigdom.
I tidigare avsnitt användes måttet låg ekonomisk standard, som beskriver en relativ
fattigdom jämfört med övriga invånare i landet. Oavsett hur hög eller låg inkomst samtliga invånare i landet har beskriver alltså låg
ekonomisk standard den andel som har
lägst inkomster. Det innebär att låg ekonomisk standard kan betyda väldigt olika levnadsstandard i olika länder.
Låg inkomststandard är ett annat mått på
fattigdom. Måttet används för att beskriva
om ett hushålls inkomster räcker till de omkostnader som är nödvändiga, det vill säga
kostnader för boende, försäkringar, barnomsorg, lokala resor och så vidare. I hushåll
med låg inkomststandard räcker inkomsterna
inte till för dessa utgifter.

År 2019 hade 5 procent av hushållen
i Sverige låg inkomststandard. Vanligast är
det att hushåll där det lever en ensam vuxen
med ett eller fler barn har låg inkomststandard. Bland svensksomalierna har
andelen hushåll med låg inkomststandard
minskat från 51 procent år 2013 till
32 procent 2019.
Nästan hälften av de svensksomalier som
lever som ensamstående med barn har en
låg inkomststandard. Också hushåll där det
lever två vuxna med barn har oftare en låg
inkomststandard. Hushåll som består av två
vuxna utan barn är de hushåll som mer sällan har låg inkomststandard, och detta gäller såväl bland svensksomalierna som bland
samtliga svenska hushåll. Personer i denna
hushållskategori har således de bästa förut-

DIAGRAM 61 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSOMALISKA HUSHÅLL
SOM HAR LÅG INKOMSTSTANDARD – 2013 OCH 2019

M Ensamstående utan barn

M Ensamstående med barn

M Övriga hushåll		

M Samtliga

M Sammanboende utan barn

74 %

M Sammanboende med barn

60 %
51 %

49 %

45 %

37 %
27 %

26 %
18 %
9%
2%

5%

2013
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9%

15 %

14 %
7%

7%
2%

Samtliga hushåll i Sverige

5%

2019

7%

5%

2013

32 %

28 %

2019

Samtliga svensksomaliska hushåll

17 %
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Skillnaderna mellan svensksomaliska kvinnor och män är små när det handlar om låg
inkomststandard: 2019 hade 34 procent av
kvinnorna och 31 procent av männen låg
inkomststandard.
De svensksomalier som är födda i Sverige
har oftare en lägre inkomststandard än de
som är födda i Somalia.

sättningarna att kunna betala nödvändiga
utgifter. Sammantaget lever många svensksomaliska hushåll med inkomster som är för
låga för att täcka de nödvändiga utgifterna,
men det har skett en positiv utveckling mellan 2013 och 2019, och färre hushåll har nu
låg inkomststandard.

DIAGRAM 62 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSOMALISKA HUSHÅLL

SOM HAR LÅG INKOMSTSTANDARD 2019 – UPPDELAT EFTER FÖDELSELAND

M Ensamstående utan barn

M Ensamstående med barn

M Övriga hushåll		

M Samtliga

M Sammanboende utan barn

M Sammanboende med barn

54 %
49 %

45 %
38 %

37 %

36 %

30 %

27 %

15 %

2019

32 %

28 %
18 %

16 %

Födda i Somalia

37 %

36 %

10 %

2019

Födda i Sverige med minst
en förälder född i Somalia

15 %

17 %

2019

Samtliga svensksomalier
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Andelen självförsörjande
En persons ekonomiska ställning kan också
studeras på motsatt sätt, det vill säga inte
utifrån de ekonomiska problem som han
eller hon har, utan i stället om personen
klarar av att leva på inkomsterna från eget
arbete och kapital. Man brukar kalla den
typen av inkomster för faktorinkomster – till
skillnad från sådana inkomster som personen får i form av bidrag från det offentliga.
Det handlar alltså om inkomster som i någon
mening kan kallas för eget intjänade. Därav
följer också begreppet självförsörjning, det
vill säga att en person kan försörja sig själv
utan ekonomiskt stöd från det offentliga.
En person definieras som självförsörjande
om han eller hon har en faktorinkomst, alltså
inkomst från arbete och kapital, som överstiger fyra prisbasbelopp. Prisbasbeloppet
justeras regelbundet med utgångspunkt
i inflationen. År 2013 låg prisbasbeloppet
på 44 500 kronor och 2019 på 46 500 kronor. Således låg gränsen för att vara självförsörjande på en årsinkomst före skatt på

178 000 kronor 2013 och 186 000 kronor
2019. Omräknat till månadsinkomst handlade
det om 14 833 kronor 2013 och 15 500
kronor 2019.
Om man fokuserar på personer i åldern
25–64 år, det vill säga den ålder då det är
vanligast att man har en inkomst av arbete,
visar det sig att nästan tre av fyra svenskar
(74 procent) är självförsörjande och har en
årsinkomst på minst 186 000 kronor. Bland
svensksomalier i åldern 25–64 år är det betydligt färre som är självförsörjande – endast
38 procent. Det är alltså ungefär dubbelt så
vanligt att en genomsnittlig svensk i åldern
25–64 år är självförsörjande än en svensksomalier i samma ålder.
Bland svensksomalierna skedde det dock
tydliga framsteg mellan 2013 och 2019,
och andelen som var självförsörjande växte
från 21 procent till 38 procent under dessa
sex år. Även bland svenskar i allmänhet
(ålder 25–64 år) ökade andelen självförsörjande, från 70 till 74 procent.

DIAGRAM 63 | ANDELEN SVENSKSOMALIER OCH SVENSKAR, 25–64 ÅR,

M 2013 M 2019

SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE – 2013 OCH 2019 

Andelen svensksomalier

som var självförsörjande 2013

Andelen svensksomalier

som var självförsörjande 2019
Andelen av samtliga svenskar som
var självförsörjande 2013

Andelen av samtliga svenskar som
var självförsörjande 2019

I diagram 64 ser vi hur andelen självförsörjande personer skiljer mellan olika åldersgrupper. Mönstret är intressant: bland de
unga vuxna svensksomalierna (åldern 25–
29 år) är andelen självförsörjande förhållandevis stor (drygt 40 procent) för att sedan
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21,3 %

38,1 %

70,1 %

73,9 %

sjunka med åren. Bland svensksomalier
i åldern 50–64 år är andelen självförsörjande
endast 35 procent.
Man kan tycka att skillnaderna inte är särskilt stora mellan de olika åldersgrupperna
i diagram 64, men bara det faktum att ande-

INKOMSTER OCH EKONOMI

len självförsörjande sjunker med åldern
bland svensksomalierna innebär att det
går på tvärs med hur det ser ut totalt i den
svenska befolkningen. Bland svenskar i allmänhet, i åldern 25–64 år, ökar i stället
självförsörjningsandelen med åldern. Om
man studerar samtliga svenskar i åldern
25–29 år, är det 62 procent som är självförsörjande. I åldersgrupper över 29 år ligger
andelen självförsörjande på cirka 75–76

procent. Att det i Sverige är förhållandevis
svårt för unga människor att ta sig in på
arbetsmarknaden och skaffa sig en egen
inkomst av arbete gör att självförsörjningsandelen är relativt låg bland dessa unga.
Att mönstret bland svensksomalierna är det
motsatta beror sannolikt på att de unga har
en högre utbildningsnivå än sina föräldrar
och att de därför har lättare, eller snarare
mindre svårt, att skaffa sig ett arbete.

DIAGRAM 64 | ANDELEN SVENSKSOMALIER, 25–64 ÅR, SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE 2019
– SKILLNADER MELLAN OLIKA ÅLDERSGRUPPER

Svensksomalier i åldern 25–29 år

40,3 %

Svensksomalier i åldern 30–49 år

38,3 %

Svensksomalier i åldern 50–64 år

35,0 %

Svensksomalier i åldern 25-64 år

38,1 %

Avslutningsvis kan vi se att andelen självförsörjande skiljer rejält mellan svensksomaliska kvinnor och män (diagram 65).
Trots att betydligt fler svensksomalier har
blivit självförsörjande under de senaste
åren, såväl bland kvinnorna som bland
männen, var det endast 26 procent av kvinnorna och 52 procent av männen i åldern

25–64 år som var självförsörjande i 2019
års statistik. Det innebär alltså att det är
dubbelt så vanligt att de svensksomaliska
männen är självförsörjande, jämfört med
kvinnorna. Naturligtvis hänger detta ihop
med att det bland svensksomalierna
främst är männen som förvärvsarbetar
(se diagram 32).

DIAGRAM 65 | ANDELEN SVENSKSOMALISKA KVINNOR OCH MÄN, 25–64 ÅR,

M 2013 M 2019

SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE – 2013 OCH 2019 

Andelen självförsörjande

svensksomaliska kvinnor 2013
Andelen självförsörjande

svensksomaliska kvinnor 2019
Andelen självförsörjande

svensksomaliska män 2013
Andelen självförsörjande

svensksomaliska män 2013

13,7 %

26,1 %

29,7 %

51,6 %
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Habane Hassan:

Större förståelse
mellan kulturer
Habane Hassan är förbundsordförande för Somaliska Riksförbundet Sverige (SRFS). Han välkomnar
rapporten och hoppas att den ska leda till större

förståelse mellan olika kulturer som lever i Sverige.
– Vi hoppas att rapporten leder till att olika
kulturer känner till och förstår varandras
utmaningar. Vi hoppas att den kan fungera
som ett så kallat benchmark för utvecklingsarbete inom integrationen i Sverige.

det pedagogiska arbetssättet som erbjuds
i skolorna, i synnerhet i de kommunala
skolorna, inte håller måttet om hälften av
barnen inte uppnår behörighet att studera
vidare.

– Vi i förbundet delar uppfattningen att
utbildning är en viktig faktor i arbetet mot
utanförskap. Utbildning har alltid varit ett
prioriterat område för vårt förbund och vi
bedriver ett omfattande arbete ute hos
varje enskild medlemsförening. I dagsläget
fungerar utbildningen bättre för barnen i de
privata skolorna än i de kommunala i utanförskapsområdena i Sverige. I de privata
skolorna i utanförskapsområdena har man
lyckats använda och inkludera föräldrarna
i barnens utbildning.

– Det senaste decenniet har tjejerna
i högre utsträckning lyckats bättre i skolan
än killarna. Förbundet har följt detta och
det är glädjande att se så många unga tjejer
lyckas bra i skolan och går på högskolor
och universitet i högre grad. Förbundets
medlemsföreningar har läxhjälpsverksamhet för att försöka stötta pojkar i hopp om
att ändra utvecklingen. Kommunala skolor
måste anamma de metoder som privata
skolor i utanförskapsområdena använder
för att vända denna olyckliga utveckling,
särskilt för pojkar. Föräldrarna måste i ett
tidigt skede vara delaktiga i skolarbetet.

Tjejerna är ofta ambitiösa och klarar
skolan bättre, men det går sämre för
killarna. Varför är det så?

Skolprestationer är en nyckel till integration. Hur fungerar skolan för de svensksomaliska barnen, tycker du?

De som går ut grundskolan har relativt
låga betyg. Endast hälften har behörighet
att studera vidare på gymnasiet. Vad
beror det på?

Går det att vända siffrorna?

– Det är ett misslyckande från skolan som
dessa barn går i och ett misslyckande från
föräldrarna till barnen. Det betyder också att
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– Förbundet har de senaste tio åren gjort
en satsning där samtliga medlemsföreningar
i landet erbjuder läxhjälp för att höja betygen för fortsatta studier för barn och ung-

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.
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» Hur hjälper gymnasiekompetens när
jobbet är att flytta kartonger i ett lager? «
domar. Vi noterade också att barnen inom
privata skolor lyckas bättre med skolan och
med högre andel som antas till gymnasiestudier jämfört med kommunala skolor.
I privata skolor används föräldrarna mer
effektivt och inkluderas i barnens skolarbete.
Det är ett resultat som förbundet värnar om,
men en satsning som måste intensifieras
för att barnen inom de kommunala skolorna
ska uppnå samma resultat. Vi ser redan
i dag en vändning, men det måste bevakas
och fortsätta mätas.
Ungdomarna ser att många av de äldre
inte har ett arbete att gå till. Hur viktigt är
det med goda förebilder?

– Det är viktigt att ungdomar har vuxna
förebilder. Att de växer upp i hem med rutiner där man går till arbete eller studier.
Barnen påverkas och det ger dem en bild
av vuxenlivet som de bär med sig.
– Många förebilder har under de senaste
åren ofta varit kopplade till artister inom
musiken där mycket kretsar kring en felaktig
bild av samhället, myndigheteter och institutioner.
Enligt rapporten har knappt hälften av de
vuxna somalierna i Sverige ett arbete att
gå till. Samtidigt har somalierna relativt
snabbt kommit in på arbetsmarknaderna
i Kanada och USA. Vad beror den här skillnaden på?
– I Sverige har nyanlända en längre
sträcka till integrationen. Det är för långt
mellan att vara ny i landet och att få det
första jobbet. USA, Storbritannien och
andra länder har visat att det finns andra
snabbare vägar att integrera.
– Sverige måste bli bättre på att integrera
genom arbete. Arbetsmarknadens krav på
kvalifikationer på de arbetssökande måste
ses över.
– Vi i förbundet har lyft den här frågan
i många år. Vi vill ha en lägre tröskel till arbete
och också lägre krav på att kunna språket
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helt flytande på alla jobb. Vi menar att man
lär sig språket snabbare på arbetsplatsen
genom kollegorna och de arbetsuppgifter
man har än när man sitter hemma och försöker lära sig svenska för sig själv.
– Många företag kräver gymnasiekompetens för enkla arbeten som de flesta skulle
klara ändå. Hur hjälper gymnasiekompetens
när jobbet är att flytta kartonger i ett lager?
Det behövs en ny reform här.
Tycker du att Arbetsförmedlingen fungerar bra för svensksomalierna eller finns
det alternativa och bättre vägar in på
arbetsmarknaden?

– Det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret att hjälpa arbetssökande in i arbete.
Denna rapport visar att 50 procent av somalierna i Sverige inte har ett arbete att gå
till och det skickar en signal att arbetssökandet via arbetsförmedlingen inte fungerar.
Detta drabbar särskilt kvinnor och ju längre
bort de kommer från arbetsmarknaden,
desto svårare är det att integrera dem
i samhället.
Ju högre utbildning, desto större chans
till arbete, sägs det. De vuxna somalierna
i Sverige är relativt lågutbildade. Ser du
någon lösning?
– Svensksomalierna är en mycket ung
grupp, 62 procent är under 25 år och
endast 12 procent har fyllt 45 år. Då den
somaliska gruppen är relativ ung kommer
det i framtiden att vara allt fler utbildade på
arbetsmarknaden. Lösningen finns där.
Hur upplever du att arbetsgivarnas attityd är gentemot somalierna som söker
arbete?

– Den somaliska gruppen i Sverige har
rapporterat till förbundet att det förekommer förutbestämda åsikter mot somalier på
arbetsmarknaden. Gruppen upplever att det
är svårt att ta få första jobbet. Däremot upplever gruppen att när man tagit sig över

» Det svenska språket blir
märkbart lidande när ett

annat språk är dominerande
i ett visst område. «


- Habane Hassan
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» När covid-19 drabbade områden där många svensksomalier bor i Sverige blev trångboddheten tydlig. «
tröskeln får man andra signaler. Det är det
första steget som är svårast.

Trångboddheten är stor, visar vår rapport.
Vad kan man göra åt det?

– Sverige måste inse att i ett mångfaldsland ser familjesammansättningarna olika
ut. Bostadspolitiken måste därför reformeras. När covid-19 drabbade områden där
många svensksomalier bor blev trångboddheten tydlig. Den ledde till många offer och
splittrade många familjer. I ljuset av detta
måste trångboddheten byggas bort.
– Somaliska familjer är i genomsnitt större
än svenska familjer, men bostäderna är normalt anpassat till en normal familjesammansättning om tre eller fyra personer. Därför
blir andra kulturer med större familjer lidande
av trångboddheten.
Skulle integrationen gå snabbare om man
inte bodde så många i samma område?
– Integrationen påverkas negativt av att
det växer fram fler utanförskapsområden
i Sverige. Det svenska språket blir märkbart
lidande när ett annat språk är dominerande
i ett visst område. Förbundets medlemsföreningar skapar därför platser där medlemmar kan träffas och träna och få stöd
i sin språkutveckling.
– Förbundet har också arbetat för att
svensksomaliska gruppen flyttar ut till
landsbygden för att motverka en dålig integration i storstäderna.

Utifrån sett är den somaliska befolkningen
homogen, men hur ser det ut inifrån, finns
det en stark sammanhållning eller är det
en splittrad grupp?

– Den svensksomaliska gruppen har en
stark sammanhållning, men även olikheter
i sak som alla andra grupper i samhället. Det
som stärker somaliernas sammanhållning
är ambitionen att återuppbygga Somalia
och dess institutioner, stödja somalier som
drabbats av torka, översvämningar, eller
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extremister i Somalia. Som grupp är somalierna öppna även mot andra etniska grupper och majoritetssamhället, enligt förbundets erfarenhet.
Finns det hos somalierna en dröm om att
en dag återvända till sitt forna hemland,
eller är landet så sargat av konflikter och
krig så att det ses som en omöjlighet?

– Sedan den somaliska regeringen föll
1991 har landet varit drabbat av inbördeskrig och konflikter. Under 2007 bildades
extremistgruppen Al-Shabab som på
många sätta har bidragit till att konflikthanteringen uteblev och olika milisgrupper
och extremism har kunnat härja fritt, men
under det senaste decenniet går Somalia
mot en bättre utveckling som många i den
svensksomaliska diasporan gläds åt.
Hur kommer ni i Somaliska riksförbundet
i Sverige att använda den här rapporten
i ert fortsatta arbete?

– Det är av stor vikt att myndigheter och
större organisationer tar del av Stiftelsen
The Global Villages rapporter. Förbundet
kommer att använda rapporter som Stiftelsen The Global Village tar fram som underlag i kontakten med svenska myndigheter
och organisationer.

Somaliska riksförbundet i Sverige
Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) är en
demokratisk riksorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet
grundades 1995 genom sammanslagningar
av olika somaliska lokalföreningar i Sverige.
Förbundets huvudsakliga verksamhet är
inriktad mot den svensksomaliska gruppen
i syfte att främja gruppens utveckling i Sverige
och i Somalia. Förbundets ambition är att samla
alla aktiva svensksomaliska organisationer
i Sverige till en gemensam handling.

Svensksomalierna är en mycket ung

grupp – 62 procent är under 25 år och
endast 12 procent har fyllt 45 år.
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They fled the wars in Somalia
for a better life in Sweden
You’ve probably met some of them. Maybe a
taxi driver or a care assistant. Common occupations among Swedish Somalis. There are
110,000 living in Sverige. It is a young group
of immigrants, with 62% under the age of 25.
But only half of those of working age are in
paid employment. Only half of school pupils
are eligible for upper secondary school. The
families’ finances are worse than those of the
average Swede. Things might look bleak,
but the situation is slowly improving. Here is
the short version of a report on how Swedish
Somalis live.

Approximately 3.5 million people originally from
Somalia currently live in other parts of the world.
About 110,000 of them are living in Sweden, many
of them in some of the country’s deprived areas.
Swedish Somalis are one of the biggest groups
of immigrants in Sweden, and the single biggest
group from Africa. This group is also growing
strongly: between 2013 and 2019, it increased
by 45 per cent in terms of the number of people.
Demography and housing
Swedish Somalis are a very young group – 62 per
cent are under the age of 25 and only 12 per cent
have reached the age of 45. But gender distribution between women and men is exactly even.
The housing situation of Swedish Somalis is
very different from Swedes in general. 94 per cent
of Swedish Somalis live in rented accommodation.
In the Swedish population as a whole, only 30 per
cent rent their home.
Many live in crowded conditions
Swedish Somalis generally live in crowded conditions, and the average living area per person is
18 square metres. For the Swedish people as a
whole, this average living area is 42 square metres. The reason for overcrowding is partly that
Swedish Somalis’ homes are generally smaller
than the average Swedish home, and partly that
on average more people live in Swedish Somali
households.
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High voting turnout
Voting turnout is often used as an indicator of participation in social development. In the last parliamentary elections in September 2018, the total
turnout in the country was 87 per cent. Among
Swedish Somalis who were eligible, 79 per cent
cast their vote. There is a clear difference in voting
turnout between Swedish Somali women and
men: no fewer than 82 per cent of women, but
only 76 per cent of men cast their votes in the
last parliamentary election.
Education
In order to be eligible for upper secondary school
vocational programmes and preparatory programmes for higher education, the final grades from
compulsory school (year 9) must show passes
in a sufficient number of subjects.
Among all Swedish students graduating from
compulsory school, 85 per cent are eligible for
upper secondary school vocational programmes
and 84 per cent for the preparatory programmes
for higher education. Among Swedish Somali
graduating students, only 51 per cent meet the
eligibility requirements for vocational programmes
and 50 per cent for the preparatory programmes
for higher education.
Girls perform better at school
The trend is slightly positive in terms of Swedish
Somalis’ eligibility statistics – more are achieving
eligibility for upper secondary school qualifications now than was the case a few years ago.
Swedish Somali girls generally perform slightly
better at school than boys.
At upper secondary school too, there are large
differences between the study results of Swedish
Somalis and other Swedish students. Four years
after starting studies, just over than 78 per cent of
all upper secondary school students in the country have graduated, while the figure is only just
over 42 per cent for Swedish Somali students.
This means that only one in five Swedish Somalis (21 per cent) both acquires eligibility for upper
secondary education and gets through upper
secondary school in a maximum of four years.
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Among Swedish young people in general, this
figure is 66 per cent.
Low level of education
Among adult Swedish Somalis, the level of education is low compared to other Swedish adults.
46 per cent of Swedish Somalis aged 25-64 have
only pre-upper secondary education. This proportion is 11 per cent among adult Swedes in total.
The most common area of specialisation
among Swedish Somalis who do get an education
is “healthcare + social care”. Just over 12 per
cent have some form of education in this area.
Work and entrepreneurship
48 per cent of the country’s Swedish Somalis
aged 20-64 are in paid work, i.e. are employed
or self-employed. The corresponding proportion
among all Swedes in this age range is almost 80
per cent. It is mainly Swedish Somali men who are
in employment, although more and more Swedish
Somali women are now also entering the labour
market.
The proportion of working Swedish Somalis
who are self-employed is only 2.6 per cent. In absolute terms, there are about 600 Swedish Somalis
who are self-employed in the country – mainly
men. Among Swedish working people in total, the
proportion who are self-employed is 7.7 per cent.
The most common sectors
60 per cent of Swedish Somalis in employment
are in the private sector and 40 per cent in the
public sector. The most common sector for working Swedish Somalis is healthcare and social
services.
Unemployment is worryingly high among Swedish
Somalis – although the figures are not quite as
critical as they were a few years ago. The openly
unemployed, together with those involved in
labour market policy measures, account for over
26 per cent of Swedish Somalis aged 20-64.
Among Swedes in general, in the same age group,
the proportion is just under 6 per cent.
Long-term unemployment
Long-term unemployment is also much more
prevalent among Swedish Somalis than among
Swedes in general. Among Swedish Somalis aged
25-64, it is almost 9 percent – in the population as
a whole it is less than 2 percent.
All in all, it is evident that the younger Swedish

Somalis have clearly performed better in the
labour market than the older ones. One explanation for this is probably that young Swedish
Somalis – especially the girls – have a higher
level of education than older Swedish Somalis.
Income and finances
Overall, Swedish Somalis have lower incomes and
poorer finances than Swedes in general. The average net income among working Swedish Somalis
is approximately SEK 235,000 (annual income in
2018). Among working Swedes in total, this average income is just over SEK 303,000. Swedish
Somali men earn significantly more than Swedish
Somali women.
Swedish Somalis have a wide variety of income
types and benefits compared with Swedes in general. In addition to compensation from paid employment, a particularly high number of Swedish
Somalis receive income from financial assistance
(social contributions), labour market policies and
studies.
Low economic standard
According to Statistics Sweden, there is a group
of residents who have no registered income and
benefits at all, i.e. do not earn any money at all.
Among Swedish Somalis aged 20-64, 5.6 per
cent have no income whatsoever. Among Swedish
people in general aged 20-64, this figure is 3.9 per
cent.
If a household has a disposable income of less
than 60 per cent of the median value for all households, it is considered to have what is referred to
as a low economic standard. In total, 15 percent
of all Swedes live in such households, but this
proportion among Swedish Somalis is as high as
67 per cent.
20 per cent of Swedish Somalis live in households that have received long-term financial assistance. Among all Swedes, fewer than 2 per cent
have received social assistance over such a long
time.
Self-sufficiency
A person is deemed to be self-sufficient if he or
she has income from work and/or capital totalling
at least SEK 186,000 per year. Among Swedish
Somalis aged 25-64, only 38 per cent are selfsufficient, while among Swedes as a whole there
are 74 per cent who are self-sufficient.
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Waxay ka soo carareen
dagaalki Soomaaliya si
ay nolol tii hore ka wanaagsan
uga helaan Iswiidhan
Waa hubaal in aad la kulanteen dhawr
iyaga ka mid ah. Laga yaabee darawal
taksi ama kaaliye caafimaad oo aan
waxbarasho lahayn. Xirfadaha ugu
badan ee ay ka shaqeeyaan Soomaalida
Iswiidhishku. 110 000 ayaa deggan
Iswiidhan. Waa koox soo galooti ah oo
dhallinyaro u badan, 62 boqolkiiba waa
ay ka yar-yaryihiin 25 sano. Laakin kala
bar oo keliya ay ka shaqeeya kuwa ku jira
da’da ay shaqeyn karaan ee iyaga ka mid
ah. Kala bar oo keliya ayaana ardaydooda
iskoollada dhigta u baasa dugsiga sare.
Dhaqaale ahaanna qoysasku waa ay ka
liitaan isku celcelis ahaan dhaqaalaha
Iswiidhishka kale. Laga yaabee in ay
xaaladdoodu murugo leedahay, laakin
si aan xawli badan lahayn u soo
hagaageysaa. Halkan ka akhriso nuqul
laga soo gaabiyay warbixin ku aaddan
sida ay Soomaalida-Iswiidhishku
u noolyihiin.
Ku dhawaad 3,5 milyan oo soomaaliya
ka soo jeeda ayaa maanta ku nool dunida
qeybaha kale ee dunida. Ku dhawaad
110 000 oo ka mid ah waxay degganyihiin
Iswiidhan, kuwaas oo in badan oo ka mid
ahi ay deggan-yihiin aagagga dhibaatada
ugu nugul ee waddanka.
Soomaalida-Iswiidhishku waxay ka mid
yihiin kooxaha ugu badan ee ajaanibta ah
ee Iswiidhan ku nool, waana kooxda keliya
ee ugu badan ee Afrika timid. Waxaa intaas
dheer in ay tahay koox aad u soo kobceyso:
inti u dhexeysa 2013 iyo 2019 waxay tiro
ahaan korortay boqolkiiba 45.
Tirada dadka iyo hoyga
Soomaalida-Iswiidhishku waa koox aad
dhallinyaro ugu badan - 62 boqolkiiba waa
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ay ka yar-yaryihiin 25 sano, waxaana 45
sano ka buuxiyay oo keliya 12 boqolkiiba.
Laakinse raggooda iyo dumarkoodu
boqolkiiba boqol tiro ahaan waa ay isla
egyihiin.
Xaaladda hoyga ee SoomaalidaIswiidhishku aadbey uga duwantahay guud
ahaan Iswiidhishka. 94 boqolkiiba waxay
Soomaalida-Iswiidhishku degganyihiin
guryo kiro ah. Marka la eego dadweynaha
Iswiidhishka oo dhan boqolkiiba 30 oo keliya
ayaa guryo kiro ah ka deggan.
In badan waxay degganyihiin guryo
ciriiri ku ah
Badanaa Soomaalida-Iswiidhishku waxay
degganyihiin guryo ciriiri ah, badka
hoygooduna isku celcelis ahaan waa 18
mitir oo iskuweer ah. Marka la eego dadka
Iswiidhishka oo dhan, badka hoygoodu isku
celcelis ahaan waa 42 mitir oo iskuweer ah.
Sababta keeneysa hoyga ciriiriga ah, dhan
ahaan waa in guryaha ah degganyihiin
Soomaalida-Iswiidhishku ay guud ahaan
ka yar-yaryihiin guryaha Iswiidhishka, dhan
ahaanne marka leesku celceliyo dad badan
ayaa deggan guryaha SoomaalidaIswiidhishka.
Doorasho ka qeybgalid sare
Ka qeyb qaadashada doorashooyinka
waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu
cabbiro ka qeyb qaadashada horuumarka
bulshada. Doorashadii ugu dambeysay ee
Sabteembar 2018 wuxuu ka qeybgalka guud
ee doorashada ee waddanku gaarayay 87
boqolkiiba. Soomaalida-Iswiidhishka ee
xaqa u leh in ay codeeyaan waxaa ka
codeeyay 79 boqolkiiba. Xagga doorasho
ka qeyb qaadashada SoomaalidaIswiidhishka farqi weyn ayaa u dhexeeya

SAMMANFATTNING | SOMALISKA

ragga iyo dumarka: Boqolkiiba 82 oo dhan
ayaa dumarka ka codeeyay doorashadii ugu
dambeysay ee baarlamaanka laakiin waxaa
ragga ka codeeyay oo keliya 76 boqolkiiba.
Waxbarasho
Si aad ugu qalantid barnaamij dugsi sare
oo xirfadeed iyo mid jaamacad loogu
gudbi karo waxaa loo baahanyahay in aad
shahaaddo buuxda ka haysatid (fasalka 9)
dugsi hoose-dhexe oo aad maaddooyin
kugu filan ku baastay.
Marka la eego dhammaan ardayda ka
qalin jebisa dugsi hoose-dhexe waxay 85
boqolkiiba ehel u noqdaan in ay dhigtaan
barnaamij xirfadeed oo dugsi sare, boqolkiiba
84:na barnaamij jaamacad loogu gudbi
karo. Marka la eego ardayda qalin jebisa
ee Soomaalida-Iswiidhishka ah boqolkiiba
51 ayaa ehel u noqda barnaamij xirfadeed
oo dugsi sare, boqolkiiba 50:na barnaamij
jaamacad loogu gudbi karo.
Gabdhaha ayaa iskoolka uga fiican
wiilasha
Si aad u yar ayey wax u soo hagaagayaan
marka la eego tira koobka waxbarashada
ee Soomaalida-Iswiidhishka – in wax yar ka
badan intii hore ayaa maanta dugsi sare u
baasta marka dhawr sano ka hor la barbar
dhigo. Guud ahaan gabdhaha SoomaalidaIswiidhishka ayaa iskoolka ku fiican marka
la barbar dhigo wiilasha.
Xitaa xagga dugsiga sare farqiga u
dhexeeya natiijada waxbarashada ardayda
ee Soomaalida-Iswiidhishka iyo Iswiidhishka
kale aad buu u weynyahay. Afar sano ka dib,
wax in yar 78 boqolkiiba ka badan ayaa ka
qalin jibiya dhammaan ardayda dugsiyada
sare ee waddanka oo dhan laakin 42
boqolkiiba oo keliya ayaa ardayda
Soomaalida-Iswiidhishka ka qalin jebisa.
Waxay taasi ka dhigantahay in shantii
Soomaali-Iswiidhishaba mid oo keliya
(21 boqolkiiba) uu ehel u noqdo waxbarasho
dugsi sare, ugu badnaan afar sanana ku
dhammeysto dugsiga sare labadaba.
Marka la eego guud ahaan dhallinyarada
Iswiidhishka waxay qeybtaasi ka tahay
66 boqolkiiba.

Heer waxbarasho oo hooseeya
Marka la eego Soomaalida-Iswiidhishka
ee waaweyn wuu hooseeyaa heerkooda
waxbarasho marka la barbar dhigo dadka
kale ee waaweyn ee Iswiidhishka ah.
Boqolkiiba 46 ka mid ah SoomaalidaIswiidhishka ee da’doodu u dhexeyso 25-64
sano jir waxay leeyihiin waxbarasho dugsi
sare ka hooseysa oo keliya. Marka la eego
dadka waaweyn ee Iswiidhishka, qeybtaas
waxbarashadoodu hooseyso waa 11
boqolkiiba.
Waxbarashada ugu badan ee ay
Soomaalida-Iswiidhishku yeeshaan waa
waxbarasho ”caafimaad- iyo daryeelka
bukaanka ah + xannaannada bulshada”.
Wax in yar boqolkiiba 12 ka badan ayaa leh
wax uun waxbarasho ah oo aagaggaas ah.
Shaqo iyo shirkad lahaansho
Boqolkiiba 48 oo Soomaalida-Iswiidhishka
ee waddanka ka mid ah oo da’doodu u
dhexeyso 20-64 sano ayaa shaqeeya, oo
micnaha cid u shaqeeya ama shirkad leh.
Tirada u dhiganta ee marka leesu geeyo
Iswiidhishka ka shaqeysa ee da’doodu
tahay labaatan ilaa iyo lixdan iyo afar jir waa
ku dhawaad 80 boqolkiiba. Badanaa waa
ragga Soomaalida-Iswiidhishka kuwa inta
badan shaqeeya in kastoo xitaa ay isi soo
tarayaan dumarka Soomaalida-Iswiidhishka
ee sidoo kale suuqa shaqada soo gelaya.
Tirada shirkadaha leh ee ka mid ah
Soomaalida-Iswiidhishka ee shaqeeya
waa 2,6 boqolkiiba oo keliya. Marka tiradooda
cirka la geeyo waxaa waddanka oo
dhan laga hadlayaa ku dhawaad 600 oo
shirkadlayaal Soomaali-Iswiidhisha ah - oo
badanaa rag ah. Marka la eego Iswiidhishka
shaqeeya, ee leesu geeyo dhammaan inta
shirkadaha leh, waa 7,7 boqolkiiba.
Waxyaabaha ugu badan ee
shirkadahaasi ka shaqeeyaan
Boqolkiiba 60 ka mid ah SoomaalidaIswiidhishka ee shaqeysa waxay ka
shaqeeyaan shirkado gaar loo leeyahay,
boqolkiiba 40:na hey’ado dowladeed.
Qeybta ugu badan ee ay ka shaqeeyaan
Soomaalida-Iswiidhishku daryeelka iyo
xannaannada iyo adeegyada bulshada.
Shaqa la’aantu si aad welwel u leh ayey
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ugu badantahay Soomaalida-Iswiidhishka
– xitaa haddii aysan tiradu sidi dhawr sano
hor meel khatar ah u taagneyn. Kuwa gebi
ahaanba shaqo la’aanta ah, marka lagu
daro kuwa loo diray meelo waafaqsan
siyaasadda suuqa shaqada, waxay
Soomaalida-Iswiidhishka ee da’doodu
u dhexeyso 20-64 sano ka dhanyihiin
boqolkiiba 26. Marka la eego Iswiidhishka
guud ahaan, isla da’aadda kor ku xusan,
waxay qeybtaasi ka tahay boqolkiiba 6.
Shaqo la’aan waqti dheer ah
Xitaa shaqo la’aanta waqtiga dheer ah
aad bey ugu badantahay SoomaalidaIswiidhishka marka la barbar dhigo guud
ahaan Iswiidhishka. Marka la eego
Soomaalida-Iswiidhishka ee da’doodu
u dhexeyso 25-64 sano waxay ka tahay
boqolkiiba 9 - dadweynaha oo dhanna xitaa
gaari meyso boqolkiiba 2.
Marka leesu geeyo waxaa la xaqiijiyay in
Soomaalida-Iswiidhishka ee yar-yar ay si
cad suuqa shaqada uga wanaagsanyihiin
marka la barbar dhigo kuwa da’da ah. Waxaa
taas lagu micneyn karaa in SoomaalidaIswiidhishka ee dhallinta yar - gaar ahaan
gabdhuhu - ay leeyihiin waxbarasho ka
sarreysa tan ay leeyihiin SoomaalidaIswiidhishka ee ka waaweyn.
Dakhliga iyo dhaqaalaha
Soomaalida-Iswiidhishku waxay marka la
isu geeyo leeyihiin dakhli ka hooseeya iyo
dhaqaale ka xun guud ahaan Iswiidhishka.
Marka la isku celceliyo dakhliga saafiga ah
ee Soomaalida-Iswiidhishka ee shaqeysa
wuxuu gaarayaa 235 000 oo koron (sanad
dakhliyeedki 2018). Halka marka la eego
guud ahaan Iswiidhishka shaqeeya uu isku
celcelis ahaan in yar ka badanyahay 303 000
oo koron. Soomaalida-Iswiidhishka waxaa
aad u mushaar badan ragga marka la barbar
dhigo dumarka Soomaalida-Iswiidhishka.
Soomaalida-Iswiidhishka waxay leeyihiin
noocyo fara badan oo dakhli kala duduwan
iyo kaalmooyin lacageed ah marka la barbar
dhigo guud ahaan Iswiidhishka. Marka laga
reebo lacagaha shaqada ka soo gala waxaa
jirta tiro aad u badan oo Soomaali-Iswiidhish
ah oo dakhli ka soo galo xagga caydha
(kaalmada dhaqaalaha ee sooshaalka),
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tallaabooyin siyaasadda suuqa shaqada
waafaqsan iyo waxbarasho.
Halbeeg dakhli oo hooseysa
Waxaa jirta koox muwaadiniin ah oo aan
gebi ahaanba lahayn wax dakhli ama lacago
ah oo soo gala oo diiwaangashan, micnaha
gebi ahaanba aan wax lacag ah qaadan sida
ku cad Xafiiska Dhexe ee Tirakoobka. Marka
la eego Soomaalida-Iswiidhishka ee
da’doodu u dhexeyso 20-64 sano waxaan
haba yaraatee wax dakhli ah lahayn 5,6
boqolkiiba. Halka marka la eego guud ahaan
Iswiidhishka ay da’doodu u dhexeyso 20-64
ay qeybtaasi ka tahay 3,9 boqolkiiba.
Haddi uu qoys leeyahay dakhli la
isticmaali karo oo ka yar boqolkiiba 60
heerka dhexe ee xubnaha qoyska oo dhan
waxaa taas loo arkaa in ay leeyihiin halbeeg
dhaqaale oo hooseysa. Marka la isu geeyo
boqolkiiba 15 oo Iswiidhishka ka mid ah
ayaa qoys noocaasa ah, laakin marka la
eego Soomaalida-Iswiidhishka aadbey
qeybtaasi u sarreysaa oo waxay ka tahay
boqolkiiba 67.
Boqolkiiba 20 ka mid ah SoomaalidaIswiidhishku waxay ku noolyihiin qoysas
muddo dheer qaadanayay kaalmo dhaqaale.
Marka la eego Iswiidhishka oo dhan waxaa
muddo dheer sooshaalka kaalmo ka qaata
in ka yar boqolkiiba 2.
Ismasruufid
In ay qofi ismasruufto waxay ka dhigantahay
in ay leedahay dakhli shaqo iyo/ama
raasumaal ka soo gala oo gaaraya ugu
yaraan 186 000 oo koron sanadiiba. Marka
la eego Soomaalida-Iswiidhishka ee
da’doodu u dhexeyso 25-64 sano waxaa
ismasruufo oo keliya boqolkiiba 38 halka
marka la eego Iswiidhishka oo dhan ay
boqolkiiba 74 ismasruufaan.

”Med hjälp av ny kunskap vill

vi skapa förutsättningar för en

bättre dialog med politiker, myndigheter, näringsliv, civilsamhället,

majoritetssamhället och givetvis
de människor som är berörda.”


- Ahmed Abdirahman
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لكش مهيدل ةئاملاب  12ىلع اليلق ديزي ام كانهو ”.ةيعامتجالا
.لاجملا اذه يف ميلعتلا لاكشأ نم
لامعألا ةدايرو لمعلا
حوارتت نيذلا نييديوسلا نييلاموصلا نم ةئاملا يف  48لمعيو
.تاكرش مهيدل وأ نيفظوم نولمعي يأ ً،اماع 64و  20نيب مهرامعأ
هذه يف نييديوسلا عيمج نيب ةلباقملا ةبسنلا غلبتو
نويديوسلا نويلاموصلاف ً.ابيرقت ةئاملاب  80ةيرمعلا ةئفلا
ءاسنلا نم ديزملاو ديزملا نأ نم مغرلا ىلع ،نولمعي نم اساسأ مه
.رضاحلا تقولا يف لمعلا قوس نلخدي تايديوسلا تايلاموصلا
نييلاموصلا نيب تاكرشلا باحصأ ةبسن زواجتت الو
،ةقلطملا ةميقلا ثيح نمو .ةئاملاب  2.6نيلماعلا نييديوسلا
نييديوسلا نييلاموصلا تاكرشلا باحصأ نم  600يلاوح كانه
نيلماعلا طاسوأ يفو .لاجرلا نم مهمظعمو  -دالبلا يف
.ةئاملاب  7.7تاكرشلا باحصأ ةصح غلبت  ،نييديوسلا
اعويش رثكألا تاعانصلا
يف ،نيلماعلا نييديوسلا نييلاموصلا نم ةئاملاب  60دجويو
رثكأ نإو .ماعلا عاطقلا يف مهنم ةئاملاب  40و صاخلا عاطقلا
نيلماعلا نييديوسلا نييلاموصلل ةبسنلاب ًاعويش تاعانصلا
.ةيعامتجالا تامدخلاو ةيحصلا ةياعرلا يه
نييلاموصلا نيب قلقم لكشب ةعفترم ةلاطبلا تالدعم نإ
امك ًامامت ةجرح تسيل ماقرألا نأ نم مغرلا ىلع  -نييديوسلا
ً،انلع لمعلا نع نولطاعلا لكشـُيو .تاونس عضب لبق تناك
نم رثكأ ،لمعلا قوس تاسايس تاءارجإ يف نيكراشملا بناج ىلإ
مهرامعأ حوارتت نيذلا نييديوسلا نييلاموصلا نم ةئاملاب 26
سفن يف ً،امومع نييديوسلل ةبسنلاب امأ ً.اماع 64و  20نيب
.ةئاملاب  6نع ًاليلق لقت ةبسنلا نإف ،ةيرمعلا ةئفلا
دمألا ةليوطلا ةلاطبلا
نييلاموصلا نيب ا ًراشتنا رثكأ دمألا ةليوطلا ةلاطبلا نأ امك
ةبسنلا هذه غلبتو ً.امومع نييديوسلا نيب اهنم نييديوسلا
نيذلا نييديوسلا نييلاموصلا نيب ًابيرقت ةئاملاب 9
ةئاملاب  2ىلإ لصت ال امنيب ً،اماع 64و  25نيب مهرامعأ حوارتت
.ناكسلا عيمج نيب
انس رغصألا نييديوسلا نييلاموصلا نأ حضاولا نم  ،الامجإو
نمو .نسلا رابك نم لمعلا قوس يف لضفأ روطتب نوعتمتي
 نييلاموصلا بابشلا نأ لامتحا كلذل تاريسفتلا نيبنم ىلعأ يميلعت ىوتسمب نوعتمتي  -تايتفلا ةصاخو
ً.انس ربكألا نييديوسلا نييلاموصلا

داصتقالاو لخدلا
مهداصتقاو لقأ نييديوسلا نييلاموصلا لخد نإف ً،امومعو
لخدلا يفاص طسوتم غلبي ذإ ً.امومع نييديوسلا ىدل امم أوسأ
ةنورك  235,000يلاوح نيلماعلا نييديوسلا نييلاموصلا نيب
نييديوسلا نيب نمو  2018).ماع يف يونسلا لخدلا( ةيديوس
 000 303نع ليلقب اذه لخدلا طسوتم ديزي ،الامجإ نيلماعلا
لاملا نم نويديوسلا نويلاموصلا لاجرلا بسكيو .ةيديوس ةنورك
.تايديوسلا تايلاموصلا نم ريثكب رثكأ
عاونأ نم ةعونتم ةعومجمب نويديوسلا نويلاموصلا عتمتي امك
ىلإ ةفاضإلابو .ماع لكشب نييديوسلاب ةنراقم ايازملاو لخدلا
نييلاموصلا نم ربكأ ددع كانه ،ةبسكملا ةلامعلا نع روجألا
ةيلاملا ةنوعملا نم لخد ىلع نولصحي نيذلا نييديوسلا
.لمعلا قوس تاساردو تاسايسو )ةيعامتجالا ةدعاسملا(
يداصتقالا ىوتسملا ضافخنا
وأ لخد مهيدل سيل نيذلا نيميقملا نم ةعومجم كانه
اقفو قالطإلا ىلع لاومأ يأ نوبسكي ال يأ ،ةلجسم تاقاقحتسا
نييلاموصلا نيب نمو .يديوسلا يزكرملا ءاصحإلا بتكمل
لصحي ال  ،ةنس  64و  20نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نييديوسلا
هذه غلبت امنيب .قالطإلا ىلع لخد يأ ىلع مهنم ةئاملا يف 5.6
مهرامعأ حوارتت نيذلا نييديوسلا نيب ةئاملاب  3،9ةبسنلا
.اماع 64و  20نيب
نم ةئاملا يف  60نع لقي حاتملا يشيعملا ةرسألا لخد ناك اذإو
تاذ ةرسألا هذه ربتعتف ،يشيعملا رسألا عيمج لخد طسوتم
نم ةئاملا يف  15شيعي ،ايلامجإو .ضفخنم يداصتقا ىوتسم
لصت ةبسنلا هذه نإ الإ ،رسألا هذه لثم يف نييديوسلا عيمج
.نييديوسلا نييلاموصلا نيب ةئاملا يف  67ىلإ
رسأ يف نييديوسلا نييلاموصلا نم ةئاملا يف  20شيعيو
عيمج نيب نم ،امنيب .لجألا ةليوط ةيلام تانوعم تقلت
ةرتفل ةيعامتجا ةنوعم ةئاملا يف  2نم لقأ ىقلت  ،نييديوسلا
.ةليوط
يتاذلا ءافتكالا
سأر و لمعلا نم الخد هل نأ ينعي ايتاذ ايفتكم صخشلا نوكو
نمو .ةنسلا يف ةيديوس ةنورك  186000نع لقي ال ،امهدحأ وأ لاملا
و 25نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نييديوسلا نييلاموصلا نيب
،يتاذلا ءافتكالاب مهنم ةئاملاب  38ىوس عتمتي ال ،ةنس 64
.كلذب نوعتمتي ،نييديوسلا عيمج نم ةئاملاب  74امنيب

140

SAMMANFATTNING | ARABISKA

لاموصلا يف بورحلا نم اورف
ديوسلا يف لضفأ ةايح لجأ نم
ةرجأ ةرايس قئاس امبر .مهنم اضعب ديكأتلاب متلباق دق و
نييلاموصلا نيب ةفولأملا نهملا .ةيحص ةياعر دعاسم وأ
ةعومجم مهو .ديوسلا يف مهنم  100,000شيعي .نييديوسلا
نكلو .اماع  25نس نود ةئاملا يف ، 62بابشلا نيرجاهملا نم
.ةفيظو مهيدل طقف لمعللل ةبسانم نس يف مه نم فصن
ةلحرملاب قاحتلالل سرادملا بالط ددع فصن لهأتيو
طسوتم نم أوسأ يداصتقالا مهرسأ عضو نإ امك .ةيوناثلا
نكلو ،ةمتاق ةروصلا هذه ودبت دق .نييديوسلا داصتقا
ةايح نع ريرقت نم رصتخملا اذه أرقا .ءطبب نسحتي عضولا
.نييديوسلا نييلاموصلا
ةيلاموص لوصأ نم صخش نويلم  3.5نم برقي ام ايلاح شيعيو
،ديوسلا يف مهنم  000 110وحن شيعيو .ملاعلا نم ىرخأ ءازجأ يف
.دلبلا يف ةشمهم قطانم يف مهنم ريثك شيعيو
ةرجاهملا تاعومجملا ربكأ نم نويديوسلا نويلاموصلا ربتعيو
مهنأ امك .ايقيرفأ نم نيمداق ةعامج ربكأو ديوسلا يف
عفترا 2019و 2013يماع نيبف :ةعيرس ةريتوب نورثاكتي
.ةئاملاب  45ةبسنب مهددع
ناكسإلاو ةيناكسلا ةبيكرتلا
ةئاملا يف ً - 62ادج ةباش ةعومجم مه نويديوسلا نويلاموصلاف
اوغلب مهنم ةئاملا يف 12و نيرشعلاو ةسماخلا نس نود مهنم
ءاسنلا نيب عيزوتلا نإف ،ىرخأ ةيحان نمو .نيعبرألاو ةسماخلا
.امامت ٍواستم لاجرلاو
نع اريثك نييديوسلا نييلاموصلل نكسلا عضو فلتخيو
نييلاموصلا نم ةئاملاب  94شيعي ذإ .ماع لكشب نييديوسلا
 30ىوس رجأتسي ال امنيب .ةرجأتسم نكاسم يف نييديوسلا
.مهلزانم نييديوسلا ناكسلا عومجم نم ةئاملا يف
نيظتكم مهنم ريثك شيعي
يف نيظتكم نوشيعي ًامومع نويديوسلا نويلاموصلاف
 18دحاولا صخشلل نكسلا ةحاسم طسوتم غلبي ثيح لزنملا
غلبيف ،هلمكأب يديوسلا بعشلل ةبسنلاب امأ ً.اعبرم ًارتم
يف ببسلاو .اًعبرم اًرتم  42دحاولا درفلا نكس ةحاسم طسوتم
اهيف شيعي يتلا ندملا نأ ىلإ ةيحان نم دوعي ،ظاظتكالا
شيعي يتلا ندملاب ةنراقم ،رغصأ نويديوسلا نويلاموصلا
ةيلاموصلا ةلئاعلا دارفأ ددع طسوتم نأ ىلإو ،نويديوسلا اهيف
.ىرخأ ةيحان نم ،ةيديوسلا ةلئاعلا دارفأ ددع طسوتم نم ربكأ
تاباختنالا يف ةيلاع ةكراشم ةبسن
تاباختنالا يف ةكراشملا ىلع لابقإلا مدختسي ام اريثكو
ةبسن تغلب ذإ .ةيعامتجالا ةيمنتلا يف ةكراشملا ىلع رشؤمك
يف ةريخألا ةيناملربلا تاباختنالا يف ةيلامجإلا ةكراشملا
 79توص دقو .ةئاملا يف  87دالبلا يف  2018،ربمتبس/لوليأ
تيوصتلل نيلهؤملا نييديوسلا نييلاموصلا نم ةئاملا يف
حوضوب تاباختنالا ىلع لابقإلا فلتخيو .تاباختنالا يف
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ةئاملاب  76امنيب  ،ةئاملاب  82تغلب ،ءاسنلا نم ةيلاع ةبسن
.ةريخألا ةيناملربلا تاباختنالا يف لاجرلا نم طقف
بيردتلا
يف ينهملا بيردتلا جمارب يف لوبقلل الهؤم نوكت يكلو
بجي يعماجلا ميلعتلل ةيريضحتلا جماربلاو ةيوناثلا سرادملا
)ةعساتلا ةيساردلا ةنسلا( ةيئادتبالا ةساردلا ةلحرم زاتجت نأ
.ةيساردلا داوملا نم ٍفاك ددع يف
سرادملا نم نيجرختملا نييديوسلا ةبلطلا عيمج نيب نمو
بيردتلا جماربب قاحتلالل ةئاملا يف  85لهأتي ،ةيئادتبالا
جماربلاب ةئاملا يف 84و ةيوناثلا سرادملا يف ينهملا
نييلاموصلا ةبلطلا نيب نمو .يلاعلا ميلعتلل ةيريضحتلا
ةئاملا يف  51ىوس يفوتسي ال ،ديوسلا يف اوجرخت نيذلا
ةئاملا يف 50و ةينهم جمارب ىلع لوصحلل ةيلهألا طورش
.يلاعلا ميلعتلل ةيريضحتلا جماربلل
ةسردملا يف ءادأ لضفأ تايتفلا
ةيلهأ تاءاصحإ ثيح نم ام دح ىلإ يباجيإ روطت اذهو
نوققحي نيذلا صاخشألا ددع نأ ثيح  -نييديوسلا نييلاموصلا
لبق هيلع ناك امم ًاليلق ربكأ مويلا يوناثلا ميلعتلا تالهؤم
لضفأ ًامومع تايديوسلا تايلاموصلا تايتفلاف .تاونس ةدع
.نايتفلا نم ةسردملا يف ام اعون ءادأ
جئاتن نيب ةريبك تافالتخا ىرن ،ةيوناثلا سرادملا يف ىتحو
يتلا نيبو نويديوسلا نويلاموصلا اهققحي يتلا ةساردلا
ءدب نم تاونس عبرأ دعب .نورخآلا نويديوسلا بالطلا اهققحي
ةيوناثلا سرادملا بالط نم ةئاملا يف  78نم رثكأ جرخت ،ةساردلا
يف  42نع ًاليلق ديزي ام ةبسنلا هذه تغلب نكلو ،دالبلا يف
.نييديوسلا نييلاموصلا بالطلا ىدل ةئاملا
نييديوس نييلاموص ةسمخ لك نم طقف ًادحاو نأ ينعي اذهو
ىطختيو يوناثلا ميلعتلل ةيلهألا بستكي )ةئاملا يف (21
امنيب .تاونس عبرأ اهاصقأ ةدم يف ايلعلا ةيوناثلا ةلحرملا
.ةئاملا يف ً 66امومع يديوسلا بابشلا نيب ةبسنلا هذه غلبت
ميلعتلا ىوتسم ضافخنا
نإف ،نييديوسلا نييلاموصلا نم نيغلابلا طاسوأ يف امأ
نييديوسلا نم مهريغب ةنراقم ضفخنم ميلعتلا ىوتسم
حوارتت نيذلا نييلاموصلا نم ةئاملاب  46نإ ذإ .نيغلابلا
لبق ام ميلعت ىوس مهيدل سيل ًاماع 64و  25نيب مهرامعأ
نييديوسلا عومجم نيب ةبسنلا هذه غلبتو .يوناثلا
.ةئاملا يف  11نيغلابلا
نيذلا نييديوسلا نييلاموصلا نيب اعويش رثكألا هاجتالا
ةياعرلا  +ةيحصلا ةياعرلا” وه ميلعتلا ىلع نولصحي

Statistiska källor

Den statistik som presenteras i rapporten är framtagen av Statistikmyndigheten SCB, specifikt för
denna studie. Data kommer från flera olika register hos SCB. Eftersom SCB:s register uppdateras
vid olika tillfällen är all data i rapporten inte från exakt samma tidpunkt. Statistiken ger således
inte en entydig ögonblicksbild, utan snarare en bredare bild av situationen under de senaste åren.
Dessutom har vi valt att ta fram merparten av statistiken med olika datering (olika år), för att kunna
se hur olika företeelser utvecklats över tid.
Följande register har använts i rapporten:
O Registret över totalbefolkningen (RTB) 2013-12-31, 2018-12-31 och 2019-12-31
O Lägenhetsregistret 2013-12-31 och 2019-12-31
O Valstatistik 2018
O Utbildningsregistret 2014-01, 2019-01 och 2020-01
O Årskurs 6-registret, avgångna, VT2019
O Årskurs 9-registret, avgångna, VT2014 och VT2019
O Höstterminens elevundersökningar, årskurs 6, HT2014 och HT2019
O Höstterminens elevundersökningar, årskurs 9, HT2014 och HT2019
O Höstterminens elevundersökningar, gymnasiet årskurs 3, HT2014 och HT2019
O Register över genomströmning i gymnasieskolan, startår läsår 2010/2011, avslutat
senast VT 2014 samt startår läsår 2015/2016, avslutat senast VT 2019
O Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS) 2013 och 2018
O Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2013 och 2018
O Arbetssökandestatistik 2013-12-31 och 2018-12-31
O Inkomst- och taxeringsregistret 2013 och 2018
O Entreprenörskapsdatabasen 2013 och 2018
O Stativ 2013-12-31 och 2018-12-31 (en longitudinell databas för integrationsstudier, i vilken
ingår uppgifter från olika register hos SCB, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen)

Den här rapporten skrevs och producerades vintern/våren 2021.
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Fakta för förändring är en rapportserie där vi
belyser situationen för olika invandrargrupper
med hjälp av fakta som tagits fram av Statistikmyndigheten SCB. Rapportserien består av
sex fristående rapporter.
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