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Om Stiftelsen  
The Global Village 
Stiftelsen The Global Village är en ideell, parti- 
politiskt 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 
särskilt på delmål 10.2: att möjliggöra och verka 
för att alla människor, oavsett ålder, kön, funk-
tionsnedsättning, 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 veten-
skap är en grundbult i samhället och därför pre-
senterar 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 framti-
dens stora utmaningar kräver delaktighet från 
olika samhällsaktörer och därför uppmuntrar vi 
tvärsektoriella samarbeten med den offentliga 
sektorn, näringslivet, civilsamhället och med-
borgarna.

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 arbetsmark-
naden, i boendet och i skolan skapar möjlighe-
ter 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 verk- 
samhet. 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. Till-
sammans ska de bidra till långsiktig förändring: 

O  Vi organiserar mötesplatser för öppna sam-
tal. Möjliggörare för människor att mötas 
över alla gränser. 

O  Vi initierar och sprider ny kunskap som ger 
nödvändiga insikter om det svenska sam-
hället, 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 förändrings- 
agenter 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

OM | STIFTELSEN THE GLOBAL VILLAGE
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Det bor och lever i dag omkring  
250 000 personer i Sverige med  
sina rötter i Syrien. Det är fler  
personer än vad som bor i Sveriges  
fjärde största stad, Uppsala.
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OM | RAPPORTEN

Därför gör vi en rapportserie 
om just dessa sex länder
Sverige har förändrats de senaste 20 åren. 
Det bor två miljoner utrikesfödda här. Men 
det är inte en homogen grupp. 56,6 procent 
av gruppen utrikesfödda i Sverige är födda 
utanför Europa. En stor majoritet av utom- 
europeiskt födda kommer från den asiatiska  
(68,4 procent) och den afrikanska (20,2 
procent) kontinenten. 

Människor från Syrien, Irak och Iran 
utgör mer än häften av den asiatiska 
gruppen (53,4% procent) medan med-
borgare från Somalia, Eritrea och Etio-
pien utgör mer än häften av den afri-
kanska gruppen (59,5 procent). 

Dessa sex länder utgör nästan hälften 
(48,6 procent) av alla utomeuropeiskt 
födda samt 27,5 procent av alla utrikes- 

födda.  I siffrorna inkluderas inte de barn 
som är födda i Sverige med en eller bäg-
ge föräldrar från länderna.

Fakta för förändring är en rapportserie 
där vi belyser situationen för olika invand-
rargrupper med hjälp av fakta som tagits 
fram av Statistikmyndigheten SCB. Rap-
portserien består av sex fristående rap-
porter. Somalia, Eritrea och Etiopien är 
befolkningsmässigt de största från Afri-
ka. Syrien, Irak och Iran är befolknings-
mässigt de största från Asien. 

Genom rapportserien önskar vi  
ge en bättre förståelse för förutsättning-
arna för svenska medborgare som är  
utrikesfödda och deras barn som är  
födda i Sverige. 

SOMALIA

SYRIEN

IRAK IRAN

ETIOPIEN

ERITREA
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FÖRORD | AHMED ABDIRAHMAN

Siffrorna i rapporten visar att bara en tredje-
del av svensksyrierna är självförsörjande och 
mindre än hälften av vuxna svensksyrier har ett 
jobb att gå till.

Varför ger vi ut den här rapporten?

Jag tvingades själv fly undan inbör-
deskriget från mitt hemland som barn. 
Och jag är tacksam över att jag fick bli 
svensk. Men att behöva uppleva ett land 
i krig och att fly från sitt hem med allt 
vad det innebär önskar jag ingen annan.

Dessvärre är det just vad väldigt 
många människor runtom i världen gjort 
de senaste åren och fortfarande gör. 
Personer i Sverige med syriskt ursprung 
är en av de senaste påminnelserna. 

Kriget i Syrien har inneburit att antalet 
personer med syriskt ursprung under 
2010-talet har vuxit till den största av 
invandrargrupper i Sverige. Det bor och 
lever i dag omkring 250 000 personer  
i Sverige med sina rötter i Syrien. Det är 
fler personer än vad som bor i Sveriges 
fjärde största stad, Uppsala. 

Deras livssituationer har betydelse för 
Sverige och för den berörda gruppen 
som helhet. Hur bor de? Hur många har 
jobb? Hur går det för ungdomarna i sko-
lan? I den här rapporten har vi fokuserat 
på just svensksyrier – Sveriges största 
invandrargrupp. 

Siffrorna i rapporten visar att bara en 
tredjedel av dem är självförsörjande, att 
mindre än hälften av vuxna svensksyrier 
har ett jobb att gå till och att långtidsar-
betslösheten bland dem ökar. Barn och 
ungdomar med syriskt ursprung har 
dessutom betydligt sämre skolresultat 
än rikssnittet. Det finns många förkla-
ringar till siffrorna men framför allt har 
antalet nyanlända syrier de senaste 
åren kraftigt påverkat gruppens resultat.  

Om vi ska ta tag i de utmaningar och 
möjligheter som vi har framför oss mås-

te vi ha mera kunskap. Avsaknad av  
fakta, ren okunskap, fördomar och rasis-
tiska föreställningar har ofta dominerat 
debatten om integration och social in-
kludering. Med hjälp av ny kunskap vill  
vi skapa förutsättningar för en bättre  
dialog med politiker, myndigheter,  
näringsliv, civilsamhället, majoritets- 
samhället och givetvis de människor 
som är berörda. 

Vi är medvetna om att den här statis-
tiken kan användas på olika sätt för att 
driva politiska agendor från höger till 
vänster. Men om vi ska kunna ta tag  
i utmaningarna måste vi ta reda på hur 
verkligheten faktiskt ser ut. Och inte 
minst våga prata om utmaningarna – 
och möjligheterna.

Sveriges framtid; vår välfärd, demo- 
krati och sammanhållning kommer till 
mycket stor del att avgöras av hur väl  
vi skapar lika förutsättningar för inklu- 
dering i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet. 

Ahmed Abdirahman
vd och grundare,  
Stiftelsen The Global Village
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Om Syrien
Geografi
Syrien ligger i det östra Medelhavsområdet  
och gränsar till Turkiet i norr, Libanon och Israel 
i väst, Jordanien i syd och Irak längs med lan-
dets östra gräns. Landet har kust mot Medel-
havet mellan Turkiet och Libanon, i höjd med 
Cypern. Huvudstaden Damaskus ligger i 
sydväst, nära till gränsen mot såväl Libanon 
som Israel och Jordanien. 

Syrien består till största del av sand och 
klippöken, med genomgående bergskedjor. 
Mot Israel ligger Golanbergen. Medelhavs-
kusten består av klipp- och sandstrand. 1

Folkmängd
År 2019 uppgick Syriens folkmängd till ungefär 
17 000 000 människor, varav hälften levde i 
städer och hälften på landsbygd. Före inbör-
deskriget var Syrien ett av Mellanösterns mest 
tätbefolkade länder. 2

Språk
Arabiska är det officiella språket i Syrien, och 
bland minoritetsspråken återfinns bland annat 
kurdiska, turkiska och armeniska. 3  

Det politiska systemet
Syrien styrs av det socialistiska Baath-partiets 
auktoritära regim under ledning av familjen 
Assad. 4  Hafez al-Assad tog makten genom  
en militärkupp 1970 och sedan år 2000 styrs 
landet av hans son Bashar al-Assad. 

Kultur/Religion 
Majoriteten av den syriska befolkningen är 
sunnimuslimer, men det finns även många 
kristna såväl som kurder inom befolkningen. 5

OM | SYRIEN

Konflikter och oroligheter
Sedan 2011 rasar ett inbördeskrig i Syrien som 
har tvingat många miljoner människor på flykt. 
Inbördeskriget startade i anslutning till den 
arabiska våren då demonstranter på flera håll  
i landet protesterade mot regimen. 6

Det syriska inbördeskriget är en pågåen-
de konflikt mellan myndigheter, i ledning av 
Bashar al-Assad, och flera oppositions-
grupper, samt strider oppositionsgrupperna 
sinsemellan. 

På flykt
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har elva mil- 
joner syrier tvingats fly från sina hem sedan 
2011. 7  Detta inbegriper såväl de många 
miljoner människor som lever som internflyk-
tingar i Syrien och de som har flytt till andra 
länder. Grannländerna Turkiet och Libanon har 
tagit emot flest flyktingar, men även Jordanien, 
Irak och Egypten hyser ett stort antal flyktingar.

Till Sverige
Från Syrien har människor kommit till Sverige 
sedan 1980-talet. 8  Invandringen är kraftigt 
påverkad av krig och konflikter i hemlandet. 9  
De flesta av de personer som finns i landet 
i  dag och som har invandrat till Sverige från 
Syrien har däremot tagit sig hit under 2010- 
talet.

Syrier och syrianer är inte samma sak
Syrier är benämningen på en person från 
Syrien. I rapporten använder vi begreppet 
svensksyrier om personer i Sverige som har 
ursprung i landet Syrien. Syrianer eller assyrier 
är en kristen etnisk folkgrupp som har sitt 
ursprung från Irak, Turkiet, Iran, Syrien och 
Libanon.



Med svensksyrier menas 
personer folkbokförda i Sverige 
som antingen själva är födda  
i Syrien eller som är födda  
i Sverige med minst  
en förälder född i Syrien.
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DEMOGRAFI OCH BOENDEOM | RAPPORTEN

Så gjorde  
vi rapporten

Rapporten innehåller en samman-
ställning av fakta från Statistik- 
myndigheten SCB. Stiftelsen  
The Global Village har låtit SCB ta 
fram statistik om de personer  
i Sverige som har sitt ursprung  
i Syrien. I rapporten kallar vi dessa 
personer svensksyrier och med det 
menas personer folkbokförda i 
Sverige som antingen själva är födda i 
Syrien eller som är födda i Sverige 
med minst en förälder född i Syrien. 
Den förstnämnda gruppen kallar vi 
ibland Syrienfödda svensksyrier 
medan den andra gruppen benämns 
svenskfödda svensksyrier eller inrikes 
födda svensksyrier.

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 svensksyrier – ibland även 
nedbruten på undergrupper – samt 
en jämförelsepopulation som består 
av samtliga individer i befolkningen  
i Sverige i relevant åldersgrupp. I vissa 
delar har statistik hämtats direkt från 
SCB:s tabelldatabas. Jämförelser 
görs där mellan exempelvis personer 
med svensk kontra utländsk bak-
grund. Det förekommer även 
jämförelser helt baserade på 
födelseland. I samtliga fall har 
populationerna definierats tydligt i 
texten. 

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 föränd-
rats fram till sommaren 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.
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FAKTA FÖR FÖRÄNDRING | SAMMANFATTNING

Svensksyrierna  
– både väl etablerade unga inrikes födda  
och nyanlända flyktingar med stora utmaningar

Demografi
Antalet folkbokförda personer med syriskt 
ursprung, alltså antingen födda i Syrien eller 
i Sverige med minst en Syrienfödd förälder, 
uppgick 2018 till 241 000 personer, vilket 
då utgjorde ungefär 2,3 procent av den 
svenska befolkningen. Gruppen svensk- 
syrier ökade kraftigt under några år från att 
2013 ha bestått av 65 500 personer – en 
ökning med 270 procent. Svensksyrierna  
är en förhållandevis ung grupp, särskilt de 
inrikes födda. Få Sverigefödda syrier har 
avslutat sina studier, hunnit etablera sig på 
arbetsmarknaden och bildat familj. 

Vistelsetid och grund  
för bosättning
2013 hade en fjärdedel av de Syrienfödda 
varit folkbokförda i Sverige i mer än 20 år. 
Denna andel är försvinnande liten 2018  
då en genomsnittlig Syrienfödd person  
i Sverige i genomsnitt vistats i landet i 4 år 
och 8 månader. De allra flesta har kommit 
som flyktingar (68 procent) eller som an- 
höriga till flyktingar (25 procent) och många 
har flytt det inbördeskrig som bröt ut  
i Syrien 2011.

Medborgarskap  
och valdeltagande
Om man är flykting måste man ha bott  
i Sverige i minst fyra år för att kunna få ett 
svenskt medborgarskap. Av de 191 500 
personerna som år 2019 var folkbokförda  
i Sverige och födda i Syrien hade knappt  
60 procent blivit svenska medborgare.  
Under 2019 beviljades totalt 75 000 per- 
soner ett svenskt medborgarskap. Nästan 
40 procent av dessa personer var syrier.  

Valdeltagande används ofta som en  
indikator på delaktighet i samhället. Vid det 
senaste riksdagsvalet, 2018, låg det totala 
valdeltagandet i landet på 87 procent.  
Benägenheten att rösta bland svensksyrier-
na var något lägre än rikssnittet, men ändå 
förhållandevis hög – 75 procent av samtliga 
röstberättigade svensksyrier röstade.

Boende
Ungefär hälften av de svensksyriska hus- 
hållen utgörs av sammanboende med barn 
medan ytterst få svensksyriska hushåll var 
sammanboende utan barn. Det är bland 
svensksyrier relativt vanligt att leva i vad 
som av SCB definieras som ”övriga hushåll” 
där bland annat tregenerationsboenden, 
inneboende och kompisboende eller kollek-
tiv ingår. Däremot är det ganska ovanligt att 
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leva som ensamstående, såväl med som 
utan barn, bland svensksyrier.

De allra flesta svensksyrier bor i hyresrät-
ter, en knapp fjärdedel bor i en bostad som 
de själva äger. Svensksyriers bostadsyta 
ligger i genomsnitt på 22 kvadratmeter  
per person – jämfört med i snitt 42 kvadrat-
meter per person för en genomsnittlig per-
son i Sverige.

Skolresultat  
bland barn och unga
De inrikes födda svensksyriska eleverna har 
en måluppfyllelse som ligger helt i nivå med 
rikssnittet medan de Syrienfödda eleverna 
inte når resultaten i samma utsträckning. 
Den nivån har över tid sjunkit, en utveckling 
som återkommer på flera ställen i rappor-
ten. Men då får vi inte glömma att vi jämför 
elevgrupper som är väldigt olika samman-
satta. Andelen nyanlända var vid den senare 
tidpunkten betydligt större vilket är den 
största orsaken till den negativa utveckling 
av exempelvis skolresultat och arbetslöshet 
som syns vid en första anblick.

Utbildning bland  
den vuxna befolkningen 
Omkring 40 procent av de vuxna mellan 25 
och 64 år har högst en förgymnasial utbild-
ningsnivå medan lika många har en efter-
gymnasial utbildning, en andel som över tid 
har ökat. Det är ungefär lika vanligt bland 
kvinnor som bland män att ha en eftergym-
nasial utbildning och för de svensksyriska 
männen ligger andelen med eftergymnasial 
utbildning nära hur det ser ut för samtliga 
män i Sverige. Kvinnor generellt i Sverige 
har en högre utbildningsnivå än män men 
det gäller inte gruppen svensksyrier.

Arbete och företagande
Färre än hälften av svensksyrierna i åldern 
20 till 64 år förvärvsarbetar. De som är  
födda i Sverige gör det i betydligt högre 
grad än de som är födda i Syrien. Här är det 
viktigt att komma ihåg att de allra flesta är 
relativt nyanlända. Andelen män som för-
värvsarbetar har ökat mellan 2013 och 
2018 samtidigt som andelen kvinnor som 
förvärvsarbetar oroande nog har minskat.

Svensksyrier är en grupp som i ett bakåt-
blickande perspektiv i förhållandevis hög 
utsträckning drivit egna företag i Sverige. 
Andelen företagare bland svensksyrierna 
har minskat på senare år, och ligger nu på 
en mer genomsnittlig nivå. Det är framför 
allt svensksyriska män som har och fort- 
farande driver eget företag. Att arbeta inom 
vård och omsorg är det vanligaste bland 
svensksyrierna, följt av hotell och restau-
rang, handel samt utbildning.

Arbetslöshet
Arbetslösheten bland svensksyrier har  
ökat kraftigt. Likaså andelen personer som 
saknat arbete under minst ett halvår, det vi 
kallar långtidsarbetslöshet. 

Liksom på flera andra punkter skiljer det 
sig stort mellan Syrienfödda och Sverige-
födda svensksyrier när det gäller öppen  
arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Bland utrikesfödda svensksyrier 
har andelen arbetslösa ökat markant sam- 
tidigt som andelen arbetslösa bland inrikes 
födda svensksyrier minskat till nivåer nära 
rikssnittet. Bland de Syrienfödda finns  
också en viss skillnad mellan könen, det är 
vanligare att som kvinna vara öppet arbets-
lös eller i åtgärd än som man. 



13

FAKTA FÖR FÖRÄNDRING | SAMMANFATTNING

Inkomster
Svensksyrier som förvärvsarbetar har  
i regel lägre inkomstnivåer än genomsnittet 
för samtliga förvärvsarbetande i Sverige.  
38 procent av svensksyrierna tjänar som 
mest 200 000 kronor per år, och bara  
18 procent hade en nettoinkomst över  
300 000 kronor per år. 

Det finns bland svensksyrier flera vanligt 
förekommande sätt att få inkomst. Ungefär 
hälften av svensksyrierna får sin inkomst 
genom förvärvsarbete eller egen närings-
verksamhet. Nästan lika många får inkomst 
genom ekonomiskt bistånd. Det är också 
relativt vanligt att som svensksyrier ha  
ersättning för föräldraledighet eller vård  
av närstående, via arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder eller studier. 

Bara en dryg tredjedel av svensksyrierna 
mellan 25 och 64 år är självförsörjande. De 
yngre svensksyrierna är i högre utsträck-
ning självförsörjande än de äldre och om 
man gör en jämförelse mellan könen är de 
svensksyriska kvinnorna i lägst utsträckning 
självförsörjande. Andelen självförsörjande 
bland kvinnor har sjunkit kraftigt mellan åren 
2013 och 2018. 

Utan inkomster
En positiv trend bland svensksyrier är att 
andelen personer som står helt utan ersätt-
ning har minskat kraftigt under åren 2013  
till 2018. Andelen svensksyrier med låg 
ekonomisk standard och andelen som får 
ekonomiskt stöd under lång tid har däremot 
ökat. År 2019 hade 7 av 10 svensksyriska 
hushåll med barn en låg ekonomisk stan-
dard. 

Jämfört med samtliga svenska hushåll 
finns bland svensksyrier en betydligt högre 
andel hushåll med låg inkomststandard. 
Detta är som mest vanligt bland de svensk-
syriska hushållen med en ensam vuxen och 
ett eller flera barn. De svensksyrier som är 
födda i Syrien har oftare en lägre inkomst-
standard än de som är födda i Sverige. 

Även här målas en mörk bild av en negativ 
utveckling upp. Men utvecklingen kan till 
stor del förklaras av förskjutningen från  
att ha varit en relativt väl etablerad grupp  
i Sverige till att bestå av till största andel  
nyanlända människor som nyligen flytt sitt 
hemland. I de allra flesta fall där svensk- 
syrierna delas upp i undergrupper efter  
födelseland framkommer en betydligt mer 
positiv bild.

Arbetslösheten bland 
svensksyrier har ökat  
kraftigt. Likaså andelen 
personer som saknat  
arbete under minst  
ett halvår, det vi kallar  
långtidsarbetslöshet. 
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Demografi
och boende
Folkökningen har gått snabbt i Sverige under 
2000-talet. 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 varit så mycket större än utvandringen.
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År 2000 bestod den svenska befolk-
ningen till 14,5 procent av personer med  

utländsk bakgrund *. Nitton år se-
nare (2019) hade denna andel 
ökar till 25,5 procent. Väljer 
man att bara fokusera på ut- 
rikesfödda personer så har 
utvecklingen i Sverige sett ut 
så här: År 2000 var 11,3 pro-
cent av befolkningen född i ett 
annat land än Sverige. 2019 
hade denna andel växt till  

19,6 procent.
Det betyder att det i dag bor närmare två 

miljoner utrikesfödda i Sverige. Men ut- 
rikesfödda är inte en homogen grupp. 56,6 
procent av de utrikesfödda 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 personer från Syrien, Irak 
och Iran utgör mer än häften av den asiatis-
ka gruppen (53,4 procent). Dessa sex län-
der utgör tillsammans nästan hälften (48,6 
procent) av alla utomeuropeiskt födda och 
27,5 procent av alla utrikesfödda i Sverige.  
I siffrorna ovan inkluderas inte de barn som 
är födda i Sverige med en eller bägge för-
äldrar från länderna. 

Historiskt har människor invandrat till 
Sverige från många olika delar av världen. 
Var invandrarna kommer från har varierat 
mycket över tid och det finns en mängd oli-

ka 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 sä-
kerhet. Andra skäl till att lämna det egna 
hemlandet och flytta till Sverige kan vara  
att man tror att det ska leda till ökade möj-
ligheter vad gäller arbetsmarknad och eko-
nomi. Vissa flyttar också för att studera i ett 
nytt land. När invandringen till ett land – från 
ett visst land eller en viss region/stad – på-
gått under en tid ökar också helt naturligt 
en annan typ av invandring, nämligen anhö-
riginvandringen. Det vill säga att människor 
flyttar till ett land där deras familjemedlem-
mar och släktingar redan är bosatta.

Oroligheterna i Syrien med krig och  
våldsamheter blommade upp i början av 
2010-talet, som en följd av den arabiska 
våren. 1  FN:s flyktingorgan UNHCR skriver 
att 11 miljoner syrier har tvingats fly sina 
hem sedan 2011. De flesta av dessa har 
sökt tillflykt i grannländerna 2, men många 
har också tagit sig längre bort i Europa – till 
bland annat Sverige. 

Under åren 2014 till 2018 var personer 
födda i Syrien den allra vanligaste gruppen 
invandrare som kom till Sverige från krigs-
drabbade länder för att söka asyl. 3  Den  
syriska gruppen var också, oavsett skäl till 
invandring, 2018 den allra största invandra-
de gruppen i Sverige. Det har alltså skett en 
stor ökning av syrier i Sverige sedan 2013, 
större än för personer med ursprung i något 

Sveriges största  
invandrargrupp 
 – hur ser den ut?
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av de övriga länder som beskrivs i Stiftelsen 
The Global Villages rapportserie. Under de 
fem åren mellan 2013 och 2018 ökade an-
talet personer med syriskt ursprung i Sveri-
ge från cirka 65 500 personer till 241 000 
personer, en ökning med 270 procent.

I detta kapitel presenterar vi en del grund-
läggande fakta om personer med syriskt 
ursprung i Sverige. Vi håller fokus på demo-
grafi och boende genom att svara på frågor 
om hur den svensksyriska populationen ser 
ut vad gäller bland annat ålder, medborgar-

skap och vistelsetid i Sverige. Boendesitua-
tionen belyses genom att bland annat stu-
dera olika hushållstyper och vilket typ av 
upplåtelseform som är vanligast. I de allra 
flesta fall jämförs statistik för personer med 
syriskt ursprung med hela den befolkning 
som finns i Sverige – detta för att ge en bild 
av hur den studerade gruppen förhåller sig 
till befolkningen i stort.  

*  Med utländsk bakgrund menas personer som 
antingen själva är födda utomlands eller personer 
som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.



DEMOGRAFI OCH BOENDE

18

Vi börjar med att studera demografin hos 
de personer som finns i Sverige och är folk-
bokförda här och som har ett syriskt ur-
sprung. 

Demografi är vetenskapen om befolk-
ningens fördelning, storlek och samman-
sättning – och den kan se olika ut beroende 
på avgränsning av denna befolkning – sett 
till bland annat ålder, kön och födelseland. 4 
I slutet av 2019 fanns 240 997 folkbokförda 
personer med syriskt ursprung i Sverige. 
Det handlar om personer som antingen  
själva är födda i Syrien eller som är födda  
i Sverige med minst en förälder född i Sy- 

rien. I denna rapport kallar vi dem hädan- 
efter för svensksyrier. 

Som nämnts inledningsvis i detta kapitel, 
ökade antalet folkbokförda personer med 
syriskt ursprung i Sverige med nästan 270 
procent mellan 2013 och 2019. I diagram 1 
framgår det tydligt att det framför allt är 
personer som är födda i Syrien och som har 
kommit till Sverige som har ökat, från  
41 700 personer 2013 till 191 500 perso-
ner 2019. I jämförelse har svensksyrier  
födda i Sverige med minst en Syrienfödd 
förälder ökat från 23 700 personer 2013 till 
49 500 personer 2019. 

Svensksyrier är den största invandrade 
gruppen i Sverige och därmed också den 
största invandrade gruppen i Sverige från 
Asien. Den näst största asiatiska invandrar-
gruppen i Sverige är irakier – i slutet av 
2018 fanns det 222 300 folkbokförda  
personer med irakiskt ursprung i Sverige.

Om man räknar om de absoluta befolk-
ningstalen i diagram 1 till andelar av hela 
den svenska befolkningen (drygt 10,3 miljo-
ner invånare) ser det ut som i diagram 2. Där 
ser vi att svensksyrier år 2019 utgjorde 2,3 
procent av den totala befolkningen i Sverige 
– en ökning från 1,0 procent sex år tidigare. 
I diagram 2 framgår det också att den stora 
ökningen av svensksyrier består av de 
svensksyrier som kommit till Sverige. Ande-
len svensksyrier som är födda i Sverige har 
minskat något i relation till rikets totala be-

folkning, samtidigt som andelen personer 
födda i Syrien har ökat från 0,4 procent år 
2013 till att år 2019 utgöra 1,85 procent av 
hela befolkningen i Sverige.  

Svensksyrier i Sverige

DIAGRAM 1 | ANTAL SVENSKSYRIER I SVERIGE 2013 OCH 2019  M 2013  M 2019

Födda i Syrien

Födda i Sverige med minst 
en förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier

41 748
191 530

23 702
49 464

65 450
240 994
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Ofta diskuteras könsfördelningen bland 
personer som invandrar till Sverige. När det 
gäller svensksyrier fanns det år 2019 en 
viss överrepresentation av män jämfört 
med kvinnor, särskilt bland de personer 
som var födda i Syrien. Denna fördelning var 
inte lika tydlig 2013 i någon av de studerade 
undergrupperna eller sett till samtliga 

svensksyrier, och bland de svensksyrier 
som är födda i Sverige är könsfördelningen 
fortsatt jämn också vid det senare årtalet. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 
2019 utgjordes 55 procent av samtliga 
svensksyrier av män och 45 procent av 
kvinnor.

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

 M 2013  M 2019

Födda i Syrien

Födda i Sverige med minst 
en förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier

0,43 %
1,85 %

0,57 %
0,48 %

1,01 %
2,33 %

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

  M 2013  M 2019

22 841
107 421

18 907
84 109

12 260
25 553

11 437
23 906

35 101
132 974

30 344
108 015

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Födda i Syrien

Samtliga svensksyrier

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien
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Under åren 2014 till 2018 var  
personer födda i Syrien den allra  
vanligaste gruppen invandrare som  
kom till Sverige från krigsdrabbade  
länder för att söka asyl.
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DIAGRAM 4 | ANTALET SVENSKSYRIER – I OLIKA ÅLDERSKATEGORIER – I SVERIGE 2013 OCH 2019

  M 2013  M 2019

6 596
45 220

4 385
31 655

9 605
38 162

8 791
34 597

12 371
41 896

14 658
35 537

6 500
7 289

2 197
5 321

320
1 211

27
106

21 254
80 757

10 885
38 944

11 802
43 483

9 111
35 808

12 398
42 002

0-15 år

16-24 år

25-34 år

35-44 år

45 år 
eller äldre

0-15 år

16-24 år

25-34 år

35-44 år

45 år 
eller äldre

0-15 år

16-24 år

25-34 år

35-44 år

45 år 
eller äldre

Födda i Syrien

Samtliga svensksyrier

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien
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Åldersfördelningen hos svensksyrier som 
beskrivs i diagram 4, visar att det är en rela-
tivt ung befolkningsgrupp – nästan hälften 
av samtliga svensksyrier var 2019 under  
25 år. Drygt 17 procent var samtidigt 45 år 
eller äldre. 

Vid en jämförelse av åldersfördelningen 
2013 och 2019, blir det tydligt att den 
största demografiska förändringen har 
skett bland de personer som är födda  
i Syrien och som har kommit till Sverige.  
År 2013 var omkring en fjärdedel av de 
svensksyrier som var födda i Syrien under 
25 år – 2019 hade denna andel växt till 40 
procent. Bland de Syrienfödda som fanns i 
Sverige 2019 var däremot den sammantag-
na åldersfördelningen relativt jämn. I den 
andra undergruppen, personer födda i Sve-
rige med minst en förälder född i Syrien, var 
90 procent av alla i gruppen under 25 år 
både 2013 och 2019.

Sammantaget kan sägas att bland perso-
ner som är födda i Syrien är åldersfördel-
ningen ganska jämn, medan bland personer 
födda i Sverige med minst en Syrienfödd 
förälder är majoriteten barn och unga under 
25 år. 

När vi jämför andelen svensksyrier med hela 
den svenska befolkningen uppdelat på de 
ålderskategorier som vi har använt i dia-
gram 4, blir det än mer tydligt att svensk-
syrierna som helhet är en yngre grupp in- 
vånare än hela befolkningen sammantaget. 
Det är framför allt bland de svenskfödda 
syrierna som det finns många väldigt unga, 
men vi ser också att gruppen som är 45 år 
eller äldre utgör en mycket större andel  
i hela befolkningen än vad den gör bland 
svensksyrierna.

I kommande delar av denna rapport är det 
viktigt att komma ihåg dessa inledande 
konstateranden – att många svensksyrier  
är unga, särskilt bland dem som är födda  
i Sverige. Där det finns särdrag mellan grup-

pen svensksyrier i jämförelse med hela be-
folkningen i Sverige så behöver inte dessa 
särdrag enbart bero på personernas ur-
sprung – det kan också vara en fråga om 
ålder.

Födda i Syrien Födda i Sverige med minst 
en förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier Hela befolkningen i Sverige

M 0-15 år 
M 16-24 år 
M 25-34 år  
M 35-44 år 
M 45 år eller äldre

23,6

16,5
19,9 18,1

21,9

71,8

14,7
10,8

2,4
0,2

33,5

16,2 18,0
14,9

17,4 18,9
10,1 14,1 12,4

44,5
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Vi fokuserar nu på de personer som är föd-
da i Syrien och som är folkbokförda i Sveri-
ge. I detta avsnitt studerar vi hur länge de 
har bott i Sverige. Genom detta får vi en 
uppfattning om hur länge de varit i landet 
vilket är viktig kunskap för analyser längre 
fram i denna rapport. Ibland kan skillnader 
mellan svensksyriska personer och hela 
befolkningen i Sverige förklaras av vistelse-
tiden i landet snarare än av härkomst.

I diagram 6 delas de utrikesfödda svensk-
syriernas vistelsetid in i olika tidsintervall. 
Här ser vi också hur utrikesfödda svensk-
syriers vistelsetid förändrades mellan 2013 
och slutet av 2018. Vi börjar med att stude-
ra fördelning av vistelsetid vid det första år-
talet, år 2013.

2013 var lite drygt hälften av de utrikes-
födda svensksyrierna relativt nyanlända  
i Sverige: 34 procent hade då bott i Sverige 
i mindre än ett år, och sammanlagt 56 pro-
cent hade bott i Sverige i max fyra år. Det 
fanns också en relativt stor andel, närmare 
en fjärdedel av alla utrikesfödda svensk- 
syrier, som hade bott i Sverige i mer än 20 
år. De personer som varit i Sverige en längre 

period vid denna tidpunkt hade alltså kom-
mit hit framför allt under 1980-talet. 

I slutet av 2018, alltså fem år senare, hade 
andelen relativt nyanlända ökat till att utgöra 
78 procent av de utrikesfödda svensksyri-
erna i Sverige – samtidigt som andelen som 
varit i landet längre än 20 år nu inte utgjorde 
mer än 6 procent av de utrikesfödda 
svensksyrierna. 

Diagram 6 visar tydligt hur vistelsetiden 
sammanfaller med flyktingvågen 2015 och 
de närliggande åren. År 2018 hade närmare 
80 procent av de utrikesfödda svensksyri-
erna kommit till Sverige under de senaste 
fyra åren, alltså sedan 2014. Sett till kvarva-
rande 20 procent hade hälften, 10,4 pro-
cent, kommit mellan 2012 och 2013, och 
12 procent hade kommit till Sverige innan 
2012.  Vi ser också att vistelsetiden i Sveri-
ge bland de utrikesfödda svensksyrierna 
sammanfaller relativt väl med krigsutbrottet 
för det syriska inbördeskriget 2011, och vi 
kan anta att många av dem som kommit till 
Sverige under senare år kommit som flyk-
tingar från just denna konflikt. 

Vistelsetid i Sverige

I den statistik som vi har använt har vistelse- 
tiden i Sverige endast presenterats i olika 
tidsintervall (se diagram 6). Genom att utgå 
från dessa tidsintervall kan man räkna ut ett 
medelvärde på denna vistelsetid. 5 

Den genomsnittliga vistelsetiden för 
utrikesfödda svensksyrier i landet presente-
ras i diagram 7. Vi ser där att vistelsetiden 

för utrikesfödda svensksyrier i Sverige har 
halverats mellan 2013 och 2018, från i 
genomsnitt nio och ett halvt år till ungefär 
fyra år och åtta månader. Dessa siffror 
understryker att många av de utrikesfödda 
svensksyrierna som fanns i Sverige under 
2018 var relativt nya i landet.



DIAGRAM 6 | UTRIKESFÖDDA SYRIER I SVERIGE – HUR LÄNGE DE HAR VARIT I SVERIGE?  

JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 OCH 2018

 
M 2013  M 2018

DIAGRAM 7 | GENOMSNITTLIG VISTELSETID I SVERIGE (ANTAL ÅR) I SVERIGE FÖR  

UTRIKESFÖDDA SYRIER – JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 OCH 2018

 
M 2013  M 2018
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34,3 %
7,7 %

16,7 %
40,0 %

5,0 %
30,3 %

2,9 %
10,4 %
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2,6 %
0,8 %

5,3 %
1,8 %

5,2 %
1,2 %
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Innan vi lämnar vistelsetid och går vidare till 
andra analyser ska vi studera de utrikes- 
födda svensksyrierna ur ytterligare en syn-
vinkel. Det är nämligen också intressant att 
undersöka om den genomsnittliga vistelse-
tiden i Sverige skiljer sig mellan kvinnor och 
män. 

En granskning av statistiken visar att år 
2013 hade en genomsnittlig utrikesfödd 
svensksyrisk kvinna varit i Sverige i nästan 
tio och ett halvt år, medan utrikesfödda 
svensksyriska män i genomsnitt hade en 
något kortare vistelsetid på 8,8 år. År 2018 
var den genomsnittliga vistelsetiden för ut-
rikesfödda svensksyriska kvinnor och män 
betydligt närmare varandra: en genomsnitt-
lig utrikesfödd svensksyrisk kvinna hade då 
varit i Sverige i fem år och en genomsnittlig 

utrikesfödd svensksyrisk man i ungefär fyra 
år och sju månader.  Det går alltså inte läng-
re att säga att Syrienfödda kvinnor generellt 
sett varit längre i landet än Syrienfödda män. 

Det man däremot kan säga är att det un-
der vissa perioder har kommit fler män än 
kvinnor till Sverige från Syrien. Under perio-
den 2012 till 2016 kom fler män än kvinnor 
från Syrien till Sverige, dessförinnan och  
efter har det varit mer lika mellan könen.  
I diagram 8 beskrivs invandringen till Sveri-
ge från Syrien per år och kön. Skillnaden var 
som störst 2016 då männen som invandra-
de var 10 000 fler än kvinnorna. 

Det är viktigt att se på de framräknade medelvärdena 
som ungefärliga eftersom de bygger på subjektiva 
antaganden (mittenvärden).

DIAGRAM 8 | ANTAL INVANDRADE SYRIENFÖDDA KVINNOR OCH MÄN, ÅR 2000 OCH 2018
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2018 hade 78 procent av de utrikesfödda 
svensksyrierna kommit till Sverige under  
de senaste fyra åren, alltså sedan 2014.
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Vilka orsaker finns då till att människor ut-
vandrar från Syrien och bosätter sig i Sveri-
ge? I detta avsnitt kommer vi ur ett statis-
tiskt perspektiv närmare att granska vilka 
grunder de utrikesfödda svensksyrierna har 
för bosättning i landet.

Det vanligaste skälet till att bosätta sig i 
Sverige är att man flyr från sitt hemland och 
därmed har så kallat skyddsbehov. Knappt 
70 procent av alla som har invandrat till 
Sverige från Syrien och som 2018 var folk-
bokförda i Sverige hade kommit hit som 
flyktingar. En annan vanlig grund var att flyt-
ta till Sverige som anhöriginvandrare – det 
vill säga att man redan har familjemedlem-
mar i Sverige och ansluter till dem genom 
flytten hit. Det är en betydligt högre andel 
av dessa anhöriginvandrare som ansluter till 
någon eller några personer som kommit till 

Sverige som flyktingar (2018: 25,2 procent) 
än som flyttar till Sverige för att ansluta som 
anhörig till icke-flyktingar (2018: 3 procent). 

I diagram 9 ser vi hur de utrikesfödda 
svensksyriernas grund för bosättning  
i Sverige skiljer sig åt mellan åren 2013  
och 2018. Andelen svensksyrier som har 
flytt till Sverige är förhållandevis oförändrat 
mellan åren, medan anhöriginvandring till  
familjemedlemmar som kommit till Sverige 
som flyktingar ökat kraftigt mellan 2013 
och 2018. En del av svensksyrierna som 
2013 hade kommit till Sverige som flykting-
ar hade under de kommande fem åren an-
höriga som anslöt till dem i det nya landet.

Observera att diagram 9 återigen endast 
omfattar de svensksyrier som själva är föd-
da i Syrien – de vi kallar utrikesfödda.

Grund för bosättning

DIAGRAM 9 | ANDELEN UTRIKESFÖDDA SVENSKSYRIER MED OLIKA BAKGRUND FÖR  

BOSÄTTNING I SVERIGE – JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 OCH 2018

 
M 2013  M 2018

Flyktingar/
skyddsbehövande

Anhöriga
– flyktingar

Studerande

Arbetsmarknad

Anhöriga
– ej flyktingar

Övriga

Uppgift saknas

64,2 %
69,7 %

7,1 %
25,2 %

0,1 %
0,0 %

1,3 %
0,2 %

10,9 %
3,0 %

8,3 %
1,9 %

8,0 %
1,8 %



69,0 %
75,9 %

5,5 %
18,4 %

0,1 %
0,0 %

1,8 %
0,3 %

9,0 %
2,2 %

7,1 %
1,5 %

7,6 %
1,6 %

DIAGRAM 10 | ANDELEN UTRIKEFÖDDA SVENSKSYRIER  – KVINNOR OCH MÄN – MED OLIKA  

GRUND  FÖR BOSÄTTNING I SVERIGE. JÄMFÖRELSE MELLAN 2013 0CH 2018

 M 2013   M 2018

Flyktingar/
skyddsbehövande

Anhöriga till
flyktingar

Studerande

Arbetsmarknad

Anhöriga till
icke-flyktingar

Övriga

Uppgift 
saknas

Flyktingar/
skyddsbehövande

Anhöriga till
flyktingar

Studerande

Arbetsmarknad

Anhöriga till
icke-flyktingar

Övriga

Uppgift 
saknas

När man granskar statistiken lite mer i detalj 
ser man att det skiljde sig något mellan 
kvinnors och mäns grund för bosättning  
i Sverige. 2018 var tre av fyra utrikesfödda 
svensksyriska män flyktingar eller skydds-
behövande, och drygt 18 procent hade 
kommit som anhöriga till flyktingar. För  
kvinnorna samma år var 58 procent 

skyddsbehövande flyktingar och 34 pro-
cent anhöriga till flyktingar. Statistiken visar 
alltså att det 2018 var relativt vanligt att 
männen flydde/flyttade hit först och att 
kvinnorna i ett senare skede följde efter. 
Detta var inte lika tydligt år 2013 då fördel-
ningen av grund för bosättning i Sverige 
såg mer lika ut för kvinnor och män. 

Män

Kvinnor
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58,7 %
57,5 %

9,0 %
34,0 %

0,0 %
0,0 %

0,7 %
0,1 %

13,3 %
3,9 %

9,9 %
2,3 %

8,6 %
2,0 %
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I de hittills behandlade avsnitten har vi gran-
skat de svensksyrier som var folkbokförda  
i Sverige, i slutet av 2019 rörde sig detta om 
drygt 241 000 svensksyrier. Men 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 här, 
samtidigt som man är medborgare i annat 
land.

 Alla personer som är folkbokförda i Sveri-
ge, oavsett medborgarskap, har tilldelats ett 
personnummer. För att som utlandsfödd bli 
svensk medborgare måste man ansöka om 
medborgarskap genom det svenska Migra-
tionsverket. För att godkännas för medbor-
garskap måste man uppfylla vissa lagstad-
gade krav. 

Det finns i Sverige också personer som 
nyligen har invandrat eller sökt asyl och 
som ännu inte har fått uppehållstillstånd  
eller folkbokförts. Dessa personer räknas 
aldrig in i statistiken och ingår därför inte 
heller i denna rapport. Hur många män- 
niskor som finns i Sverige utan att vara folk-

bokförda är inte känt, men vi vet att av de 
asylsökande 2019 var syrierna den klart 
största gruppen. Omkring 2 600 personer 
från Syrien sökte asyl i Sverige det året. 6 
Det finns alltså fler syrier i Sverige än de 
syrier som omfattas av rapporten, men vi 
vet inte exakt hur många de är. 

Att ha ett medborgarskap är en viktig as-
pekt inom samhället, och en grund för den 
svenska demokratin. Det är ett rättsligt avtal 
som definierar förhållandet mellan individen 
och staten, och fastställer rättigheter och 
skyldigheter (Migrationsverket 2021). Det är 
alltså viktigt att få ett medborgarskap för att 
i juridisk mening få tillgång till alla delar av 
det svenska samhället. 

Om man studerar hela befolkningen  
i Sverige, vilken utgörs av cirka 10,3 miljoner 
personer, så gäller följande: nästan 91 pro-
cent av dessa personer, folkbokförda  
i Sverige, har också svenskt medborgar-
skap (se diagram 11). Drygt 9 procent är 
medborgare i annat land än Sverige.

Medborgarskap

DIAGRAM 11 | MEDBORGARSKAP HOS SAMTLIGA PERSONER  

FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE (10 327 589) 2019

Svenskt medborgarskap

9,1 %

90,9 %

Annat medborgarskap  
än svenskt

Totala antalet personer 
folkbokförda i Sverige 2019:

Svenskt medborgarskap:
9 387 009 personer

Annat medborgarskap än 
svenskt: 940 580 personer.



Om vi närmare granskar gruppen svensk-
syrier, hade drygt hälften av de folkbokförda 
ett annat medborgarskap än ett svenskt 
2019. Denna statistik och analys av med-
borgarskap, i diagram 12 och 13, omfattar 
endast personer som är födda i Syrien – de 
svensksyrier som är födda i Sverige ingår 
alltså inte i analyserna eller diagrammen. 

I diagram 12 ser vi också att fördelningen 

av utrikesfödda svensksyriers medborgar-
skap inte hade ändrats särskilt mycket se-
dan 2013. Det finns bara en väldigt liten 
skillnad på några enstaka procentenheter 
där andelen med svenskt medborgarskap 
minskat något, medan andelen med annat 
medborgarskap än svenskt ökat något. Den 
övergripande bilden förblir dock densam-
ma. 

Som vi visade i föregående avsnitt, ökade 
antalet svensksyrier markant mellan 2013 
och 2019 – och framför allt ökade antalet 
personer som var födda i Syrien. Så även 
om fördelningen mellan medborgarskapen  
i andelar i diagram 12 ser likartad ut mellan 
2013 och 2019, så har antalet personer 
med antingen svenskt eller annat medbor-
garskap ökat mycket under samma år.  
Detta beskrivs i diagram 13. Vi ser där att 
antalet personer som var födda i Syrien och 
som hade ett svenskt medborgarskap hade 
ökat från ungefär 17 900 personer 2013 till 
78 600 personer 2019, det handlar alltså 
om en ökning på 342 procent på sex år.  

År 2019 var det mer än tre gånger så 
många utrikesfödda svensksyrier som hade 
ett svenskt medborgarskap jämfört med 
2013.

Under samma sex år, alltså mellan 2013 
och 2019, skedde en stor ökning av antalet 
utrikesfödda svensksyrier med ett annat 
medborgarskap än svenskt, den ökningen 
var hela 472 procent. 

År 2013 hade fler syrienfödda män än 
kvinnor ett svenskt medborgarskap, en 
skillnad på 10 procentenheter (38 respekti-
ve 48 procent). År 2019 fanns ingen skillnad 
mellan könen avseende andel med svenskt 
medborgarskap. 
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DIAGRAM 12 | MEDBORGARSKAP HOS PERSONER FÖDDA I SYRIEN OCH FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE – 

ANDEL PERSONER 2013 RESPEKTIVE 2019
 

 M Svenskt medborgarskap  M  Annat medborgarskap än svenskt

2013

57,2 % 58,8 %

42,8 % 41,2 %

2019
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DIAGRAM 13 | MEDBORGARSKAP HOS PERSONER FÖDDA I SYRIEN OCH FOLKBOKFÖRDA I SVERIGE – 

ANTAL PERSONER 2013 RESPEKTIVE 2019

 
M Svenskt medborgarskap  M  Annat medborgarskap än svenskt

2013

23 881

112 629

17 867

78 901

2019

Totala antal personer födda i Syrien 
och folkbokförda  i Sverige

2013: 41 748
2019: 191 530

Den slutsats vi kan dra är att andelen Syri-
enfödda med svenskt medborgarskap har 
minskat, och att detta helt kan relateras till 
den kraftiga invandringen av svensksyrier 
under senare år. Antalet Syrienfödda med 
svenskt medborgarskap har ökat, men inte  
i paritet med hur många som har kommit till 
Sverige. Om man är flykting måste man ha 
bott i Sverige i minst fyra år för att få ansö-

ka om ett svenskt medborgarskap, och den 
tid det tar att få ett beslut har ibland varit 
upp till två år. Många syrier som har kommit 
till Sverige har inte hunnit uppfylla kraven 
och fått ett beslut om medborgarskap men 
allt fler uppfyller kriterierna. Under 2019 be-
viljades totalt 75 000 personer ett svenskt 
medborgarskap. Nästan 40 procent av 
dessa personer var syrier.

Av de asylsökande 2019  
var syrierna den klart största 
gruppen. Omkring 2 600 
personer från Syrien sökte  
asyl i Sverige 2019.



33



DEMOGRAFI OCH BOENDE

34

Ofta används valdeltagandet som en indi-
kator på delaktigheten i samhällsutveckling-
en. Ett högt valdeltagande indikerar ett poli-
tiskt 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 bak-
grund. Samtidigt ska vi betänka att valdelta-
gandet över lag är högt i Sverige, och i de 
flesta invandrargrupper når man upp till ni-
våer på valdeltagande som överträffar det vi 
ser i många andra länder.

För att vara röstberättigad i riksdagsvalet 
måste man vara svensk medborgare. Efter-
som en stor grupp syrier inte är svenska 
medborgare har de heller inte rösträtt i riks-
dagsvalet. Däremot har utländska med-
borgare under vissa förutsättningar rösträtt 
i kommunal- och landstingsval. 

Det totala valdeltagandet i Sverige låg i 
riksdagsvalet i september 2018 på 87 pro-
cent.

Bland samtliga svensksyrier som var röst-
berättigade i valet 2018 röstade ungefär  
74 procent. Det är något lägre i den svensk-
syriska gruppen än bland landets samtliga 
röstberättigade med utländsk bakgrund  
(76 procent). Man kan också se att valdelta-
gandet var högre bland de svenskfödda 
syrierna med minst en Syrienfödd förälder 
(79 procent) än bland de personer som var 
födda i Syrien (72 procent). 

Man kan alltså konstatera med utgångs-
punkt i ovan gjorda jämförelser, att den 
svensksyriska gruppen var relativt röst- 
benägna i det föregående riksdagsvalet, 
särskilt de personer som var födda i Sveri-
ge med minst en Syrienfödd förälder.  

Valdeltagande

DIAGRAM 14 | VALDELTAGANDET I RIKSDAGSVALET 2018 

– ANDELEN SOM RÖSTADE AV DE RÖSTBERÄTTIGADE I OLIKA GRUPPER

Hela den röstberättigade befolkningen i Sverige

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

Utländsk bakgrund (utrikesfödda + inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar)

Födda i Syrien

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier

87,2 %

90,8 %

75,7 %

71,6 %

78,5 %

73,6 %

Anmärkning: Man 
kan räkna ut val- 
deltagande på lite 
olika sätt, och 
staplarna i diagram 
14 avseende hela 
befolkningen  
i Sverige kontra 
svensksyrierna  
har något olika 
beräkningsgrun-
der. Skillnaderna 
är dock så små att 
det inte förändrar 
bilden eller ana- 
lysen av val- 
deltagandet.
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I diagram 15 presenteras valdeltagandet för 
svensksyriska män och kvinnor i riksdags-
valet 2018. Siffrorna visar att det inom den 
svensksyriska gruppen skiljde sig tydligt 
mellan kvinnor och män gällande valdel- 
tagandet, men bara bland de personer som 
var födda i Sverige med minst en Syrien-
född förälder, och inte för personer födda i 
Syrien. Om vi först ser till de svensksyrier 
som är födda i Sverige ser vi att 82,7 pro-
cent av kvinnorna, men endast 74,5 pro-
cent av männen, röstade i riksdagsvalet 
2018 – en skillnad på 8,2 procentenheter. 
Bland svensksyrier födda i Syrien är valdel-
tagandet såväl lägre som jämnt fördelat 

mellan kvinnor (71,8 procent) och män (71,4 
procent). 

Om vi tittar på svensksyriska män respek-
tive kvinnor oavsett födelseland, var det en 
något större andel bland kvinnorna (75 pro-
cent) än bland männen (72 procent) som 
röstade i det förra riksdagsvalet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det var 
något vanligare att svensksyriska kvinnor 
röstade i föregående riksdagsval. Det är 
dock värt att poängtera än en gång, att 
kvinnor som var födda i Sverige med minst 
en förälder född i Syrien var den mest röst-
benägna gruppen sett till svensksyriernas 
interna sammansättning. 

DIAGRAM 15 | VALDELTAGANDE I RIKSDAGSVALET 2018 – KVINNOR OCH MÄN 

– ANDELEN SOM RÖSTADE AV DE RÖSTBERÄTTIGADE

Kvinnor

Samtliga svensksyrier 

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien

Födda i Syrien

Män
Samtliga svensksyrier 

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien

Födda i Syrien

75,0 %

82,7 %

71,8 %

72,3 %

74,5 %

71,4 %
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Vi ska nu gå över till att studera hur svensk-
syriers boendesituation ser ut i Sverige och 
hur de svensksyriska hushållen generellt 
ser ut. I tidigare delar av detta kapitel har vi 
studerat svensksyrier relativt separat, ofta 
med särskilt fokus på utrikesfödda svensk-
syrier som kommit till Sverige som flykting-
ar. Vi kommer nu istället se framför allt till 
samtliga svensksyrier, med undergrupperna 
inrikes födda och utrikesfödda, och ofta 
analysera dessa i jämförelse med hela  
befolkningen i Sverige. 

Det som benämns hela svenska folket, 
det vill säga 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 perso-
ner per hushåll.

Om man studerar karaktären på dessa  
hushåll finner man att de fördelar sig på  
följande sätt:

 39,8 procent av hushållen består av en 
ensamstående utan barn

 7,1 procent består av en ensamstående 
med barn

 24,0 procent består av sammanboende 
utan barn

 22,2 procent består av sammanboende 
med barn

 6,8 procent av hushållen är ”övriga hus-
håll” 7

När vi studerar boende är det också av hög 
relevans att lyfta att de invandrade grup-
perna i Sverige inte är jämt utspridda över 

Hushållstyper

Den genomsnittliga bostads- 
storleken är hälften så stor för 
svensksyrier jämfört med hela 
den svenska befolkningen. 
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landet – geografiskt sett – utan kraftigt  
överrepresenterade i landets utsatta  
områden. 8 

År 2019 bodde ungefär 16 procent av de 
personer som var födda i Syrien och som 
bodde i Sverige i utsatta områden. 9 

Personer med Syrien som födelseland var 
överrepresenterade i områdena Hageby i 
Norrköping där 28 procent av alla invånare 
var födda i Syrien, och Hovsjö, Ronna, Ge-
neta och Lina i Södertälje. 10

Låt oss studera hur befolkningen fördelar 
sig mellan de olika hushållstyperna. I dia-
gram 16 visas andelen som bor i olika typer 
av hushåll sett till samtliga svensksyrier  
respektive hela svenska folket. Samtliga 
svensksyrier uppgick år 2019 som vi tidiga-
re har sett till ungefär 241 000 personer. 
Landets totala befolkning uppgick samtidigt 
till drygt 10,3 miljoner personer. 

Det blir genast tydligt att svensksyrierna 
2019 skilde sig tydligt från totalbefolkning-
en i Sverige när det handlar om hushållstyp. 
Drygt varannan (52,3 procent) svensksyrisk 
person bodde 2019 i ett sammanboende 
hushåll med barn. Om man ser till hela 
svenska folket vid samma tidpunkt var vis-
serligen sammanboende hushåll med barn 
också den vanligaste hushållstypen, men 
den utgjorde endast 39,5 procent. Hus-
hållstyperna sammanboende utan barn och 
ensamstående utan barn som var relativt 
vanliga i hela den svenska befolkningen 
(22,0 procent respektive 18,2 procent) är 
mycket mer ovanligt bland svensksyrierna. 
Endast 4,5 procent av svensksyrierna lever  
i sammanboende hushåll utan barn. Där- 
emot är ensamstående hushåll med barn 
ungefär lika vanliga bland svensksyrierna 
(7,5 procent) som bland hela det svenska 
folket (8,4 procent).

Andelen svensksyrier som bor i kategorin 
”övriga hushåll” är också mycket högre än  
i den svenska befolkningen i sin helhet.  
27 procent av svensksyrierna men endast 
12 procent av hela det svenska folket bor  
i denna hushållskategori.

DIAGRAM 16 | ANDEL 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 svensksyrier Hela svenska folket

8,4 % 7,5 %

4,5 %

52,3 %

27,3 %

18,2 %

8,4 %

22,0 %

39,5 %

11,9 %
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Istället för typ av hushåll kan man tala om 
personers civilstånd. Civilstånd, det vill säga 
om man är ogift, gift, skild eller änka/änkling 
är liksom hushållstyp av betydelse för män- 
niskor. Att ha en närstående och kanske 
barn betyder för många både en ekonomisk 
och en känslomässig trygghet. 

2019 var sex av tio svensksyrier (60 pro- 
cent) ogifta, vilket visas i diagram 17. 
Observera att statistiken kring civilstånd 
gäller för hela den svensksyriska befolk-
ningen – det vill säga alla personer med 
syriskt ursprung som är folkbokförda  
i Sverige (inte bara de Syrienfödda). Vid 
detta tillfälle, 2019, var ungefär 35 procent 
av svensksyrierna gifta och drygt 4 procent 
skilda.

Jämför man med hela det svenska folket 

2019 ser man att det är en lite lägre andel 
svensksyrier som är ogifta, medan andelen 
gifta personer ligger helt i linje med hela 
den svenska befolkningen. Det är alltså 
ungefär lika vanligt att vara gift som svensk-
syrier som vilken person som helst som bor 
i Sverige, oberoende av födelseland eller 
grupptillhörighet. 

När man analyserar denna statistik kring 
civilstånd är det åter igen på sin plats att 
påminna om att många svensksyrier 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 svensksyrier beror naturligtvis  
på att det finns färre äldre personer med 
syriskt ursprung i landet.

Civilstånd

DIAGRAM 17 | CIVILSTÅND – 2013 OCH 2019

Gruppen svensksyrier 2013

Ogifta
Gifta
Skilda
Änkor/änklingar

Gruppen svensksyrier 2019

Ogifta
Gifta
Skilda
Änkor/änklingar

Hela befolkningen i Sverige 2019

Ogifta
Gifta
Skilda
Änkor/änklingar

58,5 %
34,6 %

5,3 %
1,6 %

60,0 %
34,5 %

4,1 %
1,4 %

53,3 %
32,9 %

9,7 %
4,1 %

Bland svensksyrier födda i Syrien fanns 
2019 vissa skillnader mellan könen. 57 pro-
cent av männen och 43 procent av kvinnor-
na var ogifta. Marginellt fler kvinnor än män 
var skilda respektive änkor. I den svensk- 
födda gruppen fanns inga skillnader, en klar 

majoritet, omkring 95 procent var ogifta. 
Det är i sin helhet i stora delar en grupp  
bestående av barn, unga och väldigt unga 
vuxna. 

Det syns inga större skillnader mellan 
2013 och 2019 gällande svensksyriernas 
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civilstånd. Det är en något större andel 
2019 som är ogifta och en något mindre 
andel som är skilda eller änkor/änklingar. 
Detta förklaras framför allt av att en stor del 
av den svensksyriska befolkningen som 
kommit till Sverige under denna tid har  

bestått av unga människor (personer under 
25 år). Därmed har också andelen svensk-
syrier som ännu inte kommit upp i ”giftas- 
ålder” ökat, om än marginellt. 

ungefär 16 procent av de personer i Sverige 
som är födda i Syrien bor i utsatta områden. 
De är överrepresenterade i områdena Hageby  
i Norrköping, och Hovsjö, Ronna, Geneta och 
Lina i Södertälje.
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När man studerar hur människor bor brukar 
man bland annat titta på det som kallas 
upplåtelseform. I denna rapport – och i sta-
tistiken från SCB – har vi delat in bostäderna 
i tre olika upplåtelseformer: äganderätt eller 
småhus, bostadsrätt och hyresrätt. Svensk-
syrierna bor till största del (75 procent)  
i hyresrätter – att jämföra med 30 procent 
av hela den svenska befolkningen. 

En minoritet av svensksyrierna bor i en 
äganderätt/eget småhus (13 procent) eller  
i en bostadsrätt (9 procent). Det är tydligt  
att dessa upplåtelseformer är mer ovanliga  
i denna grupp än i hela den svenska befolk-
ningen.

En förklaring till att svensksyrierna i så 
pass stor utsträckning bor i hyresrätter, 
finns i att Syrien är ett av de vanligaste  
födelseländerna bland boende i landets ut-
satta områden. 11  Om personer som bor  
i de utsatta områdena kan man generellt 
säga att de är mer trångbodda än boende  
i andra delar av landet, befolkningen är  
förhållandevis ung och hyresrätter är den 
dominerande upplåtelseformen.

Det finns också rent geografiska aspekter 
som kan utgöra förklaring. Bostäders upp- 
låtelseform varierar generellt mycket mellan 

olika delar av landet och hyresrätter är kraf-
tigt dominerande i de områden där många 
nyanlända, bland annat svensksyrier, bor 
samlat. En annan aspekt, som vi kommer att 
diskutera mer längre fram i rapporten, är 
den ekonomiska. För att få ett lån och köpa 
en bostad krävs en kontantinsats och ett 
stadigt arbete med en lön som räcker till att 
beviljas ett lån. Båda dessa delar kan vara 
svårt när man har varit i Sverige relativt kort 
tid. 

Det är generellt vanligare att personer 
med utländsk bakgrund i Sverige bor i  
hyresrätt i flerbostadshus. 47 procent av in-
vånarna med utländsk bakgrund bor så, att 
jämföra med 19 procent av invånarna med 
svensk bakgrund. Det motsatta gäller boen-
de i småhus med äganderätt. 27 procent  
av befolkningen med utländsk bakgrund bor 
så medan mer än en dubbel så stor andel, 
58 procent, av befolkningen med svensk 
bakgrund bor i ett småhus som de äger.  
Boende i bostadsrätt skiljer sig relativt lite 
mellan personer med svensk respektive  
utländsk bakgrund. 16 procent av befolk-
ningen med svensk bakgrund bor i bostads-
rätt och 18 procent av befolkningen med 
utländsk bakgrund. 

Boende 
– olika upplåtelseformer

DIAGRAM 18 | OLIKA TYPER/UPPLÅTELSEFORMER AV BOSTÄDER BLAND HELA SVENSKA FOLKET OCH 

LANDETS SVENSKSYRIER, ÅR 2019

M Samtliga svensksyrier   
M Hela svenska folket

Äganderätt/småhus Bostadsrätt Hyresrätt Övriga + uppgift saknas

2,4 %

19,3 %

48,5 %

29,8 %

3,5 %
8,5 %

13,3 %

74,6 %
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Ytterligare en intressant aspekt att studera  
i relation till boende är den genomsnittliga 
boendearean per bostad eller person. Det 
vill säga vilken yta man har att röra sig på  
i sitt hem. En genomsnittlig svensk bostad 
är ungefär 90 kvadratmeter stor. Tidigare  
i denna rapport konstaterade vi att ett 
svenskt hushåll i genomsnitt består av 2,19 
personer. Räknar man ut ett medelvärde på 
bostadsytan per person så blir det nästan 
42 kvadratmeter.

När vi studerar bostadsstorleken specifikt 
för svensksyrier så ser vi att skillnaden mot 
hela det svenska folket är tydlig: den genom- 
snittliga bostadsstorleken är hälften så stor 
– 22 kvadratmeter per person. Vid en något 
mer detaljerad granskning ser vi att det inte 
finns någon större skillnad mellan utrikes-
födda och inrikes födda svensksyrier. I dia-
gram 19 visas hur många kvadratmeter 
svensksyrierna bodde på per person år 
2019, såväl som hur det ser ut sett till hela 
det svenska folket.

2019 års rapport från Stiftelsen The Glo-
bal Village, ”Fakta för förändring”, handlade 
specifikt om landets utsatta områden.  
I rapporten konstaterades att den genom-
snittliga bostadsstorleken i dessa utsatta 
områden låg på cirka 72 kvadratmeter. I öv-
riga Sverige var medelvärdet på bostadens 
storlek drygt 15 kvadratmeter större. 

Skälet till att dessa siffror nämns i relation 
till svensksyriernas boendearea är, som tidi-
gare nämnts, att personer födda i Syrien är 
kraftigt överrepresenterade i de utsatta om-
rådena och utgör 5,3 procent av de boende 
i dessa områden. Det är den tredje största 
gruppen efter personer födda i Sverige (46 
procent) och personer födda i Irak (7,1 pro-
cent). 12  Boendestatistiken för dessa utsat-
ta områden kan ge en fingervisning om hur 
svensksyriernas boendesituation ser ut. 

I statistiken från rapporten från ”Fakta för 
förändring” 2019 ser vi också att det bor 
fler personer per hushåll i de utsatta områ-
dena (2,53 personer per hushåll) jämfört 
med snittet för hela riket, vilket alltså ligger 
på 2,19 personer per hushåll. Sammantaget 
kan man konstatera att det finns en trång-
boddhet i de utsatta områdena som man 
sällan finner i övriga delar av landet. Och 
denna trångboddhet gör sig tydlig när man 
studerar hela den svensksyriska gruppen 
– oberoende av var i landet de bor – i dia-
gram 19. 

Boende – boarea

DIAGRAM 19 | GENOMSNITTLIG BOAREA  

(KVADRATMETER) PER PERSON – 2019

Födda i Syrien

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier

Hela svenska folket

22,4

21,8

22,3

41,6
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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 möjligheter-
na att på ett socialt hållbart sätt ta sig in i det svens-
ka samhället och på den svenska arbetsmarknaden. 
Skolprestationer och utbildningsnivå ses ofta som en 
nyckel till integration och ett vaccin mot utanförskap.
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Att skolor och undervisning 
över lag har stora utmaningar 
i de områden där många med 
utländsk bakgrund bor är oro- 
väckande. Vissa invandrar-
grupper har dessutom en 
svag utbildning med sig i ba-
gaget från sitt hemland, och 
för dessa personer blir den 

svenska skolgången och den fortsatta ut-
bildningen extra viktig. Gruppen som har 
invandrat från Syrien är tudelad. Omkring 
40 procent av de vuxna mellan 25 och 64 år 
har högst en förgymnasial utbildningsnivå 
men lika många har en eftergymnasial ut-
bildning. 1 

I föregående kapitel studerade vi hur den 
svensksyriska gruppen såg ut demografiskt 
samt hur de boendemässiga förutsättning-
arna såg ut för svensksyrier generellt. 

I detta kapitel ska vi nu dyka ner i och stu-
dera svensksyriers utbildningsnivå och skol- 
prestationer. 

- 

Kapitlet följer till mångt och mycket en lo-
gisk följd genom milstolparna i det svenska 
skolsystemet. Först studerar vi hur betygs-
nivåerna från årskurs 6 ser ut bland svensk-
syrier – detta är de första betygen ett barn 
får under sin skolgång i Sverige idag. Efter 
detta går vi vidare för att belysa hur behö-
righet till gymnasiets yrkesprogram respek-
tive högskoleförberedande program ser ut 
– detta rör alltså de betyg en elev får när 
den slutar den obligatoriska grundskolan  
i årskurs nio. Vi studerar vidare hur stor del 
elever som påbörjar en gymnasial utbild-
ning och som tar examen inom fyra år. Slut-
ligen beskriver vi den vuxna befolkningens 
utbildningsnivå, och om det finns mönster  
i vilken inriktning den vuxna befolkningen är 
utbildad inom. 

Stora skillnader  
på studieresultat  
– om man är första eller andra generationens svensksyrier
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I Sverige har vi skolplikt för det vi kallar 
grundskolan, därefter är all skolgång och 
utbildning frivillig. Den svenska grundskolan 
börjar med förskoleklass (ibland kallad sex-
årsverksamhet) och slutar med årskurs 9. 
De betyg som eleverna får i årskurs 6 är  
oftast de allra första betygen eleverna får  
i skolan. Eleverna får då betyg i samtliga 
ämnen de läst, vanligen 16 ämnen, och be-
tygen 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 eller svenska som 
andra språk. 82 procent av alla elever i Sve-
riges skolor fick under 2019 ett godkänt 
betyg i alla dessa tre ämnen. I gruppen 
svensksyrier fick omkring hälften av elever-
na godkända betyg, en minskning med fem 
procentenheter jämfört med år 2014. 

Betyg årskurs 6

DIAGRAM 20 | ANDELEN ELEVER I SVERIGE TOTALT SOM VAR GODKÄNDA I DE TRE ÄMNENA  

ENGELSKA, MATEMATIK OCH SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – 2014 OCH 2019 
 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019

Alla elever Killar
i svenska skolor 
 

Tjejer

Totalt

Alla svensk- Killar 
syriska elever 

Tjejer

Totalt

83 %
80 %

88 %
85 %

85 %
82 %

61 %
43 %

64 %
54 %

63 %
48 %
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DIAGRAM 21 | ANDEL SVENSKSYRISKA ELEVER SOM ÄR GODKÄNDA I DE TRE ÄMNENA ENGELSKA,  

MATEMATIK OCH SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK – 2014 OCH 2019 – UPPDELAT PÅ FÖDELSELAND.

 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019

Födda i Syrien

Födda i Sverige med minst en 
förälder född i Syrien

Samtliga svensksyrier

28 %
41 %

79 %
80 %

63 %
48 %

I diagram 20 ser det ut som att det går säm-
re i skolans årskurs 6 för de svensksyriska 
eleverna. Det är därför intressant att titta på 
om det finns en bakomliggande orsak till att 
färre elever når målen i årskurs 6 år 2019 
jämfört med 2014. 

År 2014 fanns det i hela Sverige ungefär 
360 elever som var födda i Syrien och som 
gick i årskurs 6 i Sverige. År 2019 var det  
tio gånger så många elever som var födda  
i Syrien, lite drygt 3 600. När man kommer 
ny till ett land är det mycket man måste lära 
sig och hantera, inte minst språket. Det är 
därför vanligt att elever födda i andra länder 
i lägre utsträckning når målen än alla elever  
i Sverige sammantaget. När man tittar på 
eleverna uppdelat efter födelseland, illustre-
rat i diagram 21, visar det sig att det skett 
en positiv utveckling i båda grupperna. Det 
som gör att det totalt sett ändå ser ut som 
en sänkning är att andelen Syrienfödda har 
ökat så kraftigt under dessa år. 



48 procent av alla svensksyrier  
fick under 2019 ett godkänt betyg  
i alla ämnena engelska, matematik 
och svenska eller svenska  
som andra språk. 
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När eleverna lämnar grundskolan – vanligt-
vis det år de fyller 16 år – får de sina slut- 
betyg och kan med utgångspunkt i dessa 
söka in på olika gymnasieprogram. Men be-
tygen måste vara så pass höga (godkända  
i tillräckligt många ämnen) att de ger behö-
righet till de olika gymnasieutbildningarna, 
de så kallade nationella programmen. Elever 
som inte fått de betyg som krävs för be- 
hörighet kan istället börja på introduktions-
program på gymnasiet och där läsa in den 
kunskap de saknar för att sedan söka till ett 
nationellt program.

I Sverige finns två huvudkategorier av  
nationella gymnasieprogram: yrkesprogram 
och högskoleförberedande program. Behö-

righeten till de olika programmen skiljer sig 
en del från varandra och kraven för behörig-
het till högskoleförberedande program är 
något högre än för de yrkesförberedande.

I detta avsnitt studerar vi behörigheten  
till gymnasiets yrkesprogram, och i nästa 
avsnitt fokuserar vi på behörigheten till de 
högskoleförberedande programmen.

Vi ser i diagram 22 andelen avgångs- 
elever som vårterminerna 2014 respektive 
2019 uppnådde behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram. 2 Här visas såväl svensksy-
riska avgångselever, med undergruppering-
ar av inrikes födda och utrikesfödda, som 
samtliga avgångselever från grundskolan  
i Sverige. 

Behörighet till gymnasie- 
skolans yrkesprogram

DIAGRAM 22 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)  

MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS YRKESPROGRAM – 2014 OCH 2019

 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019
Avgångselever födda i Syrien

Avgångselever födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien

Avgångselever bland samtliga svensksyrier

Alla svenska avgångselever från grundskolan

39,7 %
37,4 %

85,7 %
86,9 %

73,7 %
47,2 %

87,4 %
84,9 %

Bland alla avgångselever i Sverige hade  
85 procent av de elever som gick ut grund-
skolan våren 2019 ett slutbetyg som gav 
dem behörighet att söka in på något av 
gymnasiets olika yrkesprogram. Sex år tidi-
gare var denna andel ännu högre – drygt  
87 procent. Den generella behörigheten till 

gymnasiet har alltså minskat bland alla ung-
domar i Sverige. 

När vi studerar avgångseleverna bland 
svensksyrierna ser vi däremot en spretigare 
bild. Det blir direkt tydligt att det skiljer sig 
stort mellan undergrupperna utrikesfödda 
och inrikes födda svensksyrier, precis som 
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vi såg hos eleverna i årskurs 6. De svensk-
syrier som är födda i Sverige ligger i nivå 
med samtliga avgångselever i Sverige – till 
och med något högre, medan andelen be-
höriga bland elever som är födda i Syrien är 
ungefär hälften så stor. 

Den sammantagna bilden för samtliga 
svensksyrier visar en dramatisk minskning 
av andelen avgångselever med behörighet 
till yrkesprogrammen 2019 jämfört med 
2014, från 74 procent till 47 procent medan 
det är väldigt små skillnader inom under-
grupperna födda i Syrien respektive födda i 
Sverige med minst en förälder född i Syrien. 
Hur kommer det sig att totalen har minskat 
trots att det inte finns skillnader i dessa två 
grupper?

Den uppmärksamme läsaren kommer 
kanske ihåg från föregående kapitel att per-
soner i ålder 0 till 15 år utgjorde en relativt 
stor andel av samtliga svensksyrier 2019. 
Där såg vi också att det fanns något fler ut-
rikesfödda i åldersspannet än inrikes födda, 

samt att antalet ökat betydligt mer bland de 
utrikesfödda barnen (med 686 procent) än 
bland de inrikes födda (242 procent) mellan 
2013 och 2019. Med andra ord förklaras 
den kraftiga skillnaden i behörighet som 
syns bland samtliga svensksyrier med att 
det 2013 fanns relativt få nyanlända eller re-
lativt nyanlända svensksyrier – och att den-
na grupp sedan ökat långt mer än antalet 
inrikes födda svensksyrier fram till 2019. Vid 
det tidigare årtalet vägde alltså de inrikes 
födda svensksyriernas höga behörighet 
tyngre i den sammantagna statistiken, och 
vid det senare årtalet gällde det omvända. 

Sannolikt hänger skillnaderna i andel som 
klarar behörighetskraven mellan de syrien-
födda och de svenskfödda svensksyriska 
avgångseleverna samman med vistelseti-
den i Sverige, det vill säga hur länge de har 
bott i landet. Ju längre vistelsetid i Sverige, 
desto bättre språkkunskaper, längre svensk 
skolgång och högre betyg.

DIAGRAM 23 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9) MED BEHÖRIGHET TILL 

GYMNASIETS YRKESPROGRAM – TJEJER OCH KILLAR – 2014 OCH 2019

 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019

75,0 %
51,0 %

72,4 %
44,0 %

88,8 %
86,3 %

86,2 %
83,6 %

Tjejer – avgångselever bland samtliga svensksyrier

Killar – avgångselever bland samtliga svensksyrier

Tjejer – avgångselever bland samtliga elever i Sverige

Killar – avgångselever bland samtliga elever i Sverige
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Det finns förutom skillnader mellan av-
gångselevernas födelseland också skillna-
der mellan pojkar och flickor, vilket visas  
i diagram 23. Vi ser där att skillnaderna mel-
lan könen för svensksyrier följer samma 
trend som syns bland samtliga elever i den 
svenska skolan: unga tjejer klarar sig bättre  
i den svenska skolan än vad jämnåriga killar 
gör. Bland svensksyrierna är trenden än tyd-
ligare än vad den är bland samtliga elever  
i landet. MEN den här skillnaden kan helt  
relateras till de elever som är födda i Syrien. 
Bland avgångseleverna födda i Sverige var 
andelen behöriga lika hög oavsett kön.  
I gruppen Syrienfödda däremot var 41 pro-
cent av tjejerna och 34 procent av killarna 
behöriga. 

Det blir i diagram 23 återigen tydligt att 
andelen behöriga till yrkesprogrammen 
kraftigt har minskat mellan de studerade 
åren – från 75 till 51 procent bland de 
svensksyriska tjejerna och från 72 till 44 
procent för de svensksyriska killarna. Men 
kom då ihåg att detta gäller totalen och att 
minskningen framför allt beror på att ande-
len nyanlända var så pass mycket högre år 
2019. 

Ur ett något utzoomat perspektiv gäller 
det generellt att elever med utländsk bak-

grund klarar sig sämre i den svenska skolan 
än vad elever med svensk bakgrund gör. 
När det gäller svensksyrier ser vi att detta  
är en sanning som tycks ha blivit allt mer  
extrem mellan 2014 och 2019. I diagram 22 
och 23 såg vi att andelen behöriga avgångs- 
elever minskat, totalt sett i landet, under pe-
rioden 2014–2019. Men eftersom andelen 
elever med utländsk bakgrund ökade under 
samma period finns det skäl att tro att 
minskningen i behörighetsstatistiken –  
i alla fall till viss del – kan hänföras till just 
detta. Samtidigt kan inte hela minskningen 
förklaras av den ökade andelen avgångs- 
elever med utländsk bakgrund. Även av-
gångselever med svensk bakgrund upp- 
visade en något svagare behörighetsstatis-
tik 2019 jämfört med 2014. 

Eftersom en så stor andel av landets 
svensksyrier bor i utsatta områden är det 
oundvikligt att även relatera behörighets-
statistiken till den geografiska uppväxt- 
miljön. Från forskning vet vi att uppväxtmiljö 
har betydelse för skolresultat. Det handlar 
om goda förebilder, studiero och socio- 
ekonomiska förutsättningar generellt. 
Många föräldrar i dessa områden har en 
lägre utbildningsnivå och hushållen har en 
mer utsatt situation i flera hänseenden. 
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51 procent av svensksyriska  
tjejer har behörighet till gymnasiets  
yrkesprogram. Bland killar är  
andelen bara 44 procent.



UTBILDNING

54

85,3 procent av elever födda i Sverige med minst  
en förälder född i Syrien lämnar grundskolan med  
behörighet till gymnasiets högskoleförberedande  
program. Bland svenska ungdomar i allmänhet  
är denna andel lite lägre (83,9 procent).
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Vi ska nu gå över till att studera behörighet 
bland svensksyrierna till gymnasiets hög-
skoleförberedande program, 3 alltså de pro-
gram som är tänkta att leda vidare till fort-
satta studier vid universitet eller högskolor.

Behörighetsstatistiken här skiljer sig väl-
digt lite från den vi såg för yrkesprogram-
men. Andelen svensksyriska avgångselever 
som har behörighet till de högskoleförbere-
dande programmen är endast marginellt 
lägre än andelen som har behörighet till  
yrkesprogrammen – trots att behörighets-

kraven skiljer ganska mycket (krav på god-
kända betyg i åtta respektive tolv grund- 
skoleämnen).

Man kan därmed konstatera att om en  
avgångselev har behörighet för yrkespro-
grammen, har denne oftast också det för 
de högskoleförberedande programmen,  
eller saknar behörighet för samtliga gymna-
sieprogram. De elever som klarar behörig-
hetskraven för yrkesprogrammen men inte 
för de högskoleförberedande programmen 
är ytterst få. 

Behörighet till 
gymnasieskolans 
högskoleförberedande 
program

DIAGRAM 24 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9)  

MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM – 2014 OCH 2019

 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019

Avgångselever
födda i Syrien

Avgångselever födda i Sverige med 
minst en förälder född i Syrien

Avgångselever bland  
samtliga svensksyrier

Alla svenska avgångselever
från grundskolan

38,4 %
37,0 %

85,1 %
85,3 %

72,9 %
46,6 %

86,5 %
83,9 %
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I diagram 24 ser vi att 47 procent av landets 
samtliga svensksyriska avgångselever vår-
terminen 2019 uppfyllde betygskraven för 
att kunna söka in på ett högskoleförbere-
dande gymnasieprogram. Fem år tidigare, 
2014, var denna andel 73 procent. Liksom 
när vi studerade behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram, ser vi stora skillnader mellan 
hur de svenskfödda eleverna med minst  
en Syrienfödd förälder och de Syrienfödda 
eleverna presterar. Dessa skillnader är syn- 
liga över tid, och har till och med ökat något 
2019 jämfört med 2014. 

Förklaringen till skillnaderna är samma 

som i det resonemang vi förde kring skillna-
der i behörighet till gymnasiets yrkespro-
gram – elever som har kommit till Sverige 
möter ofta större utmaningar, kopplat till 
språk och förkunskap, än elever födda  
i Sverige som har en eller två utrikesfödda 
föräldrar. Att andelen utrikesfödda är större 
än andelen inrikes födda bland svensksyrier 
medför att de Syrienfödda avgångselever-
nas låga behörighet väger tungt gentemot 
de inrikes födda avgångselevernas behörig-
het – vilken går i linje med hur det ser ut  
om man ser till samtliga avgångselever  
i Sverige. 

I diagram 25 visas andelen av tjejerna res-
pektive killarna som går ut grundskolans 
årskurs 9 med behörighet till gymnasiets 
högskoleförberedande program. Genom- 
gående för såväl svensksyrier som för alla 
avgångselever i Sverige är att en något  
högre andel tjejer är behöriga till de hög-
skoleförberedande programmen än ande-
len killar. Detta stämmer för både vårtermi-
nen 2014 och vårterminen 2019. Likt 
tidigare siffror i detta kapitel ser vi en tydlig 
nedgång bland både de svensksyriska  
tjejerna och de svensksyriska killarna 2019 
jämfört med 2014. Det har också blivit en 
större skillnad mellan andelen behöriga om 
vi jämför svensksyriska killar och tjejer. 
2014 var skillnaden 2,7 procent, vilket ökat 
till 7,6 procent vårterminen 2019. Denna 

ökande skillnad kan delvis förklaras av att 
det i hela gruppen svensksyrier var något 
fler killar än tjejer som var födda  
i Syrien år 2019 och att det är just dessa 
killar som har de största utmaningarna i att 
nå skolans mål. 

Precis som vad som gällde yrkespro-
grammen kan den huvudsakliga skillnaden 
mellan könen relateras till de Syrienfödda 
eleverna. Bland dessa killar nådde 33,6 pro-
cent behörighet till högskoleförberedande 
program medan samma siffra bland tjejerna 
var 41,1 procent. I gruppen Sverigefödda 
var skillnaderna betydligt mindre, 84,5 pro-
cent av killarna och 86,1 procent av tjejerna 
nådde den behörighetsnivån. 

DIAGRAM 25 | ANDELEN AVGÅNGSELEVER FRÅN GRUNDSKOLAN (ÅRSKURS 9) MED BEHÖRIGHET TILL 

GYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM – TJEJER OCH KILLAR – 2014 OCH 2019

 M Vårterminen 2014  M Vårterminen 2019

Tjejer Avgångselever bland
samtliga svensksyrier

Killar Avgångselever bland
samtliga svensksyrier

Tjejer  Alla svenska avgångs- 
 elever från grundskolan

Killar  Alla svenska avgångs- 
 elever från grundskolan

74,3 %
50,7 %

71,6 %
43,1 %

88,0 %
85,5 %

85,0 %
82,5 %



47 procent av landets samtliga  
svensksyriska avgångselever uppfyllde  
vårterminen 2019 betygskraven för att  
kunna söka in på ett högskoleförberedande 
gymnasieprogram. Fem år tidigare,  
2014, var denna andel 73 procent.
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Vi har hittills studerat hur svensksyriska 
ungdomar presterar i grundskolan och i vil-
ken utsträckning de får betyg som möjlig-
gör att söka sig vidare till gymnasiestudier. 
Men hur går det sedan? De svensksyrier 
som har behörighet för gymnasiestudier 
och som påbörjar sådana studier, hur klarar 
de sig?

Vi har tidigare i detta kapitel visat på att 
andelen av svensksyrierna som gick ur 
grundskolan med behörighet till gymnasiets 
såväl yrkesförberedande som högskoleför-
beredande program minskat markant mel-
lan vårterminen 2014 och vårterminen 
2019. Siffrorna visade också att behörig- 
heten var markant lägre för personer som 
var födda i Syrien än för personer som var 
födda i Sverige med minst en Syrienfödd 
förälder, vilkas behörighet ligger nära an- 
delen hos samtliga elever i Sverige. Vi såg 
samtidigt att gruppen Syrienfödda har ökat 
kraftigt i antal och att det därför, om man 
studerar hela den svensksyriska gruppen, 
ser ut att ha skett en minskning av andel 
elever som når målen.

Vi såg mycket tydliga skillnader mellan 
svensksyriska avgångselever och svenska 
avgångselever i allmänhet när det gäller  
avgångsbetyg från grundskolan. Dessa 
skillnader följer dessvärre med upp på  
gymnasiet, där svensksyriska gymnasie- 
elever presterar sämre än vad svenska 
gymnasieelever generellt gör. 

Det finns ett mått som kallas genom-
strömning och som visar hur stor andel av 
gymnasieeleverna som tar sin examen inom 

fyra år efter påbörjade studier. Fyra år efter 
påbörjade studier har drygt 78 procent av 
landets alla gymnasieelever tagit sin exa-
men men endast drygt 38 procent av de 
svensksyriska gymnasieeleverna. Det är 
viktigt att vi inte stannar där utan fördjupar 
oss i detta och tittar på grupperna födda  
i Syrien respektive födda i Sverige var för 
sig. 

Om man granskar dessa siffror mer i de-
talj ser man att 85 procent av de gymnasie-
elever 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. Och 
bland dessa ungdomar med svensk bak-
grund är utvecklingen dessutom positiv: 
genomströmningen ökade från 83 procent 
till 85 procent mellan 2014 och 2019.

När vi studerar siffrorna för svensksyrier-
nas genomströmning, ser vi liknande drag 
som i statistiken om gymnasiebehörighet. 
Hos personer födda i Sverige med minst  
en förälder född i Syrien är andelen som  
påbörjat och avslutat sina gymnasiestudier 
inom fyra år strax under samma mått för 
samtliga elever i Sverige. Hos personer som 
är födda i Syrien är denna andel markant 
lägre än såväl de Sverigefödda svensk- 
syrierna som sett till samtliga elever i Sveri-
ge som påbörjat gymnasiestudier och av-
slutat dem inom fyra år. Bland den Syrien-
födda gruppen finns det också en stor 
skillnad mellan de två studerade tidpunkter-
na, där andelen halverats mellan år 2014 
och 2019.

Examen från gymnasiet  
– fyra år efter  
påbörjade studier
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Drygt en av fem svenskar (22,2 procent)  
födda i Syrien som påbörjade sina  
gymnasiestudier 2015/2016 hade tagit  
examen inom fyra år. Bland hela befolkningen  
tog nästan fyra av fem examen inom fyra år.
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DIAGRAM 26 | 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

Många av de svensksyrier som är födda  
i Syrien – mer än hälften – kommer inte in på 
gymnasiets nationella program på grund av 
att de saknar behörighet. Möjligheten finns 
då att påbörja studier på introduktionspro-
gram för att läsa in det som saknas och 
skaffa sig den behörighet som krävs. Elever 
som börjar på introduktionsprogram behö-
ver ofta längre tid på sig för att avsluta sina 
studier än de fyra år som genomström-
ningsstatistiken visar. 

Färre än hälften av svensksyrierna nådde, 
som vi visade i diagram 22, grundläggande 
behörighet till gymnasiet år 2014. Om vi  
antar att det var ungefär samma nivåer 
2015 och kombinerar detta med genom-
strömningen i diagram 26 kan vi säga att 
ungefär 18 procent av samtliga svensk- 
syrier både nådde behörighet till, och avslu-
tade gymnasiet inom fyra år. Här är skillna-
den stor mellan de Syrienfödda och de 
svenskfödda eleverna. Bland de svenskföd-
da eleverna är andelen som når behörighet 
och avslutar inom fyra år till och med något 
högre än bland alla svenska elever sam-
mantaget, 67 procent bland de svenskföd-
da syrierna och 66 procent i hela elevgrup-
pen. Bland de Syrienfödda är motsvarande 

andel 8 procent. Observera dock att dessa 
siffror är ungefärliga och bör tolkas med 
försiktighet. Sammantaget är det ändå tyd-
ligt att den svenskfödda gruppen svensk-
syrier når goda skolresultat medan den sto-
ra gruppen relativt nyanlända Syrienfödda 
elever har utmaningar i att komma in på ett 
gymnasieprogram och avsluta detsamma. 

Vi ser i diagram 27 att de svensksyriska 
gymnasieungdomarnas genomströmning 
kraftigt har minskat mellan examensåren 
2014 och 2019 för både tjejer och killar – 
från 77 procent till 42 procent för tjejer och 
från 69 procent till 35 procent för killar. Det 
är för båda könen en minskning på 34 pro-
centenheter på fem år. Minskningen beror 
helt på de elever som är födda i Syrien. De 
svensksyriska elever som är födda i Sverige 
har tvärtom en liten ökning av andel elever 
som avslutar gymnasiet inom fyra år. 

Personer födda i Syrien som 
påbörjat gymnasiestudier och  
som avslutat dem inom fyra år

Personer födda i Sverige med 
minst en förälder född i Syrien, 
som påbörjat gymnasiestudier 

och som avslutat dem inom fyra år

Personer bland samtliga  
svensksyrier som påbörjat 
gymnasiestudier och som  
avslutat dem inom fyra år

Samtliga elever i Sverige som 
påbörjat gymnasiestudier och  
som avslutat dem inom fyra år

54,1 %
22,2 %

75,6 %
77,2 %

72,9 %
37,8 %

78,5 %
78,3 %
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DIAGRAM 27 | 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

I den grupp svensksyrier som började gym-
nasiet hösten 2015 var det små skillnader 
mellan könen bland de Syrienfödda elever-
na. Något färre killar, 21,3 procent jämfört 
med 23,6 procent av tjejerna, avslutade 

inom fyra år. Bland de svenskfödda syrierna 
var skillnaden mellan könen lite större. Här 
var det 74,1 procent av killarna och 80,4 
procent av tjejerna som avslutade sin gym-
nasieutbildning inom fyra år. 

Tjejer
Samtliga svensksyriska tjejer som 

påbörjat gymnasiestudier och som 
avslutat dem inom fyra år

Killar
Samtliga svensksyriska killar som 

påbörjat gymnasiestudier och som 
avslutat dem inom fyra år

Tjejer
Samtliga tjejer i Sverige som 

påbörjat gymnasiestudier och  
som avslutat dem inom fyra år

Killar
Samtliga killar i Sverige som 

påbörjat gymnasiestudier och  
som avslutat dem inom fyra år

77,0 %
42,1 %

68,5 %
34,5 %

81,2 %
80,4 %

75,9 %
76,3 %
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Ungefär en tredjedel, 34,3 procent,  
av svensksyrierna i åldern 25–64 hade  
år 2019 som högst en förgymnasial utbildning.  
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DIAGRAM 28 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 25–64 ÅR SOM  

UPPNÅTT OLIKA UTBILDNINGSNIVÅER – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Förgymnasial utbildning

Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning
kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning tre år 
eller längre (inkl forskarutbildning)

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning
kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning tre år 
eller längre (inkl forskarutbildning)

Uppgift saknas

35,7 %
34,3 %

28,4 %
28,0 %

16,5 %
18,9 %

12,9 %
16,4 %

6,5 %
2,5 %

12,9 %
11,0 %

45,0 %
42,8 %

15,1 %
15,6 %

25,3 %
28,2 %

1,7 %
2,4 %

Om man vill analysera den svensksyriska 
gruppens utbildningsnivå är det viktigt att 
inte bara fokusera på barnens och ung- 
domarnas skolgång, utan också att studera 
den vuxna befolkningens utbildningsnivå.

I diagram 28 ser vi hur stora andelar av 
befolkningen i åldern 25 till 64 år som har 
nått upp till olika utbildningsnivåer. Där ser  
vi också hur befolkningens utbildningsnivå 
utvecklades mellan 2013 och 2019.

Den vuxna befolkningens  
utbildningsnivå

Samtliga svensksyrier i åldern 25-64 år

Hela svenska folket i åldern 25-64 år
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Ungefär en tredjedel (34,3 procent) av 
svensksyrierna i åldern 25–64 hade år 2019 
som högst en förgymnasial utbildning.  
Andelen för vilka uppgifter om utbildnings-
nivån saknas, 2,5 procent, har inte räknats 
in i detta. 

Ytterligare en knapp tredjedel, 28 pro-
cent, av svensksyrierna i arbetsför ålder 
hade gymnasiet som sin högsta utbild-
ningsnivå. Den sista tredjedelen av svensk-
syrierna, sammantaget 35 procent, hade 
2019 skaffat sig någon form av eftergym-
nasial utbildning. Sett till skillnader mellan 
2013 och 2019 hos den svensksyriska 
gruppens utbildningsnivå kan det utifrån 
statistiken sägas att andelen med förgym-
nasial utbildning och gymnasieutbildning är 
relativt jämn men har minskat marginellt. 
Andelen för vilka uppgifter saknas har 
minskat mest, från 6,5 procent till 2,5 pro-
cent. Andelen svensksyrier med eftergym-
nasial utbildning – både kortare än tre år 
och tre år eller längre – hade däremot ökat. 
Mest har andelen med eftergymnasial ut-
bildning längre än tre år ökat. 

Jämfört med hela det svenska folket blir det 
tydligt att 

 en större andel av svensksyrierna högst 
har förgymnasial utbildning 

 det är mindre vanligt bland svensksyrier-
na att ha högst gymnasial utbildningsnivå

 fler svensksyrier har en eftergymnasial 
utbildning som är kortare än tre år

 färre svensksyrier har någon form av  
eftergymnasial utbildning, såväl kortare än  
tre år som tre år eller längre (35 procent 
bland svensksyrier år 2019 jämfört med 45 
procent bland hela befolkningen i Sverige) 

Generellt kan sägas att svensksyrier inte är 
en homogen grupp vad gäller utbildnings- 
nivå. Det finns svensksyrier som kommit till 
Sverige med en hög utbildning med sig, 
men också det motsatta. Som inledningsvis 
i avsnittet beskrevs har 40 procent av den 
vuxna befolkningen mellan 25 och 64 år 
som kommit till Sverige från Syrien en ut-
bildning som motsvarar högst grundskola, 
men lika många har en eftergymnasial ut-
bildningsnivå. 

Skillnaderna mellan kvinnor och män  
vad gäller den vuxna befolkningens utbild-
ningsnivå illustreras i diagram 29. Återigen 
ser vi att kvinnor generellt är mer välutbil-
dade än männen. Det här gäller både samt-
liga män och kvinnor i Sverige och män 
och kvinnor i den svensksyriska gruppen. 
Av samtliga kvinnor i Sverige i åldern 25 till 
64 år hade ungefär hälften en eftergymna-
sial utbildning 2019. Bland de svensksyris-
ka kvinnorna hade 36 procent en eftergym-
nasial utbildning, lika stor andel som 
samtliga män i Sverige. 

DIAGRAM 29 | 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 

 M 2013   M 2019

Svensksyrier – män 
 i åldern 25-64 år

Svensksyrier – kvinnor 
 i åldern 25-64 år

Samtliga män  
i Sverige i åldern 25-64 år

Samtliga kvinnor  
i Sverige i åldern 25-64 år

27,8 %
34,7 %

31,3 %
36,1 %

35,6 %
37,9 %

45,4 %
49,8 %
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År 2019 var skillnaderna i utbildningsnivå 
bland de Syrienfödda männen och kvinnor-
na försumbara. Bland de svenskfödda där- 
emot fanns tydliga skillnader. Här var kvin-
norna betydligt mer välutbildade än 
männen. En riktigt hög utbildning, det vill 
säga eftergymnasial utbildning om tre år 
eller längre eller forskarutbildning, hade 39 
procent av de svenskfödda kvinnorna med-
an 21 procent av männen i samma grupp 
hade den utbildningsnivån. Männen hade 
oftare en förgymnasial utbildning som 
högst (14 procent män, 7 procent kvinnor) 
eller en gymnasial utbildning (45 procent 
män, 35 procent kvinnor). 

Andelen kvinnor och män som har efter-
gymnasial utbildning har ökat bland svensk-
syrierna mellan år 2014 och år 2019. Fram-
för allt gäller det de svensksyriska männen. 
Andelen svensksyriska män med eftergym-
nasial utbildningsnivå har ökat med 7 pro-
centenheter över de sex åren och de har 
därigenom närmat sig genomsnittet bland 
samtliga svenska män i Sverige i åldern  
25 till 64 år. År 2017 var skillnaden mellan 
svensksyriska män och genomsnittet i Sve-
rige nästan 8 procentenheter, 2019 var 
skillnaden drygt 3 procentenheter. 

Andelen bland svensksyriska kvinnor med 
eftergymnasial utbildning ligger markant 
under den totala andelen kvinnor med efter-
gymnasial utbildning i Sverige. 2013 var an-
delen svensksyriska kvinnor med eftergym-
nasial utbildning drygt 14 procentenheter 
lägre än motsvarande andel bland samtliga 
kvinnor i Sverige. Till skillnad från männen 
var skillnaderna mellan de svensksyriska 
kvinnorna och hela gruppen svenska kvin-
nor oförändrad år 2019. Även då var det 
knappt 14 procentenheter fler kvinnor i hela 
befolkningen som hade en eftergymnasial 
utbildning jämfört med de svensksyriska 
kvinnorna.  Trots att de svensksyriska kvin-
nornas utbildningsnivå alltså har höjts mel-
lan åren har de inte närmat sig hela gruppen 
svenska kvinnor eftersom utbildningsnivån 
generellt har höjts i befolkningen. 

Siffrorna i diagram 29 visar alltså att  
det är en större andel av de svensksyriska 
kvinnorna i arbetsför ålder än av de svensk-
syriska männen som har en eftergymnasial 
utbildning. Däremot ser vi att de svensk- 
syriska männen ligger närmare andelen för 
samtliga män i Sverige än vad de svensk- 
syriska kvinnorna gör i jämförelse med 
samtliga kvinnor i Sverige.
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Parallellt med att studera den vuxna svensk-
syriska befolkningens utbildningsnivå är det 
också intressant att se vilka olika ämnen 
och inriktningar de har utbildat sig inom.  

I diagram 30 ser vi hur vanliga olika utbild-
ningsinriktningar är och om det skett några 
egentliga förändringar av detta mellan 2013 
och 2019. 4

Den vuxna befolkningens  
utbildningsinriktning

DIAGRAM 30 | ANDELEN PERSONER I ÅLDERN 25–64 ÅR  

MED OLIKA UTBILDNINGSINRIKTNINGAR – 2013 OCH 2019 

ALL Allmän utbildning
 PED  Pedagogik och 

lärarutbildning
HUM  Humaniora och 

konst
 SAM  Samhällsveten-

skap, juridik,  
handel och 
administration

 NAT  Naturvetenskap, 
matematik och 
data

TEK  Teknik och 
tillverkning

 LAN  Lant- och 
skogsbruk + 
djursjukvård

 HÄL  Hälso- och 
sjukvård + social 
omsorg

TJÄ Tjänster
 OKÄ  Okänd utbildnings- 

inriktning

ALL
PED

HUM
SAM
NAT
TEK
LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

ALL
PED

HUM
SAM
NAT
TEK
LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

ALL
PED

HUM
SAM
NAT
TEK
LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

45,8 %
5,3 %
5,1 %
10,0 %
2,4 %
9,0 %
0,7 %
7,8 %
3,4 %
10,5 %

46,8 %
6,2 %
5,9 %
12,0 %
3,0 %
10,0 %
1,0 %
7,1 %
3,4 %
4,7 %

Samtliga svensksyrier i åldern 25–64 år – 2013

Samtliga svensksyrier i åldern 25–64 år – 2019

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

18,4 %
6,8 %
5,3 %
16,9 %
3,7 %
21,8 %
1,9 %
14,0 %
6,4 %
4,9 %
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ALL Allmän utbildning
 PED  Pedagogik och 

lärarutbildning
HUM  Humaniora och 

konst
 SAM  Samhällsveten-

skap, juridik,  
handel och 
administration

 NAT  Naturvetenskap, 
matematik och 
data

TEK  Teknik och 
tillverkning

 LAN  Lant- och 
skogsbruk + 
djursjukvård

 HÄL  Hälso- och 
sjukvård + social 
omsorg

TJÄ Tjänster
 OKÄ  Okänd utbildnings- 

inriktning

ALL
PED

HUM
SAM
NAT
TEK
LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

ALL
PED

HUM
SAM
NAT
TEK
LAN
HÄL
TJÄ

OKÄ

DIAGRAM 31 | ANDELEN SVENSKSYRIER I ÅLDERN 25–64 ÅR MED OLIKA  

UTBILDNINGSINRIKTNINGAR – SKILLNADER MELLAN KVINNOR OCH MÄN ÅR 2019 

47,1 %
2,4 %
4,2 %

12,1 %
3,4 %

15,1 %
1,2 %

5,9 %
4,2 %
4,3 %

46,5 %
11,0 %

8,1 %
12,0 %

2,4 %
3,3 %

0,6 %
8,7 %

2,4 %
5,1 %

Svensksyrier – män – i åldern 25–64 år – 2019

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

Såväl 2019 som 2013 var det vanligaste för 
svensksyrier i arbetsför ålder att ha en all-
män utbildning – nästan hälften har denna 
inriktningstyp. Med allmän utbildning avses 
folkskola, grundskola eller gymnasieskolas 
samhällsvetenskapliga eller naturveten-
skapliga program. Det är en stor skillnad 
gentemot samtliga personer i Sverige 2019 
där dryga 18 procent av de utbildade hade 
en allmän utbildningsinriktning. 

Det var 2019 förhållandevis vanligt bland 
svensksyrier att ha utbildningsinriktning  
antingen mot samhällsvetenskap, juridik, 
handel och administration (12 procent)  
eller teknik och tillverkning (10 procent).  
En mindre andel svensksyrier var utbildade 
inom hälso- och sjukvård samt social om-
sorg (7 procent). 

Mellan 2013 och 2019 kan vi se att ande-
len som har en okänd utbildningsinriktning-
har halverats bland svensksyrierna, från 
omkring 10 till 5 procent.. Vid båda tillfällen 
var det bara en mindre andel av svensk- 

syrierna som var utbildade inom pedagogik 
och lärarutbildning, humaniora och konst, 
tjänster samt naturvetenskap, matte och 
data. Mest ovanligt var att vara utbildad 
inom jord- och lantbruk. Detta speglar rela-
tivt väl hur fördelningen såg ut för samtliga 
personer i Sverige 2019. 

Om vi i stället studerar utbildningsinrikt-
ningar för svensksyriska kvinnor och 
svensksyriska män ser det ut som i diagram 
31. Vi väljer att fokusera på år 2019. För den 
stora gruppen med allmän utbildning, som 
tidigare beskrivits utgjorde ungefär hälften 
av samtliga svensksyrier, ser fördelningen 
ut på liknande sätt om vi skiljer könen från 
varandra. 47 procent av de svensksyriska 
männen och 46,5 procent av de svensk- 
syriska kvinnorna har en allmän utbildnings-
inriktning. För de flesta utbildningsinrikt-
ningar skiljer det sig inte heller mer än några 
få procent mellan könen, för flera inte mer 
än 1 procent. Men det finns några större 
skillnader som är värda att belysa. 
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Ungefär en tredjedel av  
svensksyrierna i åldern 25–64  
hade år 2019 som högst en  
förgymnasial utbildning.  

För svensksyriska män var det 2019 mest 
vanligt med en allmän utbildning, följt av 
teknik och tillverkning (15 procent) och 
samhällsvetenskap (12 procent). 

För de svensksyriska kvinnorna var också 
allmän utbildning den vanligaste inriktning-
en, men detta följdes av samhällsvetenskap 
(12 procent) och pedagogik och lärarutbild-
ning (11 procent). 

I denna topp tre återfinns de största skill-
naderna mellan könen: en relativt stor del av

 männen är utbildade inom teknik och till-
verkning vilket är ovanligt bland kvinnorna, 
och en relativt stor andel av kvinnorna är 
utbildade inom pedagogik och lärarutbild-
ning, vilket är ovanligt bland männen. 

Mindre skillnader mellan utbildningsinrikt-
ningar då svensksyriska kvinnor och 
svensksyriska män jämförs återfinns inom 
humaniora och konst som var något vanli-
gare bland kvinnor än män, hälso- och sjuk-
vård som var något vanligare bland kvinnor 
än män, samt tjänster som var något vanli-
gare bland män än kvinnor.  
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Arbete och
företagande
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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hur många som saknar arbe-
te skiljer sig mellan olika in-
vandrade grupper och har 
starka samband med faktorer 
som ålder och utbildning. Det  
är därför missvisande att stu-
dera alla svenskar med ut-

ländsk bakgrund som en gemensam grupp. 
Därför specialgranskar vi i denna rapport de 
personer som bor i Sverige men som har 
sina rötter, sitt ursprung, i Syrien. I detta  
kapitel ägnar vi oss åt frågor om arbete  
och företagande.

Vi har i tidigare kapitel studerat såväl 
svensksyriers demografiska sammansätt-
ning och boendesituation, utbildningsnivå 
och utbildningsinriktning. I detta kapitel  

berör vi nu hur stor del av den svensksyris-
ka gruppen som förvärvsarbetar och hur 
stor andel som är arbetslösa eller långtids-
arbetslösa. Vi undersöker hur stor andel 
som är anställda respektive företagare,  
såväl som operativa företagsledare. Kapitlet 
berör också hur stor del av den svensk- 
syriska gruppen som arbetar inom privat  
näringsliv eller offentlig sektor, samt vilka 
branscher som är de vanligaste. 

Allt större andel  
saknar arbete

Av alla svensksyrier  
i åldern 20 till 64 år var  
det ungefär 44 procent som 
förvärvsarbetade år 2018.  
Motsvarande andel i hela  
befolkningen i Sverige  
i åldersspannet är  
nästan 80 procent.

ARBETE OCH FÖRETAGANDE
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Att vara förvärvsarbetande innebär att man 
”har ett arbete att gå till”. Istället för för-
värvsarbetande använder man ibland be-
greppet 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 – måttet innefatt-
ar 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 befolkning-
en som förvärvsarbetar brukar man utgå 
från åldersgruppen 20 till 64 år. Det finns 

naturligtvis personer som arbetar redan i de 
högre tonåren, och vissa fortsätter att arbe-
ta även efter att de fyllt 65 år. Förvärvsarbe-
te är dock vanligast förekommande i åldrar-
na 20 till 64 år och det är därför man så ofta 
fokuserar just på detta åldersspann.

Diagram 32 beskriver andelen förvärvsar-
betande bland svensksyrier uppdelat på de 
två undergrupperna utrikes- och inrikes 
födda. Av alla svensksyrier i åldern 20 till 64 
år var det totalt 56 523 personer som för-
värvsarbetade år 2018. Detta motsvarade 
ungefär 44 procent av samtliga svensk- 
syrier i åldern 20 till 64 år. Motsvarande  
andel i hela befolkningen i Sverige i ålders-
spannet var nästan 80 procent.

I hela gruppen svensksyrier har ingen 
nämnvärd förändring skett under de fem 
åren som passerade mellan 2013 och 
2018. För utrikesfödda svensksyrier, alltså 
personer som är födda i Syrien, skedde en 
marginell ökning, från 39 till 41 procent. 
Bland inrikes födda svensksyrier låg ande-
len förvärvsarbetande i åldersspannet be-
tydligt högre än bland utrikesfödda vid båda 
tidpunkter och andelen har ökat över de 
fem åren.  

Precis som vi diskuterade i avsnittet om 
utbildning kan det finnas ökningar i båda 
undergrupper, men se annorlunda ut i tota-
len – något som helt beror på en förskjut-
ning av hur många, och därmed hur stor  
andel, som är födda i Syrien respektive i 
Sverige. Det är viktigt att i relation till skill- 
naden mellan andel förvärvsarbetande 
svenskfödda och Syrienfödda svensksyrier 
återigen belysa den demografiska sam-
mansättningen inom gruppen. 

Förvärvsarbetande  
i åldern 20-64 år

DIAGRAM 32 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 20-64 ÅR SOM  

FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Födda i Syrien
20-64 år

Födda i Sverige med minst en 
förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier,
20-64 år

Hela svenska folket,  
20-64 år

39,4 %
40,9 %

65,0 %
74,6 %

43,4 %
43,5 %

77,1 %
79,5 %
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DIAGRAM 33 | ANTALET SVENSKSYRIER I ÅLDER 20-64 ÅR SOM FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018

 M 2013  M 2018

Födda i Syrien
20-64 år

Födda i Sverige med minst en 
förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier,
20-64 år

12 294
49 176

3 794
7 347

16 088
56 523

I kapitel 1 visade vi att av samtliga personer 
med syriskt ursprung som levde i Sverige 
2019 var 191 530 personer födda i Syrien 
(79 procent) och 49 464 personer födda  
i Sverige (21 procent). Vi såg också att det 
bland Syrienfödda svensksyrier var relativt 
jämnt fördelat mellan de olika åldersgrup-
perna – medan de svenskfödda svensk- 
syrierna till 90 procent utgjordes av perso-
ner under 25 år, de allra flesta yngre än 15 år. 

Inför de kommande analyserna är det vik-
tigt att ha med sig att personer som är yng-
re än 20 år inte omfattas av statistiken som 
presenteras av diagrammen i detta avsnitt 
– de är helt enkelt för unga för att kunna an-
tas kunna verka på arbetsmarknaden. Och 
vidare att den Syrienfödda undergruppen 
generellt är mycket större än den svensk-
födda undergruppen. När vi dessutom drar 
bort personerna som är yngre än 20 år, för-
svinner därmed den allra största delen av 
den Sverigefödda gruppen. Skillnader i un-

dergruppernas storlek sett till personer i det 
studerade åldersspannet, liksom att många 
av de Syrienfödda är relativt nyanlända, ger 
troligen en del av förklaringen till de stora 
skillnaderna som vi ser i diagram 32.

Diagram 33 belyser, till skillnad från andelen 
i diagram 32, nu istället antalet personer i 
åldern 20 till 64 år som är förvärvsarbet- 
ande. Här ser vi att även om andelen för-
värvsarbetande svensksyrier som är födda  
i Syrien är mycket lägre än andelen bland 
personer med syriskt ursprung som är föd-
da i Sverige, så är antalet förvärvs- 
arbetande flera gånger högre bland de  
Syrienfödda än de Sverigefödda svensk- 
syrierna. 

Bland samtliga svensksyrier hade antalet 
personer i åldern 20 till 64 år som förvärvs-
arbetar ökat stort över de fem åren, från 
drygt 16 000 personer 2013 till 56 500 per-
soner år 2018. 

När man analyserar dessa siffror är det värt 
att ta i beaktande att de inte säger något 
om hur mycket eller hur ofta personerna 
arbetar – utan bara att dessa personer  
förvärvsarbetar i någon mening. Inte heller 
säger siffrorna något om vilken typ av arbe-
te det handlar om, hur välbetalda de är eller 
hur mycket de arbetar. 

Generellt gäller att en större andel av de 
svensksyriska männen än de svensksyriska 
kvinnorna förvärvsarbetar. Diagram 34 be-
skriver andelen svensksyriska kvinnor res-
pektive män i åldern 20 till 64 år som för-
värvsarbetade 2013 och 2018. Skillnaden 

mellan män och kvinnor har ökat under de 
fem åren. Andelen förvärvsarbetande män 
har ökat (från 46 till 52 procent) medan an-
delen förvärvsarbetande kvinnor har mins-
kat (från 41 till 32 procent). I hela befolk-
ningen i Sverige 2018 fanns en viss skillnad 
mellan män och kvinnor, där andelen män 
som förvärvsarbetar är 3 procentenheter 
högre än andelen kvinnor som förvärvs- 
arbetar. 
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DIAGRAM 34 | ANDELEN KVINNOR OCH MÄN I ÅLDERN 20-64 ÅR  

SOM FÖRVÄRVSARBETAR – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Svensksyrier, 
män 20-64 år

Svensksyrier,
kvinnor 20-64 år

Svenska folket,
män 20-64 år

Svenska folket,
kvinnor 20-64 år

45,7 %
52,3 %

40,6 %
31,6 %

78,5 %
80,8 %

75,7 %
78,1 %

Det finns inga skillnader mellan män och 
kvinnor bland inrikes födda syrier. Omkring 
75 procent förvärvsarbetar, oavsett kön. 
Bland Syrienfödda är skillnaderna mellan 
kön däremot stora. 51 procent av de Syri-
enfödda männen och 27 procent av de 
Syrienfödda kvinnorna förvärvsarbetar.  

Det blir i diagram 34 också tydligt att  
de svensksyriska männen och kvinnorna  
i åldern 20 till 64 år har en betydligt lägre 
andel förvärvsarbetande än om man ser till 
hela befolkningen i Sverige, och särskilt  
gäller detta kvinnorna.

Det finns inga  
skillnader mellan män  
och kvinnor bland inrikes  
födda syrier. Omkring
75 procent förvärvsarbetar, 
oavsett kön.
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Som vi tidigare har nämnt innebär att vara 
förvärvsarbetande att man har ett arbete 
att gå till. Både anställda och företagare räk-
nas som förvärvsarbetande, även om dessa 
olika roller kan innebära vitt skilda arbets-
uppgifter, lön och övriga förutsättningar. Av 
hela befolkningen i Sverige i åldern 20 till 64 
år var, totalt sett, 8 procent av de förvärvs-
arbetande företagare och 92 procent an-
ställda år 2018 (se diagram 35).

2018 var, som vi redan sett, mindre än 
hälften (44 procent) av landets samtliga 
svensksyrier i åldern 20 till 64 år förvärvsar-
betande. I absoluta tal handlar det om drygt 
56 500 personer. Av dessa var fördelningen 
mellan anställda och företagare lik fördel-
ningen som finns i hela den svenska befolk-
ningen: den stora majoriteten (93 procent) 
var anställda medan en liten andel om 7 
procent var företagare. Statistiken visar 
dock att det skett en relativt stor förändring 
i denna fördelning hos svensksyrierna över 
de fem år som passerat mellan 2013 och 
2018. Andelen företagare har nämligen 
halverats – 2013 var 15 procent av samtliga 
förvärvsarbetande svensksyrier i ålders-
spannet företagare, långt över andelen i 

hela befolkningen i Sverige som samma år 
låg på 9 procent. 

Här understryker vi åter igen att det har 
skett en kraftig förändring av gruppen 
svensksyrier och att den 2018 bestod av 
betydligt fler nyanlända och unga personer. 
Detta påverkar de förändringar vi ser när vi 
belyser andelar och förändringar avseende 
hela gruppen svensksyrier. 

Det finns forskning kring egenföretagan-
de bland flyktingar i Sverige som visar att 
bland de flyktingar som kom till Sverige  
i början av 90-talet var syrierna i klar majo- 
ritet vad gäller att starta företag. Vid den  
tiden kommunplacerades flyktingar på ett 
annat sätt än under senare år. De flyktingar 
som placerades i kommuner där det fanns 
en större andel landsmän som själva drev 
företag, hade en högre sannolikhet att  
starta företag under nästkommande år. De 
inspirerade och hjälpte varandra genom 
nätverk. När antalet flyktingar ökade och 
flyktingar inte längre placerades i kommu-
ner på samma sätt som i början av 90-talet 
minskade andelen som startade företag, 
medan antalet har fortsatt öka. 

Anställda eller företagare?

DIAGRAM 35 | FÖRDELNINGEN ANSTÄLLDA – FÖRETAGARE BLAND DE FÖRVÄRVSARBETANDE  

I ÅLDERN 20-64 ÅR– 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Anställda

Företagare 

Anställda

Företagare 

85,1 %
93,2 %

14,9 %
6,8 %

91,3 %
92,3 %

8,7 %
7,7 %

Samtliga förvärvsarbetande svensksyrier i åldern 20-64 år

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige i åldern 20-64 år
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DIAGRAM 36 | ANDELEN FÖRETAGARE BLAND DE FÖRVÄRVSARBETANDE PERSONERNA  

I ÅLDERN 20-64 ÅR – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Andelen företagare bland förvärvsarbetande svensksyriska män i åldern 20-64 år

Andelen företagare bland förvärvsarbetande svensksyriska kvinnor i åldern 20-64 år

Andelen företagare bland samtliga förvärvsarbetande män i Sverige i åldern 20-64 år

Andelen företagare bland samtliga förvärvsarbetande kvinnor i Sverige i åldern 20-64 år

19,8 %
8,2 %

8,1 %
3,8 %

11,7 %
10,3 %

5,5 %
5,0 %

Om vi i närmare detalj granskar siffrorna för 
andelen företagare och tittar på om det 
finns några skillnader mellan män och kvin-
nor i gruppen svensksyrier och i hela be-
folkningen i Sverige, ser det ut som i dia-
gram 36. År 2013, när andelen företagare 
bland svensksyrier var högre än andelen  
i hela befolkningen i Sverige, var det en 
långt större andel bland männen (20 pro-
cent) än bland kvinnorna (8 procent) som 
var företagare. Att det är vanligare att män 

än kvinnor är företagare är inget unikt för 
svensksyrier. I hela befolkningen i Sverige är 
mönstret detsamma. Andelen företagare 
har också minskat i hela befolkningen i Sve-
rige för både kvinnor och män till 2018, men 
inte lika mycket som bland svensksyriska 
män och kvinnor. Den största minskningen 
återfanns bland svensksyriska män, där  
andelen företagare minskat från 20 till 8 
procent på fem år. 
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På fem år, mellan 2013 och 
2018, har andelen företagare 
bland svensksyriska män  
minskat från 20 till 8 procent.
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Ytterligare en aspekt som inte blir synlig om 
man bara ser till mått av förvärvsarbetande, 
är hur fördelningen ser ut mellan arbete 
inom privat näringsliv respektive inom  
offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn 
är det staten, landstingen eller kommunerna 
som är arbetsgivare, medan personer inom 
privat näringsliv är anställda vid företag som 
ägs av privata aktörer. Till privat näringsliv 
räknas också egenföretagare. Arbetskraf-
tens uppdelning i privat och offentlig sektor 
skiljer generellt mellan olika grupper i sam-
hället, varför det är intressant att studera 
hur detta ter sig för svensksyrier specifikt. 

I diagram 37 finns siffror över hur denna för-
delning ser ut i breda penseldrag. Om man 
börjar med att granska totalsiffrorna för 
samtliga förvärvsarbetande personer (20 till 
64 år) i Sverige som det såg ut år 2018, ser 

man att drygt 70 procent arbetar i det priva-
ta näringslivet medan knappa 30 procent 
återfinns i offentlig sektor. Om vi istället stu-
derar samtliga svensksyrier år 2018 så ser 
vi en snarlik spegling av denna fördelning, 
andelen svensksyrier som arbetar inom pri-
vat näringsliv är till och med någon procent-
enhet högre än bland samtliga förvärvsar-
betande i Sverige. 

Vi ser dock att andelen av svensksyrierna 
som arbetat inom det privata näringslivet 
har minskat jämfört med fem år tidigare, år 
2013. Andelen svensksyrier som arbetade 
inom näringslivet var då närmare 10 pro-
centenheter högre än samma andel bland 
samtliga förvärvsarbetande i Sverige. Med 
andra ord har det hos svensksyrierna skett 
en viss förskjutning bland de förvärvsarbe-
tande, mot att fler och fler arbetar inom  
offentlig sektor. 

Privat näringsliv 
eller offentlig sektor?

DIAGRAM 37 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE I ÅLDERN 20-64 ÅR SOM ARBETAR I PRIVAT  

NÄRINGSLIV RESPEKTIVE OFFENTLIG SEKTOR – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Privat 
näringsliv

Offentlig 
sektor

Privat 
näringsliv

Offentlig 
sektor

80,3 %
72,2 %

19,7 %
27,8 %

71,4 %
70,9 %

28,6 %
29,1 %

Samtliga förvärvsarbetande svensksyriska i åldern 20-64 år

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige i åldern 20-64 år
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Skiljer det sig då något mellan kvinnor och 
män avseende om man arbetar inom det 
privata näringslivet eller offentlig sektor? 
Diagram 38 beskriver andel kvinnor och 
män med syriskt ursprung som förvärvs- 
arbetar inom det privata respektive det  
offentliga. 

Vi ser att det år 2018 var ungefär lika 
många svensksyriska förvärvsarbetande 
kvinnor som arbetade inom det privata  

näringslivet (51 procent) som inom offentlig 
sektor (49 procent). De svensksyriska män-
nen däremot arbetade samma år till allra 
största del i det privata näringslivet (81,5 
procent) medan bara en mindre andel arbe-
tade inom den offentliga sektorn (18,5 pro-
cent). Fem år tidigare, år 2013 arbetade 92 
procent av de förvärvsarbetande svensk- 
syriska männen inom det privata närings- 
livet. 

Bland alla dem som förvärvsarbetade i Sve-
rige 2018 arbetade omkring 30 procent  
i offentlig sektor. Att arbeta inom offentlig 
sektor är i Sverige betydligt vanligare bland 
kvinnor än bland män. Vanliga yrken inom 
offentlig sektor finns inom vård och omsorg 

liksom inom utbildning, yrken som oftare är 
kvinnodominerade. 44 procent av kvinnorna 
och 15 procent av männen i hela Sverige 
arbetade inom offentlig sektor. Bland 
svensksyrierna är båda dessa andelar  
något högre. 

DIAGRAM 38 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE SVENSKSYRISKA MÄN OCH KVINNOR I ÅLDERN  

20-64 ÅR SOM ARBETAR I PRIVAT NÄRINGSLIV RESPEKTIVE OFFENTLIG SEKTOR – 2013 OCH 2018

 M 2013  M 2018

Andelen av förvärvsarbetande svensksyriska män i åldern 20-64 år som arbetar i privat näringsliv

Andelen av förvärvsarbetande svensksyriska män i åldern 20-64 år som arbetar i offentlig sektor

Andelen av förvärvsarbetande svensksyriska kvinnor i Sverige i åldern 20-64 år som arbetar i privat näringsliv

Andelen av förvärvsarbetande svensksyriska kvinnor i Sverige i åldern 20-64 år som arbetar i offentlig sektor

91,7 %
81,5 %

8,3 %
18,5 %

64,7 %
51,4 %

35,3 %
48,6 %
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Vi har än så länge belyst hur stor andel av 
svensyrierna som förvärvsarbetar. Vi har 
sett att de allra flesta är anställda snarare  
än företagare, och att männen framför allt 
arbetar inom privat näringsliv medan kvin-
nor i ungefär lika stor utsträckning arbetar 
inom det privata som inom offentlig sektor. 
Ingen av dessa analyser ger däremot svar 
på vad svensksyrier generellt sett arbetar 
med – vilken bransch de tillhör. I det ska vi 
gräva djupare i följande avsnitt. 

I Sverige fanns år 2018 alltså cirka 56 500 
förvärvsarbetande svensksyrier i ålders-
spannet 20 till 64 år. Tabell 1 visar förvärvs-
arbetande efter bransch, där branscherna 
är presenterade som en rankingslista med 
den vanligaste branschen för svensksyrier 
överst med fallande ordning till minst vanlig 
bransch längst ner. År 2018 var Vård och 
omsorg samt sociala tjänster (15 procent) 

den vanligaste branschen som förvärvs- 
arbetande svensksyrier arbetade inom, tätt 
följt av Hotell och restaurang (13 procent), 
Handel (13 procent) och Utbildning (12 pro-
cent). Till dessa kan även Tillverkning (10 
procent) och Uthyrning, fastighetsservice 
mm (10 procent) läggas. Av de förvärvsar-
betande svensksyrierna arbetar alltså 72 
procent inom dessa sex branscher. 40 pro-
cent av de förvärvsarbetande svensksyrier-
na arbetar i de tre vanligaste branscherna. 

Det är alltså relativt spritt i vilken bransch 
svensksyrierna arbetar. Även om de tre van-
ligaste branscherna är desamma som år 
2013, har andelen som arbetar inom dessa 
branscher minskat från 48 procent till 40 
procent 2018. Mest har andelen som arbe-
tade inom hotell och restaurang minskat, 
vilket var den vanligaste branschen bland 
svensksyrier 2013. 

Branscher

TABELL 1 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE SVENSKSYRIER I ÅLDERN 20-64 ÅR  

SOM ARBETAR I OLIKA BRANSCHER – 2013 OCH 2018

 2018 2013

Vård och omsorg, sociala tjänster 14,7 15,6

Hotell och restaurang 13,0 18,3

Handel 12,8 13,9

Utbildning 12,0 10,3

Tillverkning 9,5 7,2

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stöd-tjänster 9,5 8,2

Annan serviceverksamhet 4,4 7,4

Övrig offentlig förvaltning och försvar 4,2 2,4

Transport och magasinering 4,1 4,3

Okänd bransch / verksamhet 3,8 1,4

Byggverksamhet 3,8 2,4

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3,0 3,2

Kultur, nöje och fritid 1,3 1,0

Informations- och kommunikationsverksamhet 1,2 1,4

Fastighetsverksamhet 1,0 0,9

Finans- och försäkringsverksamhet 0,9 1,5

Övrigt 0,7 0,4
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Vilken bransch de förvärvsarbetande 
svensksyrierna finns inom skiljer sig mellan 
män och kvinnor. Bland kvinnorna arbetar 
vardera omkring en fjärdedel inom utbild-
ning respektive inom vård och omsorg, 
branscher som huvudsakligen har den of-
fentliga sektorn som arbetsgivare. Vanligast 
bland svensksyriska män är handel och  
hotell och restaurang där vardera omkring 
15 procent arbetar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att det skett en viss ökning av andel 
svensksyrier som tar sig in på arbetsmark-
naden, och det är gruppen svensksyrier 
som är födda i landet som nu i högre grad 
arbetar. Mellan åren 2013 och 2018 ökade 

antalet förvärvsarbetande svensksyrier  
(20 till 64 år) kraftigt – från 16 000 till  
56 500, men då ska vi komma ihåg att det  
totala antalet svensksyrier också har ökat 
mycket. Fortfarande är det dock alldeles för 
låga nivåer. Inte ens hälften av de vuxna 
svensksyrierna förvärvsarbetar – att jäm- 
föra med 80 procent av alla de vuxna som 
finns i Sverige, totalt sett. Som vi har beskri-
vit tidigare är gruppen svensksyrier spretig. 
Det finns personer med hög utbildning och 
lika många med låg utbildning. Detta av-
speglas till viss del i sysselsättningsstatisti-
ken och också i de avsnitt vi kommer till 
längre fram vad gäller privatekonomi. 

Drygt 40 procent av de förvärvsarbetande  
svensksyrierna arbetar i de tre vanligaste  
branscherna: vård och omsorg samt sociala  
tjänster, hotell och restaurang, samt handel.
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Vi har i detta kapitel presenterat statistik 
kring andelen förvärvsarbetande svensk-
syrier och också hur stor andel av dessa 
som är anställda respektive företagare. De 
två följande diagrammen, diagram 39 och 
diagram 40, visar hur vanligt det är att 
svensksyrier är företagsledare. Det begrepp 
som används här är ”operativa företags- 
ledare”, som enligt Statistiska centralbyråns 
definition avser den person i företaget som 
sköter den löpande förvaltningen. I SCB:s 
statistik, som denna rapport grundas på, 
finns det endast en operativ företagsledare 
per bolag. Det ligger såväl avancerade defi-
nitioner som beräkningar bakom vilken per-
son som får denna yrkesbeteckning (titel).

Låt oss börja med diagram 39 som be-

skriver antalet operativa företagsledare 
bland Syrienfödda respektive svenskfödda 1 
personer i Sverige (år 2018). Statistiken här 
är alltså uppdelad efter födelseland, oavsett 
andra faktorer som medborgarskap eller 
föräldrars bakgrund. Diagrammet visar ock-
så hur detta antal har förändrats under de  
5 år som gått mellan 2013 och 2018.

2018 fanns 4 096 Syrienfödda operativa 
företagsledare i Sverige. Samma år fanns 
det drygt 423 000 svenskfödda operativa 
företagsledare i landet – en svag minskning 
sedan 2013 då antalet var drygt 437 000 
personer. Antalet Syrienfödda operativa  
företagsledare ökade istället, med nära  
80 procent, under de fem åren.

Operativa företagsledare

DIAGRAM 39 | ANTAL OPERATIVA FÖRETAGS-

LEDARE BLAND DE SYSSELSATTA – SKILLNADER 

MELLAN SYRIENFÖDDA OCH SVENSKFÖDDA  

PERSONER SAMT MELLAN 2013 OCH 2018

 M 2013  M 2018

2013 20132018 2018

4 096

423 397

2 281

437 385

Antal sysselsatta Syrienfödda personer i Sverige  
som är operativa företagsledare

Antal sysselsatta svenskfödda personer i Sverige 
som är operativa företagsledare
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Ett problem med att studera de absoluta 
talen, såsom i diagram 39, är att det finns 
oerhört många fler svenskfödda än Syrien-
födda i Sverige vilket medför att det exakta 
antalet operativa företagsledare inte är  
särskilt givande. Det är mer intressant att 

fokusera på relativa tal, det vill säga hur stor 
andel av de sysselsatta Syrienfödda res-
pektive svenskfödda som är företagsledare. 
Denna statistik finns presenterad i diagram 
40 för åren 2013 och 2018.

Även om antalet operativa företagsledare 
ökade mellan 2013 och 2018 så har ande-
len Syrienfödda personer i Sverige som är 
operativa företagsledare minskat kraftigt. 
Sannolikt förklaras detta till viss del av den 
stora ökningen av Syrienfödda personer 
som kommit till Sverige och kommit ut  
i arbete under dessa år. Många operativa  
företagsledare är egenföretagare och vi ser 
samma bild här som i det tidigare avsnittet 
kring företagande. Det har historiskt funnits 
en hög andel svensksyrier som har drivit 
egna företag. Antalet svensksyrier i dessa 
roller har fortsatt öka, men andelsmässigt är 

de nu färre. Från att ligga en bit över an- 
delen hos de svenskfödda personerna 
2013, till att ligga strax under 2018. 

Också bland de svenskfödda personerna 
minskade andelen operativa företagsledare 
något mellan 2013 och 2018. 2013 var 
11,1 procent av de sysselsatta svenskföd-
da personerna operativa företagsledare. 
Fem år senare hade denna andel minskat 
något, till 10,5 procent. Återigen under- 
stryker vi här att svenskfödda omfattar alla  
som är just svenskfödda oavsett bakgrund  
i övrigt. 

DIAGRAM 40 | ANDEL OPERATIVA FÖRETAGSLEDARE BLAND DE SYSSELSATTA – SKILLNADER MELLAN 

SYRIENFÖDDA OCH SVENSKFÖDDA PERSONER SAMT MELLAN 2013 OCH 2018

 M 2013  M 2018

2013 20132018 2018

8,0 %

10,5 % 

18,3 %

11,1 %

Antal sysselsatta Syrienfödda personer i Sverige som 
är operativa företagsledare

Antal sysselsatta svenskfödda personer i Sverige 
som är operativa företagsledare
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Vård och omsorg samt sociala  
tjänster är den vanligaste branschen 
som förvärvsarbetande svensksyrier 
arbetade inom. 14,7 procent  
arbetade i den branschen 2018.
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Så här långt i kapitlet har vi studerat de 
svensksyriska personer som förvärvsarbe-
tar. Dessa utgjorde, som tidigare visats,  
ungefär 40 procent av samtliga personer 
med syriskt ursprung i Sverige. I detta och 
kommande avsnitt tittar vi istället närmare 
på svensksyrier som inte är förvärvsarbe-
tande per den 31/12 2018. Vi börjar med 
dem som är öppet arbetslösa eller i arbets-
marknadspolitiska åtgärder.

Att vara öppet arbetslös innebär att per-
sonen 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 understry-
ka 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 åtgär-

derna är att öka sysselsättningen, minska 
arbetslösheten och förbättra arbetsmark-
nadens funktion.

Vi har i kommande diagram och analyser 
slagit samman de två kategorierna perso-
ner som är öppet arbetslösa och personer  
i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 
använder här det förenklade begreppet  
arbetslösa. Diagrammen baseras liksom  
tidigare analyser i detta kapitel på personer  
i åldern 20 till 64 år, då det motsvarar den 
ålder då det är vanligast att människor för-
värvsarbetar. 

Drygt 40 procent i hela gruppen svensk-
syrier var år 2018 arbetslösa. Detta kan 
jämföras med andelen arbetslösa i hela  
befolkningen i Sverige som samma år var  
6 procent. Inom den svensksyriska gruppen 
är andelen arbetslösa bland personer som 
är födda i Syrien mycket högre än andelen 
bland personer som är födda i Sverige med 
minst en förälder född i Syrien, 44 procent 
att jämföra med 6 procent. För de senare 
ligger andelen arbetslösa på liknande nivåer 
som i hela befolkningen i Sverige. 

Öppen arbetslöshet  
och arbetsmarknads- 
politiska åtgärder

DIAGRAM 41 | ANDELEN AV BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 20-64 ÅR SOM  

ÄR ÖPPET ARBETSLÖSA ELLER I ÅTGÄRDER – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Födda i Syrien
20-64 år

Födda i Sverige med minst en 
förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier,
20-64 år

Hela svenska folket,  
20-64 år

32,7 %
43,8 %

11,7 %
6,2 %

29,4 %
40,9 %

6,9 %
5,8 %
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När vi jämför 2013 och 2018 ser vi att an-
delen av samtliga svensksyrier i åldern 20 
till 64 år som är arbetslösa har ökat markant 
på fem år, från 29 till 41 procent. Vi ser ock-
så att det är bland svensksyrier som är föd-
da i Syrien som denna ökning har skett – 
hos svensksyrier som är födda i Sverige 
med minst en Syrienfödd förälder har ande-
len arbetslösa däremot halverats, från 12 till 
6 procent. Det är viktigt att komma ihåg att 
antalet svensksyrier ökade kraftigt under 
dessa år, så som beskrivits i kapitel 1. Att 
andelen arbetslösa har ökat så pass myck-
et innebär också att antalet svensksyriska 
personer i öppen arbetslöshet eller åtgär-

der har ökat, från 19 242 personer år 2013 
till 98 567 år 2018. 

I hela befolkningen i Sverige har andelen 
arbetslösa minskat något över de fem åren 
mellan 2013 och 2018. Detta gäller såväl 
för kvinnor som för män mellan 20 och 64 
år. När vi studerar samtliga svensksyrier och 
skiljer mellan kvinnor och män, ser vi att an-
delen arbetslösa år 2018 var större bland 
kvinnorna än bland männen. Det är också 
bland kvinnorna som andelen arbetslösa 
har ökat mest, från 27 till 44 procent på fem 
år. Bland de svensksyriska männen har an-
delen arbetslösa i jämförelse ökat från 32 till 
39 procent på fem år. 

DIAGRAM 42 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA ELLER I ÅTGÄRDER I ÅLDERN 20-64 ÅR  

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

SAMT MELLAN 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Andelen svensksyriska män i åldern 20-64 år som är öppet arbetslösa

Andelen svensksyriska kvinnor i åldern 20-64 år som är öppet arbetslösa

Totala andelen män i Sverige i åldern 20-64 år som är öppet arbetslösa

Totala andelen kvinnor i Sverige i åldern 20-64 år som är öppet arbetslösa

31,5 %
38,7 %

26,9 %
44,0 %

7,4 %
5,9 %

6,4 %
5,6 %

Att arbetslösheten bland svensksyriska 
kvinnor var högre än bland männen i dia-
gram 42 kan helt hänföras till den Syrien-
födda gruppen. 2018 var få svenskfödda 
syrier arbetslösa och det var något fler män 
(7 procent) än kvinnor (5 procent) som var 
arbetslösa. Det är många Syrienfödda som 
helt dominerar bilden, där 41 procent av 
männen och 48 procent av kvinnorna var 
arbetslösa.  

Förutom att studera skillnader mellan  
könen är det intressant att studera hur an-
delen personer i öppen arbetslöshet eller 

åtgärder ser ut i olika åldersgrupper inom 
den svensksyriska delen av den svenska 
befolkningen. Detta visualiseras i diagram 
43. 

Återigen blir det tydligt att arbetslösheten 
har ökat inom den svensksyriska gruppen 
under de fem åren – för samtliga ålders-
grupper. Den största ökningen har skett 
bland personer som är mellan 50 och 64 år, 
från 28 till 47 procent. Det innebär alltså en 
ökning med nästan 70 procent på fem år. 
Denna, den äldsta, åldersgruppen hade år 
2018 den högsta andelen arbetslösa. 
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DIAGRAM 43 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA SVENSKSYRIER  

(ELLER I ÅTGÄRDER) I OLIKA ÅLDERSGRUPPER – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Svensksyrier
18-24 år

Svensksyrier
25-29 år

Svensksyrier
30-34 år

Svensksyrier
35-49 år

Svensksyrier
50-64 år

20,3 %
23,9 %

28,3 %
37,4 %

31,0 %
39,8 %

32,3 %
44,8 %

27,7 %
46,5 %

Även hos personer mellan 35 och 49 år 
var andelen arbetslösa hög och utgjordes 
av ungefär 45 procent av samtliga svensk-
syrier i åldersgruppen. Ökningen var dock 
något mindre än ökningen bland 50- till 

64-åringarna (39 procentenheter på fem 
år). De yngsta svensksyrierna i diagram 43, i 
åldrarna mellan 18 och 24 år, har både lägst 
andel arbetslöshet och den minsta ökning-
en över de fem åren (18 procentenheter). 

Det fanns år 2018 bland de svenskfödda 
syrierna inga tydliga mönster i skillnaden 
mellan könen vad gäller arbetslöshet som 
kan relateras till ålder. I den allra yngsta 
gruppen, mellan 18 och 24 år, var fler män 
än kvinnor arbetslösa. Den största skillna-
den syns i gruppen inrikes födda mellan 35 
och 49 år där 14 procent av kvinnorna och 
7 procent av männen var arbetslösa. De 
svenskfödda syrierna är, som tidigare 
nämnts, en liten grupp och ofta handlar det 
om under 100 personer per åldersgrupp 
och kön, och de skillnader som framkom-
mer bör därför betraktas med försiktighet. 
Samma tendens som ovan syns bland de 
Syrienfödda. I den yngsta gruppen, under 
25 år, är fler män arbetslösa medan fler 
kvinnor mellan 35 och 49 år är arbetslösa. 

Utbildning är ofta en väg till arbete. Men 
hur starka är sambanden mellan utbild-
ningsnivå och arbetslöshet? I kapitel 2  
redogjorde vi bland annat för den vuxna  
befolkningens utbildningsnivåer och vi såg 
att drygt 30 procent av samtliga svensk- 
syrier år 2019 som högst hade en förgym-

nasial utbildning och ytterligare knappt 30 
procent hade gymnasieutbildning. 20 pro-
cent hade eftergymnasial utbildning kortare 
än tre år och 16 procent hade en eftergym-
nasial utbildning som var tre år eller längre. 
År 2019 var det bara 2,5 procent av samt- 
liga svensksyrier som det saknades upp- 
gifter om utbildningsnivå. De siffror vi redo-
visar i detta kapitel avser år 2013 och 2018 
– men vi kan anta att fördelningen av utbild-
ningsnivå inom den svensksyriska gruppen 
år 2018 är relativt lik fördelningen år 2019, 
då analyser av vistelsetiden i landet visar på 
att andelen som kom till Sverige under 
2018 är relativt liten.

Som vi sett tidigare i kapitlet hade svensk- 
syrier år 2018 generellt en relativt hög ar-
betslöshet, men hur ser det ut om vi jämför 
de olika utbildningsnivåerna? Diagram 44 
belyser dessa skillnader. Andelen arbets- 
lösa svensksyrier är som störst i den grupp 
som har högst en förgymnasial utbildning 
– ungefär hälften av dessa personer befin-
ner sig i arbetslöshet. Av de personer som 
hade gymnasieutbildning var 38 procent  
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DIAGRAM 44 | ANDELEN ÖPPET ARBETSLÖSA SVENSKSYRIER  

(ELLER I ÅTGÄRDER) I OLIKA UTBILDNINGSNIVÅER – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Förgymnasial 
utbildning

Gymnasie-
utbildning

Eftergymnasial utbildning 
kortare än tre år

Eftergymnasial utbildning 
tre år eller längre

(inkl forskarutbildning

Uppgift saknas

37,4 %
51,6 %

25,5 %
38,3 %

35,6 %
43,9 %

26,6 %
30,9 %

7,5 %
32,4 %

arbetslösa eller i åtgärd, av dem som har en 
eftergymnasial utbildning som är kortare än 
tre år var andelen 44 procent och av de per-
soner som hade en eftergymnasial utbild-
ning som var tre år eller äldre så var 31 pro-
cent i arbetslöshet. 

Det fanns 2018 alltså inte en helt logisk 
progression i att ju mer utbildad man var, 
desto lägre risk fanns att bli arbetslös. Att 
ha en eftergymnasial utbildning som är  
kortare än tre år medförde 2018 en något 
högre risk för arbetslöshet än om man en-
dast hade en gymnasieutbildning. Att ha en 

eftergymnasial utbildning som är tre år eller 
längre medförde däremot relativt lägst, om 
än samtidigt oroande hög risk för arbetslös-
het. Andelen arbetslösa eller i åtgärder 
bland svensksyrierna ökade också i den 
högsta utbildningsnivån, från 27 till 31 pro-
cent. Detta tyder på att det finns andra fak-
torer, som kön, ålder och vistelsetid, som 
påverkar både arbetslösheten och utbild-
ningsnivån, men att en hög utbildning ändå 
är positivt för individens möjlighet att vara 
förvärvsarbetande.   

Även här är det osäkert att uttala sig om de 
Sverigefödda syrierna uppdelat efter kön 
och utbildningsnivå. Sammantaget är det 
exempelvis färre än 50 personer som har  
en längre eftergymnasial utbildning och en 
högre andel av dessa kvinnor än män är  
arbetslösa. Men i så små grupper kan de 
skillnader som syns vara slumpmässiga och 
bör tolkas med försiktighet. I den betydligt 
större gruppen, de Syrienfödda, finns inga 
egentliga skillnader i arbetslöshet mellan 
könen när vi tittar på utbildningsnivåer var 
för sig. 

Det är också en stor andel av de svensk-
syrier för vilka uppgifter om utbildningsnivå 
saknas som är arbetslösa eller i åtgärder. 

Många av dessa är relativt nyanlända och 
uppgift om utbildningsnivå finns inte eller 
har inte hunnit registreras i de nationella  
utbildningsregistren. Eftersom vi inte vet 
särskilt mycket mer om dessa individer är 
det också svårt att analysera dessa siffror, 
men vi kan anta att den relativt höga arbets-
lösheten i gruppen hänger samman med att 
gruppen funnits kort tid i Sverige. Utifrån 
analysen om utbildningsnivå hos den vuxna 
befolkningen i kapitel 2 har vi anledning att 
anta att denna grupp utgör en liten andel av 
den svensksyriska gruppen. 
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En annan typ av arbetslöshet är den som 
kallas för långtidsarbetslöshet. Som namnet 
antyder handlar det om att en person är  
arbetslös under en längre period. I SCB:s 
statistik definieras en person som långtids-
arbetslös om hen varit klassad som arbets-
lös under minst sex månader. 

Långtidsarbetslöshet är en svår form av 
arbetslöshet. Analyser av långtidsarbets-
löshet visar hur svårt det är för den arbets-
lösa personen att ta sig in på arbetsmark-
naden. De långtidsarbetslösa anses ofta stå 
längre ifrån arbetsmarknaden än vad de är 

som är arbetslösa under kortare perioder 
gör.

Diagram 45 visar att långtidsarbetslösheten 
är betydligt högre bland svensksyrier än 
bland den svenska befolkningen i allmän-
het. Bland svensksyrier i åldern 25 till 64 år 
låg långtidsarbetslösheten år 2018 på dry-
ga 7 procent – i hela befolkningen i Sverige 
var andelen knappa 2 procent. Det fanns en 
något högre långtidsarbetslöshet bland de 
svensksyriska kvinnorna än bland de 
svensksyriska männen. 

Långtidsarbetslöshet

DIAGRAM 45 | LÅNGTIDSARBETSLÖSHET I ÅLDERN 25-64 ÅR – SKILLNADER MELLAN MÄN OCH  

KVINNOR, MELLAN SVENSKSYRIER OCH SAMTLIGA SVENSKAR SAMT MELLAN 2013 OCH 2018

 M 2013  M 2018
Andelen svensksyriska män i åldern 25-64 år som är långtidsarbetslösa

Andelen svensksyriska kvinnor i åldern 25-64 år som är långtidsarbetslösa

Totala andelen långtidsarbetslösa svensksyriska i åldern 25-64 år

Totala andelen män i Sverige i åldern 25-64 år som är långtidsarbetslösa

Totala andelen kvinnor i Sverige i åldern 25-64 år som är långtidsarbetslösa

Totala andelen långtidsarbetslösa i Sverige i åldern 25-64 år

3,0 %
6,9 %

3,9 %
7,7 %

3,4 %
7,2 %

1,1 %
1,8 %

0,9 %
1,7 %

1,0 %
1,8 %
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Bland inrikes födda syrier var något fler män 
(2,7 procent) än kvinnor (2,2 procent) lång-
tidsarbetslösa. Bland de Syrienfödda var 
något fler kvinnor (8 procent) än män (7,1 
procent) långtidsarbetslösa. Också här  
gäller att gruppen inrikes födda är liten och 
att skillnaden bör tolkas med försiktighet. 

Generellt kan sägas att långtidsarbetslös-
heten ökade kraftigt mellan 2013 och 2018 
– såväl bland svensksyrier som i hela be-
folkningen i Sverige. Bland de förstnämnda 
skedde mer än en fördubbling av den totala 
andelen under perioden. I hela befolkningen 
i Sverige ökade långtidsarbetslösheten 
med cirka 80 procent mellan 2013 och 
2018, från 1 till 1,8 procent av samtliga per-
soner i åldern 25 till 64 år. Det är viktigt att 
komma ihåg att även om vi talar om kraftiga 

ökningar, rör det sig fortfarande om relativt 
små delar av de studerade grupperna – sär-
skilt när vi ser till hela befolkningen  
i Sverige. 

När man analyserar och studerar siffrorna 
för svensksyrier bör man betänka att antalet 
personer i åldrarna mellan 25 och 64 år 
ökade kraftigt mellan 2013 och 2018 (pri-
märt genom invandring). Det finns sannolikt 
en viss förklaring till den kraftigt ökade 
långtidsarbetslösheten i att stora grupper 
av dem som kommit till Sverige och/eller 
fyllde 25 år ännu inte lyckats etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det kan vara svårt att få 
ett första arbete och definitionen för lång-
tidsarbetslöshet gäller ”redan” efter ett 
halvår som arbetssökande. 

ARBETE OCH FÖRETAGANDE

Långtidsarbetslösheten är betydligt högre bland 
svensksyrier än bland den svenska befolkningen  
i allmänhet. Bland vuxna svensksyrier låg långtids- 
arbetslösheten år 2018 på dryga 7 procent. I hela 
befolkningen var andelen knappa 2 procent. 
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Inkomster
och ekonomi
Människors inkomster och ekonomi är viktiga aspekter 
för att bli en del av samhället. Personer utan inkomst eller 
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 spe-

cifika bostadsområden, och segregationen 
drivs således till stor del av människors in-
komster och ekonomi. En inkomstökning 
för en person är därför inte bara något posi-
tivt för honom eller henne, utan de positiva 
effekterna sprider sig som ringar på vattnet, 
bland annat i form av minskad segregation.

I följande kapitel granskas först svensk-
syriernas inkomster och inkomstkällor. Där-

efter presenteras statistik över deras eko-
nomiska ställning, vilket i mångt och mycket 
är en effekt av deras inkomster.

Innehållet i kapitlet är en logisk fortsätt-
ning av det som avhandlats i de tidigare  
kapitlen om utbildning, arbete och före- 
tagande. Bättre skolresultat och högre  
utbildning leder till bättre möjligheter på  
arbetsmarknaden, vilket i sin tur ger ökade 
inkomster och en bättre ekonomi. 

Vi inleder kapitlet kring inkomster och eko-
nomi med att studera Syriensvenskarnas 
nettoinkomster, det vill säga den samman-
lagda summan under ett år som en person 
eller ett hushåll har kvar efter skatt. I detta 
avsnitt kommer statistik för samtliga för-
värvsarbetande svensksyrier att redovisas. 
Vissa av de tidigare kapitlen i rapporten har 
fokuserat på personer i åldersspannet 20 till 
64 år. Med denna åldersavgränsning fanns 
det, som vi redan sett, cirka 56 500 för-
värvsarbetande svensksyrier i landet vid 

den tidpunkt statistiken avser. Om man inte 
gör någon åldersavgränsning fanns det  
cirka 59 000 förvärvsarbetande svensk- 
syrier i Sverige. Med andra ord fanns det 
ungefär 2 500 arbetande svensksyrier som 
antingen var yngre än 20 år eller äldre än  
64 år.  

När vi granskar nettoinkomsten för samt- 
liga förvärvsarbetande svensksyrier ser det 
ut som i diagram 46. I samma diagram ser  
vi också nettoinkomstnivåerna för hela den 
svenska förvärvsarbetande befolkningen.

Nettoinkomst 

Ofta en utsatt  
ekonomisk situation

INKOMSTER OCH EKONOMI
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Diagram 46 visar att svensksyrier i allmän-
het hade klart lägre nettoinkomster än vad 
hela befolkningen i Sverige i allmänhet hade 
vid samma tidpunkter. År 2018 hade 37 
procent av de arbetade svensksyrierna en 
nettoinkomst på max 200 000 kronor – i 
hela befolkningen var det 18 procent som 
hade så låg nettoinkomst. Sett till hela be-
folkningen i Sverige var det nästan hälften,  

47 procent, som hade en nettoinkomst över 
300 000 kronor. Bland svensksyrierna var 
det bara 18 procent som nådde denna nivå 
på sin nettoinkomst. 

Skillnader mellan könen fanns främst 
bland de inrikes födda svensksyrierna där 
42 procent av kvinnorna år 2018 hade en 
nettoinkomst under 200 000 kronor. Mot-
svarande siffra bland männen var 32 pro-

DIAGRAM 46 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE, ALLA ÅLDRAR,  

I OLIKA INKOMSTNIVÅER (ÅRSINKOMST/NETTOINKOMST) – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Upp till 100 000 kr

100 001-200 000 kr

200 001-300 000 kr

300 001-400 000 kr

400 001-500 000 kr

Mer än 500 000 kr

Upp till 100 000 kr

100 001-200 000 kr

200 001-300 000 kr

300 001-400 000 kr

400 001-500 000 kr

Mer än 500 000 kr

10,7 %
5,9 %

36,5 %
31,6 %

37,1 %
43,6 %

11,1 %
14,1 %

2,7 %
3,0 %

1,9 %
1,7 %

5,3 %
3,5 %

21,2 %
14,4 %

41,0 %
35,2 %

20,0 %
27,7 %

6,7 %
10,7 %

5,8 %
8,5 %

Samtliga förvärvsarbetande svensksyrier

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige
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cent. I den större gruppen, de Syrienfödda, 
var skillnaderna mindre. 37 procent av män-
nen och 40 procent av kvinnorna hade en 
så pass låg nettoinkomst. Både bland in- 
rikes födda och bland Syrienfödda domi- 
nerade männen i inkomstklasserna över  
300 000 kronor. 

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 46.  
I just denna statistik från SCB finns alltså 
inga exakta inkomstuppgifter för personer-
na – bara vilket inkomstintervall de tillhör.  
Vill man försöka räkna fram medelvärden  
för olika gruppers nettoinkomster så måste 
man göra vissa subjektiva antaganden. 1

Utifrån antagandena har vi kunnat räkna 
fram ett snittvärde på nettoinkomsten för 
de förvärvsarbetande svensksyrierna, alltså 
vilken nettoinkomst en generell svensksyrier 
hade. Denna siffra landade på 232 010 kro-
nor per år enligt 2018 års uppgifter. Mot-
svarande medelvärde för hela befolkningen 
i Sverige var samma år 303 200 kronor. 
Även om det finns ett inslag av subjektivitet 
i framräknandet av dessa siffror, kan vi kon-
statera att skillnaderna var mycket stora – 
en genomsnittlig förvärvsarbetare i Sverige 
tjänade drygt 71 000 kronor mer per år än 
vad en genomsnittlig förvärvsarbetande 
svensksyrisk person gjorde. 

Genom att studera andelen svensksyrier 
som fanns inom de olika inkomstklasserna  
i diagram 46 kan vi också konstatera att den 
årliga nettoinkomsten i allmänhet har ökat 
– såväl hos svensksyrier som hos samtliga 
förvärvsarbetare i landet. Svensksyriers  

allmänna inkomstnivå ökade något mellan 
2013 och 2018 och det var färre som tjäna-
de under 200 000 kronor. Det skedde däre-
mot inte någon större ökning av andelen 
svensksyrier som tjänade mer än 300 000 
kronor medan den andelen ökade kraftigt 
bland samtliga förvärvsarbetande i landet. 

Den största procentuella förändringen 
bland svensksyrier var andelen som hade 
just en nettoinkomst på under 200 000 kro-
nor. Andelen svensksyrier som tjänade  
mindre än 200 000 kronor minskade med 
cirka 9 procentenheter över de fem åren, 
vilket var en lika stor minskning som bland 
samtliga förvärvsarbetande i Sverige. Ande-
len som tjänade mer än 300 000 kronor 
ökade med 2 procentenheter för svensk-
syrierna, men med nära 15 procentenheter  
i hela gruppen förvärvsarbetande i Sverige. 

I diagram 47 ser vi hur nettoinkomstnivåer-
na för år 2018 skiljde sig mellan kvinnor och 
män – bland svensksyrier och bland samt- 
liga förvärvsarbetande i Sverige. Bland 
svensksyrierna var skillnaderna relativt små. 
Vi ser en mindre överrepresentation av 
kvinnor i de lägre inkomstnivåerna (max  
200 000 kronor) och en viss överrepresen-
tation av män i de högre inkomstnivåerna. 

Bland samtliga förvärvsarbetande i Sveri-
ge var också kvinnor överrepresenterade  
i de lägre inkomstnivåerna, de allra flesta 
har en nettoinkomst på upp till 300 000 
kronor per år. Männen var tydligt överrepre-
senterade i nettoinkomstnivåer på 300 000 
kronor per år eller mer. Att män tjänar mer 
än kvinnor gäller alltså generellt i samhället, 
inte bara bland svensksyrier. 
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DIAGRAM 47 | ANDELEN FÖRVÄRVSARBETANDE, ALLA ÅLDRAR,  

I OLIKA INKOMSTNIVÅER (ÅRSINKOMST/NETTOINKOMST) – MÄN OCH KVINNOR M Män   M Kvinnor

Upp till 100 000 kr

100 001-200 000 kr

200 001-300 000 kr

300 001-400 000 kr

400 001-500 000 kr

Mer än 500 000 kr

Upp till 100 000 kr

100 001-200 000 kr

200 001-300 000 kr

300 001-400 000 kr

400 001-500 000 kr

Mer än 500 000 kr

5,7 %
6,3 %

30,4 %
34,3 %

44,1 %
42,7 %

14,8 %
12,6 %

3,1 %
2,8 %

1,9 %
1,3 %

3,3 %
3,7 %

11,6 %
17,4 %

29,9 %
41,0 %

30,7 %
24,5 %

13,1 %
8,0 %

11,4 %
5,4 %

Samtliga förvärvsarbetande svensksyrier

Samtliga förvärvsarbetande i Sverige
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I det förra avsnittet – där vi studerade årliga 
totala nettoinkomster – fokuserade vi på de 
personer som förvärvsarbetade, det vill 
säga de som är antingen anställda eller  
företagare. Naturligtvis är det så att de  
redovisade inkomstnivåerna är högre när 
man studerar dem som förvärvsarbetar än 
om man studerar samtliga i befolkningen  
i ett visst åldersspann då detta inkluderar 
också personer som inte förvärvsarbetar.

Vi studerar nu i diagram 48 och 49 median- 
inkomsten hos svensksyrier och hos hela 
befolkningen i Sverige – i båda fallen av-
gränsat till personer i åldersspannet 20 till 
64 år. I Sverige fanns det drygt 5,8 miljoner 
personer i detta åldersintervall år 2018 – av 
dessa var 129 900 svensksyrier.

Medianinkomsten hos landets samtliga 
svensksyrier i åldern 20 till 64 låg år 2018 
på 80 440 kronor. Det är naturligtvis en 
mycket låg nivå, men här måste man beakta 
att andelen förvärvsarbetande också var 
generellt låg bland svensksyrierna så som vi 
beskrivit i kapitel 3. Som vi såg i föregående 
avsnitt, hade de svensksyrier som arbetar  
i någon form en medelinkomst på 232 000 
kronor. Jämförelsen är haltande då det i ena  
fallet handlar om medianinkomst och i det 
andra om medelinkomst – men siffrorna vi-
sar ändå på de stora skillnader som uppstår 
om man bara fokuserar på den förvärvsar-
betande delen av befolkningen eller stude-
rar en större grupp som också innehåller en 
stor mängd personer som står utan arbete. 

Bland personer med svensk bakgrund, 
alltså personer med minst en förälder som 
är född i Sverige, i åldern 20 till 64, låg medi-
aninkomsten på drygt 350 000 kronor per 
år enligt statistik från 2018. Skillnaden 
gentemot medianinkomsten hos landets 
svensksyrier var med andra ord mycket 
stor.

Som visats i tidigare kapitel i denna rap-
port finns det stora skillnader mellan om 
man är född i Syrien eller om man är född  
i Sverige med minst en förälder född i Sy- 
rien. Också vad gäller medianinkomst är 
denna skillnad tydlig. År 2018 var median- 

inkomsten för Sverigefödda svensksyrier  
i åldern 20 till 64 mer än tre gånger så hög 
som för de syrienfödda. Detta hör med stor 
sannolikhet samman med att ungefär tre 
fjärdedelar av de Sverigefödda svensksyri-
erna var förvärvsarbetande 2018, medan 
mindre än hälften (40 procent) av de  
Syrienfödda hade ett arbete.

Medianinkomsten hos svensksyrierna öka-
de i allmänhet bara marginellt bland landets 
svensksyrier över de fem åren mellan 2013 
och 2018. Om vi tittar närmar på skillna-
der över tid för Syrienfödda hade median- 
inkomsten ökat med 15 procent på fem år. 
För Sverigefödda nådde ökningen där- 
emot upp mot hela 63 procent på fem år. 
Åter understryks att den svensksyriska 
gruppen under denna tid blivit betydligt 
större och att många vid den senare tid-
punkten var relativt unga och nyanlända.  
Vi jämför alltså mellan de båda tidpunkterna 
två grupper som är helt olika till sin sam-
mansättning vilket starkt påverkar median- 
inkomstens utveckling.  

Löneökningen bland de inrikes födda sy- 
rierna är den största positiva utvecklingen 
som redovisas i diagram 48, även när per-
soner med svensk bakgrund tas med i bild-
en. Även om personerna med svensk bak-
grund hade en högre medianinkomst, har 
den inte ökat i närheten av lika stora mått 
som hos de svenskfödda svensksyrierna. 
Åter ser vi alltså en mycket positiv utveck-
ling i undergrupperna som inte syns i to- 
talen eftersom befolkningssammansätt-
ningen har förändrats. 

Medianinkomsten bland samtliga svensk-
syrier hade alltså inte ökat nämnvärt och 
inte alls i takt med utvecklingen bland per-
soner med svensk bakgrund. Däremot kan 
vi se att de svenskfödda syrierna har haft 
en positiv utveckling. Här har vi en grupp 
relativt unga människor som har utbild-
ningsnivåer och förutsättningar likt den  
övriga befolkningen i Sverige och där an- 
delen utbildade och förvärvsarbetande har 
ökat. 

Medianinkomst
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DIAGRAM 48 | MEDIANINKOMST (KRONOR) – 2013 OCH 2018 
M 2013  M 2018

Födda i Syrien, 20-64 år

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier, 20-64 år

Personer med svensk bakgrund (födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige, 20-64 år

60 580
69 702

145 914
237 137

80 000
80 440

299 097
351 528

I diagram 49 ser vi hur medianinkomsten 
skiljde sig åt mellan kvinnor och män år 
2018 – både inom den svensksyriska grup-
pen och hos personer med svensk bak-
grund. Det blir genast tydligt att männen 
hade en avsevärt högre medianinkomst än 
kvinnorna, både hos svensksyrier och hos 
personer med svensk bakgrund. De som 
hade allra lägst medianinkomst är svensk-
syriska kvinnor som är födda i Syrien, som 
har en medianinkomst på 43 000 kronor om 
året. Detta kan jämföras med de svensk- 
syriska männen som är födda i Syrien vars 
medianinkomst låg på drygt 126 000 kro-
nor om året, alltså nästan tre gånger så 

högt. Bland de svensksyrier som är födda i 
Sverige var skillnaden i medianinkomst mel-
lan kvinnor och män inte lika drastisk, också 
här låg männen högre men skillnaden mel-
lan könen var mindre, drygt 40 000 kronor 
per år. 

Den sammantagna bilden för samtliga 
svensksyrier i åldern 20 till 64 är att skillna-
den mellan män och kvinnors median- 
inkomst var betydande, där kvinnornas me-
dianinkomst låg närmare 85 000 kronor un-
der männens medianinkomst. I den sam-
manlagda bilden dominerar de Syrienfödda 
som ofta är relativt nyanlända och ofta inte 
har börjat förvärvsarbeta. 

DIAGRAM 49 | MEDIANINKOMST (KRONOR) 2018 – MÄN OCH KVINNOR 
M Män  M Kvinnor

Födda i Syrien, 20-64 år

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier, 20-64 år

Personer med svensk bakgrund (födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige, 20-64 år

126 487
43 000

259 357
218 138

134 411
49 750

387 203
319 312
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Vi såg tidigare i denna rapport att 44 pro-
cent av svensksyrierna i åldern 20 till 64 år 
förvärvsarbetade år 2018. Men vad gjorde 
de övriga? Och fick de inkomster på något 
annat sätt än via arbete? 

I diagram 50 och 51 fokuserar vi just på 
vilka olika inkomstslag, det vill säga olika  
typer av ekonomiska ersättningar, som  
förekommer inom den svensksyriska grup-
pen. Observera att dessa båda diagram 
omfattar personer i åldersspannet 18 till 64 
– inte 20 till 64 som i många andra diagram i 
denna rapport. Det är också av stor vikt att 
komma ihåg att en och samma person kan 
ha flera typer av inkomstslag och ersätt-
ningar samtidigt.

Diagram 50 visar att det bland svensksyri-
erna år 2018 fanns flera vanligt förekom-
mande inkomstslag jämfört med samtliga 
personer i Sverige där det framför allt var 
ersättning för föräldraledighet som var  
vanligt utöver förvärvsarbete. Bland svensk-
syrier hade drygt hälften ekonomiskt bi-
stånd (socialbidrag) år 2018. 27 procent av 
samtliga svensksyrier i åldern 18 till 64 

hade ersättning för föräldraledighet eller 
vård av närstående och 21 procent hade 
ersättning genom arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Det var mindre vanligt att ha er-
sättning för studier, men trots det var det  
16 procent av svensksyrierna i åldersinter-
vallet som erhöll denna typ av ersättning.

Det visar sig också i diagram 50 att det 
skedde en del stora förändringar hos 
svensksyrierna gällande inkomstslag mellan 
2013 och 2018. Andelen med ekonomiskt 
bistånd ökade från 35 procent till 56 pro-
cent, och andelen med ersättning från  
arbetsmarknadspolitiska åtgärder fördubb-
lades. Här ser vi tydligt effekter av att 
många var nyanlända 2018 och att dessa 
inledningsvis ofta har ett större behov av 
olika ekonomiska stöd. Vi ser däremot  
ingen minskning i andelen svensksyrier  
som fick sin ersättning genom förvärvs- 
arbete – också denna andel hade, om än 
marginellt, ökat under de fem åren. Andelen 
med ersättning från förvärvsarbete var 
dock fortsatt långt lägre än bland samtliga 
personer i Sverige i åldern 18 till 64.  

Inkomstslag



DIAGRAM 50 | ANDELEN PERSONER, (18-64 ÅR) MED OLIKA INKOMSTSLAG/ERSÄTTNINGAR 

 – 2013 OCH 2018  
M 2013  M 2018

A-kassa, arbetslös- 
ersättning

Sjuk-/aktivitets- 
ersättning

Arbetsmarknads- 
politiska åtgärder

Ekonomiskt bistånd
(socialbidrag)

Föräldraledighet,
vård av närstående

Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering

Studier

Pensioner
(ålderrelaterade)

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

A-kassa, arbetslös- 
ersättning

Sjuk-/aktivitets- 
ersättning

Arbetsmarknads- 
politiska åtgärder

Ekonomiskt bistånd
(socialbidrag)

Föräldraledighet,
vård av närstående

Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering

Studier

Pensioner
(ålderrelaterade)

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

5,0 %
3,6 %

6,1 %
4,9 %

5,8 %
3,6 %

5,4 %
5,3 %

20.0 %
21,5 %

9,4 %
10,5 %

11,8 %
11,3 %

5,4 %
6,0 %

83,8 %
85,7 %

6,6 %
6,3 %

4,4 %
1,4 %

10,2 %
20,7 %

34,6 %
55,5 %

17,9 %
27,2 %

6,4 %
4,3 %

13,2 %
16,8 %

0,7 %
0,5 %

52,5 %
56,5 %

Samtliga personer i Sverige i åldernt 18-64 år

Samtliga svensksyrier i åldern 18-64 år
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Bland svenskar i allmänhet var skillnaderna 
mellan män och kvinnor inte särskilt stora 
när det kommer till vilka inkomstkällor de 
hade. Något fler kvinnor fick ekonomisk er-
sättning genom föräldraledighet eller vård 
av närstående, via sjukdom, arbetsskada 
eller rehabilitering samt via studier. Andelen 
som hade inkomster från förvärvsarbete var 

däremot marginellt större bland männen.  
I gruppen svensksyrier fick betydligt fler 
män sin inkomst genom förvärvsarbete 
medan fler kvinnor var föräldralediga eller 
vårdade en närstående. Fler kvinnor än män 
fick också ekonomiskt bistånd respektive 
studiestöd. 

Andelen svensksyrier med 
ekonomiskt bistånd ökade från 
35 procent till 56 procent  
mellan 2013 och 2018.
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DIAGRAM 51 | ANDELEN PERSONER (18-64 ÅR) MED OLIKA INKOMSTSLAG – MÄN OCH KVINNOR 2018 

 M Män  M Kvinnor

A-kassa, arbetslös- 
ersättning

Sjuk-/aktivitets- 
ersättning

Arbetsmarknads- 
politiska åtgärder

Ekonomiskt bistånd
(socialbidrag)

Föräldraledighet,
vård av närstående

Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering

Studier

Pensioner
(ålderrelaterade)

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

A-kassa, arbetslös- 
ersättning

Sjuk-/aktivitets- 
ersättning

Arbetsmarknads- 
politiska åtgärder

Ekonomiskt bistånd
(socialbidrag)

Föräldraledighet,
vård av närstående

Sjukdom/arbetsskada/
rehabilitering

Studier

Pensioner
(ålderrelaterade)

Förvärvsarbete (anställd),
näringsverksamhet (företagare)

5,0 %
3,6 %

6,1 %
4,9 %

5,8 %
3,8 %

5,4 %
5,3 %

20,0 %
21,5 %

9,4 %
10,5 %

11,8 %
11,3 %

5,4 %
6,0 %

83,8 %
85,7 %

7,7 %
4,3 %

1,2 %
1,8 %

21,9 %
19,1 %

53,9 %
57,6 %

21,0 %
35,6 %

4,0 %
4,6 %

15,7 %
18,2 %

0,4 %
0,6 %

66,2 %
43,3 %

Samtliga personer i Sverige i åldern 18-64 år

Samtliga svensksyrier i åldern 18-64 år
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35,6 procent av svensksyriska 
kvinnor fick ekonomisk  
ersättning genom  
föräldraledighet eller  
vård av närstående.
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Som vi har sett hittills, finns det i Sverige 
alltså många typer av inkomstslag och in-
komstkällor. Människor kan få sina inkom-
ster – stora eller små – på många olika sätt. 
Utöver att förvärvsarbeta kan man alltså 
också få olika ekonomiska ersättningar. 
Men det finns också en grupp invånare som 
inte har någon registrerad ekonomisk er-
sättning över huvud taget, det vill säga som, 
enligt SCB, inte tjänar några pengar alls. De 
har inte någon inkomst från arbete och får 
inte heller någon form av bidrag från det 
offentliga. Det är denna grupp vi ska stude-
ra närmare i följande avsnitt. Likt flera andra 
delar av denna rapport fokuserar vi på per-
soner i åldern 20 till 64. I den här gruppen 
ingår också personer som tillfälligt befinner 
sig utomlands, till exempel ungdomar som 
under perioder bor i andra länder eller in-
vandrare som befinner sig i hemlandet.

I diagram 52 ser vi hur stor andel av svensk-
syrierna som helt saknade inkomst eller er-
sättningar år 2013 och 2018. I hela gruppen 
svensksyrier utgjorde dessa ungefär 3 pro-
cent av personerna mellan 20 och 64 år. 
Andelen helt utan inkomst eller ersättning 
hos svensksyrierna var år 2018 till och med 
något lägre än samma andel hos personer 
med svensk bakgrund (4 procent), det vill 
säga personer som är födda i Sverige och 
med minst en förälder som är född i Sveri-
ge.

Vid en jämförelse mellan de båda tidpunk-
terna ser vi att det skett en stor, positiv, för-
ändring hos svensksyrierna under de fem 
åren mellan 2013 och 2018. Andelen in-
komstlösa av personerna i åldern 20 till 64 
minskade kraftigt för de personer som var 
födda i Syrien, från nästan 11 procent 2013 
till 3 procent 2018.

Personer helt utan
inkomst eller ersättningar

DIAGRAM 52 | ANDELEN PERSONER (20-64 ÅR)  

HELT UTAN INKOMST/ERSÄTTNINGAR – 2013 OCH 2018 M 2013  M 2018

Födda i Syrien, 20-64 år

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier, 20-64 år

Hela svenska folket, 20-64 år

10,7 %
3,0 %

2,8 %
2,6 %

9,4 %
2,9 %	

4,0 %
3,9 %
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Andelen svensksyrier som lever  
i ekonomisk utsatthet har ökat  
med nästan 16 procentenheter  
– en ökning med drygt 30 procent  
– mellan 2013 och 2019.
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I diagram 53 ser vi att det var en större  
andel av männen än kvinnorna inom den 
svensksyriska gruppen som saknade re-
gistrerad inkomst 2018. Skillnaden var som 
störst bland de svensksyrier som var födda 
i Sverige och de med minst en förälder som 
var född i Syrien. Kvinnor som är födda  
i Sverige med minst en Syrienfödd förälder 

hade lägst andel utan registrerad inkomst, 
medan männen i samma grupp hade högst 
andel utan registrerad inkomst. Jämfört 
med kvinnor och män med svensk bak-
grund var andelen utan registrerad inkomst 
lägre hos svensksyrierna, såväl bland kvin-
nor som bland män. 

DIAGRAM 53 | ANDELEN PERSONER (20-64 ÅR)  

HELT UTAN INKOMST/ERSÄTTNINGAR – MÄN OCH KVINNOR  
M Män  M Kvinnor

Födda i Syrien, 20-64 år

Födda i Sverige med minst en förälder född i Syrien, 20-64 år

Samtliga svensksyrier, 20-64 år

Hela svenska folket, 20-64 år

3,1 %
2,8 %

3,3 %
1,8 %

3,1 %
2,8 %

4,3 %
3,6 %

En större andel av männen än  
kvinnorna inom den svensksyriska 
gruppen saknade registrerad  
inkomst 2018.
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Låg ekonomisk standard innebär just det 
som begreppet antyder, det vill säga att en 
person eller ett hushåll har en svag ekono-
mi. Mer specifikt så 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. 2  Med disponibel in-
komst menas hushållets samtliga inkomst-
källor.

En av de första frågor man ställer sig är 
hur många personer i Sverige som bor  
i hushåll med en så pass låg ekonomisk 
standard. År 2019 handlade det om drygt  
1 522 000 personer, vilket motsvarar drygt 
15 procent av hela befolkningen i Sverige. 
Av de svensksyrier som fanns i landet sam-
ma år, var andelen med låg ekonomisk stan-
dard betydligt högre, nämligen 59 procent.

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att en 
så stor del, mer än hälften, av en specifik in-
vandrargrupp har en så pass låg ekonomisk 
ställning. Än mer oroande blir det när man 
ser till skillnaden gentemot sex år tidigare, 
2013, och att andelen svensksyrier som  
lever i ekonomisk utsatthet har ökat med 
nästan 16 procentenheter – en ökning med 
drygt 30 procent. Men åter poängteras att 
den svensksyriska gruppens sammansätt-
ning förändrades kraftigt mellan dessa tid-
punkter, till följd av de många nyanlända 
som flydde sitt hemland. Även i hela befolk-
ningen i Sverige hade andelen med låg eko-
nomisk standard ökat över dessa år (med 
cirka 10 procent), men inte i lika stor ut-
sträckning som inom den svensksyriska 
gruppen. 

Låg ekonomisk standard

DIAGRAM 54 | ANDELEN SVENSKSYRIER RESPEKTIVE BEFOLKNINGEN I SVERIGE,  

ALLA ÅLDRAR, MED LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 0CH 2019 M 2013   M 2019

Samtliga svensksyrier med
låg ekonomisk standard 2013

Samtliga svensksyrier med
låg ekonomisk standard 2019

Samtliga svenskar med låg
ekonomisk standard 2013

Samtliga svenskar med låg
ekonomisk standard 2019

43,4 %

59,3 %

13,8 %

15,1 %
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Bland de inrikes födda svensksyrierna fanns 
inga skillnader mellan könen vad gäller låg 
ekonomisk standard. Andelen som levde  
i ett hushåll med dessa förutsättningar var 
48 procent oavsett kön. Bland de Syrien-
födda skiljde det sig däremot, 59 procent 
av männen och 67 procent av kvinnorna 
levde i ett sådant hushåll. 

När man studerar svensksyriers ekono-
miska utsatthet ser man att det fanns stora 
variationer mellan olika typer av hushåll (dia-
gram 55). Bland svensksyriska hushåll med 
barn, såväl ensamstående som samman- 

boende, hade i båda grupperna 70 procent 
en låg ekonomisk standard. Andelen bland 
hushållen utan barn var betydligt lägre för 
såväl ensamstående som sammanboende. 
Övriga hushåll var den hushållstyp med 
lägst andel ekonomiskt utsatta inom den 
svensksyriska gruppen. Men med det sagt 
är det viktigt att konstatera att också bland 
de ensamstående och de övriga hushållen 
var det en oroväckande hög andel som 
hade en låg ekonomisk standard – och att 
hushållen men barn generellt hade en ännu 
sämre ekonomi.

Det fanns också vissa skillnader mellan 
svensksyriska kvinnor och män i alla åldrar 
när det gäller deras ekonomiska ställning. 
En större andel av kvinnorna (63 procent) än 
männen (57 procent) hade en låg ekono-
misk standard. Vi ser, liksom tidigare kon-
staterats, att det har skett en stor ökning  

i andelen med låg ekonomisk standard, och 
att denna ökning varit särskilt stor bland 
svensksyriska kvinnor. På sex år hade ande-
len med låg ekonomisk standard bland kvin-
norna ökat med 40 procent. Hos männen 
hade andelen med låg ekonomisk standard 
i jämförelse ökat med 34 procent på sex år.

DIAGRAM 55 | ANDELEN SVENSKSYRIER, ALLA ÅLDRAR, MED LÅG EKONOMISK STANDARD 2019 

– SKILLNADER MELLAN OLIKA HUSHÅLLSTYPER  

Ensamstående utan barn

Ensamstående med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll

Samtliga svensksyrier

52,7 %

70,8 %

46,7 %

70,0 %

37,7 %

59,3 %

DIAGRAM 56 | ANDELEN SVENSKSYRIER, KVINNOR OCH MÄN, ALLA ÅLDRAR,  

MED LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Andelen svensksyriska kvinnor  
med låg ekonomisk standard

Andelen svensksyriska män 
med låg ekonomisk standard  

44,6 %
62,7 %

42,3 %
56,5 %
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Bland svensksyriska hushåll med barn,  
såväl ensamstående som sammanboende, 
hade i båda grupperna 7 av 10 en låg  
ekonomisk standard.
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Vi såg i föregående avsnitt att en stor del av 
svensksyrier hade en låg ekonomisk stan-
dard, och att detta hade blivit än mer utbrett 
under de sex åren som passerade mellan 
2013 och 2019. Ett annat mått för ekono-
misk utsatthet är långvarigt låg ekonomisk 
standard, vilket vi kommer ägna följande 
avsnitt åt.

Låg ekonomisk standard kan vara tillfällig 
under en kortare period eller långvarig. 
Långvarigt låg ekonomisk standard betyder 

att ett hushåll har låg ekonomisk standard 
både det år som mäts (2014 och 2019) 
men också har haft det minst två av de tre 
åren innan. Det handlar om hushåll som un-
der flera års tid har haft låga inkomstnivåer 
vilket ytterligare förstärker utanförskapet.  
I befolkningen i Sverige hade år 2019 näs-
tan 10 procent av hushållen en långvarigt 
ekonomiskt utsatt situation och bland  
syrierna hade 44 procent av hushållen  
långvarigt låg ekonomisk standard. 

Långvarigt låg
ekonomisk standard

Den hushållstyp som oftast hade en lång-
varigt ekonomiskt låg standard var ensam-
stående hushåll med barn. Bland svensk- 
syriska hushåll har det också blivit väldigt 
vanligt att sammanboende med barn har en 
långvarigt utsatt situation. Jämfört med 
2013 hade det skett en negativ utveckling 
för svensksyriska hushåll där fler hushåll 
2019 hade långvarigt låg ekonomisk stan-
dard i takt med den ökande invandringen. 

Skillnaden i andel som hade en långvarigt 
låg ekonomisk standard mellan svensk- 
syrier som är födda i Syrien och dem som  
är födda i Sverige var stor. Bland de svensk-
födda var det framför allt barnhushållen 
som hade en mer utsatt situation men vi ser 
en positiv utveckling i de flesta hushålls- 
typer. I gruppen födda i Syrien ser vi där- 
emot en negativ utveckling där utsattheten 
hade ökat inom samtliga hushållstyper.  

DIAGRAM 57 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSYRISKA HUSHÅLL  

SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD – 2013 OCH 2019

2013 20132019 2019

Samtliga hushåll i Sverige Samtliga  svensksyriska hushåll 

M Ensamstående utan barn M Ensamstående med barn
M Sammanboende utan barn M Sammanboende med barn
M Övriga hushåll  M Samtliga

17 %
21 %

3 %
6 %

9 % 9 %

20 %
22 %

3 %
6 %

10 % 10 %

32 %

50 %

28 %
30 %

18 %

30 %

40 %

53 %

40 %

52 %

24 %

44 %
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2014

2019

2014

2019

2014

2019

Födda i Syrien

Födda i Syrien

Samtliga svensksyrier

Samtliga svensksyrier

Födda i Sverige med minst  
en förälder född i Syrien

Födda i Sverige med minst  
en förälder född i Syrien

M Ensamstående utan barn  M Ensamstående med barn  M Sammanboende utan barn  
M Sammanboende med barn  M Övriga hushåll

37 %

48 %

35 %
32 %

18 %

45 %

61 %

47 %

60 %

27 %

22 %

51 %

5 %

28 %

18 %

14 %

42 %

1 %

30 %

16 %

32 %

50 %

28 %
30 %

18 %

40 %

53 %

40 %

52 %

24 %

DIAGRAM 58 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSYRISKA HUSHÅLL  

SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD – UPPDELAT EFTER FÖDELSELAND
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Fler kvinnor än män hade en långvarigt ut-
satt situation och skillnaderna hade ökat. 

2013 skiljde det 13 procentenheter och 
2019 var skillnaden 15 procentenheter.

9 % 11 %
8 % 10 %

DIAGRAM 59 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSYRISKA HUSHÅLL 

SOM HAR EN LÅNGVARIGT LÅG EKONOMISK STANDARD – UPPDELAT EFTER KÖN

  M 2013   M 2019

MänMän KvinnorKvinnor
Hela den svenska befolkningenSamtliga svensksyrier

29 %
32 %

42 %
47 %
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Fler svensksyriska kvinnor  
än män har en långvarigt utsatt  
situation och skillnaderna har ökat.  
2013 skiljde det 13 procentenheter  
och 2019 var skillnaden  
15 procentenheter.
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Att ekonomiskt bistånd, det vill säga social-
bidrag, var ett vanligt inkomstslag bland 
svensksyrier konstaterades tidigare i detta 
kapitel (diagram 50 och 51). Det visade sig 
också att andelen svensksyrier med ekono-
miskt bistånd ökade mellan 2013 och 2019, 
från 35 till 56 procent.

Ytterligare ett mått för att beskriva ekono-
misk utsatthet är långvarigt ekonomiskt bi-
stånd, vilket betyder att man bor i ett hus-
håll som mottagit ekonomiskt bistånd minst 
tio månader under det undersökta året. Det 
är naturligtvis oroväckande ju längre tid en 
person eller ett hushåll erhåller ekonomiskt 
bistånd, och i förlängningen ett permanent 
tillstånd av socialbidragsberoende. 

År 2019 bodde 12 procent av samtliga 
svensksyrier i hushåll som långvarigt erhållit 
ekonomiskt bistånd. I hela befolkningen  
i Sverige var det mindre än 2 procent som 
fått socialbidrag under så lång tid. Vi ser 
också att andelen svensksyrier med lång- 
varigt ekonomiskt bistånd ökade mellan 
2013 och 2019, från 9 till 12 procent vilket 
motsvarar en procentuell ökning om  
33 procent.  

I hela befolkningen i Sverige hade an- 
delen däremot minskat mellan 2013 och 
2019 – om än marginellt. Det var samman-
taget mycket vanligare att erhålla långvarigt 
ekonomiskt bistånd bland svensksyrier än  
i hela befolkningen i Sverige.  

Långvarigt
ekonomiskt bistånd

DIAGRAM 60 | ANDELEN SVENSKSYRIER OCH HELA BEFOLKNINGEN I SVERIGE, ALLA ÅLDRAR,  

MED LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Svensksyrier

Hela befolkningen 

9,0 %
12,4 %

2,0 %
1,8 %

Det är naturligtvis inte hållbart att leva med 
ekonomiskt bistånd under en lång period. 
Det är ett stöd som ses som samhällets  
yttersta skyddsnät och det indikerar ofta 
sociala problem hos den som tar emot  
bidraget. Problemen är dock sällan isolera-
de till enskilda individer, och man bör därför 
studera hur de långvariga ekonomiska bi-
dragen påverkar hela hushåll. Förekomsten 
av långvarigt ekonomiskt bistånd varierar 
nämligen en hel del mellan hushåll. Dessa 

skillnader syns i diagram 61 gällande 
svensksyriska hushåll år 2019. 

Den hushållstyp som oftare än andra  
hushållstyper hade fått ett långvarigt stöd 
för sin försörjning var de ensamstående 
med barn. Men också bland sammanboen-
de utan barn var detta mer vanligt förekom-
mande. 
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DIAGRAM 61 | ANDELEN SVENSKSYRIER, ALLA ÅLDRAR, MED LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND  

– SKILLNADER MELLAN OLIKA HUSHÅLLSTYPER 2019 

Ensamstående utan barn

Ensamstående med barn

Sammanboende utan barn

Sammanboende med barn

Övriga hushåll

Samtliga svensksyrier

11,6 %

19,1 %

14,7 %

12,0 %

11,1 %

12,4 %

Skillnaderna mellan svensksyriska kvinnor 
och män var relativt små. En något högre 
andel av kvinnorna än männen hade erhållit 
långvarigt ekonomiskt bistånd, såväl 2013 
som 2019. Såväl andelen kvinnor som  
andelen män med långvarigt ekonomiskt 
bistånd hade ökat över de sex åren, det är 
dock ingen större skillnad mellan könen  
i hur mycket detta ökat (med 39 respektive 
38 procent).

Observera att siffrorna i diagram 61 visar 
andelen personer som bodde i hushåll med 
långvarigt ekonomiskt bistånd. Det innebär 
att det naturligtvis kan finnas ekonomiska 
skillnader – olika inkomstnivåer – mellan 
kvinnor och män inom ett hushåll men att 
det inte syns fullt ut just i den här statistiken.

Det var inga skillnader mellan andel män 
och andel kvinnor bland inrikes födda syrier 
som långvarigt erhållit ekonomiskt bistånd. 
Bland de Syrienfödda fanns en liten skillnad. 

15 procent av kvinnorna och 13 procent av 
männen hade långvarigt fått ekonomiskt 
bistånd år 2019. 

DIAGRAM 62 | ANDELEN SVENSKSYRIER KVINNOR OCH MÄN, ALLA ÅLDRAR, MED  

LÅNGVARIGT EKONOMISKT BISTÅND – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Svensksyriska kvinnor 

Svensksyriska män 

9,4 %
13,1 %

8,5 %
11,8 %
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Det finns många sätt att mäta fattigdom.  
I föregående avsnitt användes måttet låg 
ekonomisk standard, som beskriver en rela-
tiv fattigdom jämfört med övriga invånare  
i landet. Oavsett hur hög eller låg inkomst 
samtliga invånare i landet har beskriver allt-
så låg ekonomisk standard den andel som 
har lägst inkomster. Det betyder att låg eko-
nomisk standard kan betyda väldigt olika 
levnadsstandard om olika länder jämförs. 

Låg inkomststandard är ett annat mått på 
fattigdom. Måttet används för att beskriva 
om ett hushålls sammanlagda inkomster 
räcker till de omkostnader som är nödvän-
diga, det vill säga kostnader för boende,  
försäkringar, barnomsorg, lokala resor och 
så vidare. I hushåll med låg inkomststandard 
räcker inkomsterna inte till för dessa utgif-
ter. 

År 2019 hade 5 procent av hushållen  
i Sverige en låg inkomststandard. Vanligast 

var det att hushåll där det levde en ensam 
vuxen med ett eller fler barn hade låg in-
komststandard. Bland svensksyrierna hade 
andelen hushåll med låg inkomststandard 
ökat svagt från 26 till 28 procent. 40 pro-
cent av alla svensksyrier som levde som 
ensamstående med barn hade en låg in-
komststandard. Också hushåll där det levde 
två vuxna med barn hade oftare en låg in-
komststandard. Hushåll som bestod av två 
vuxna utan barn var både bland svensksyri-
erna och i hela Sverige de hushåll som mer 
sällan hade låg inkomststandard och alltså 
bäst förutsättningar att kunna betala de 
nödvändiga utgifterna. 

Sammantaget lever många svensksyriska 
hushåll med inkomster som är för låga för 
att täcka de nödvändiga utgifterna. Den 
svagt negativa utveckling som vi ser beror 
på att andelen relativt nya syrier i Sverige 
har ökat. 

Låg inkomststandard

DIAGRAM 63 | ANDELEN AV SAMTLIGA HUSHÅLL I SVERIGE OCH SAMTLIGA SVENSKSYRISKA HUSHÅLL  

SOM HAR LÅG INKOMSTSTANDARD – 2013 OCH 2019 
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 M Samtliga  
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Det var små skillnader mellan män och kvin-
nor. Total hade år 2019 omkring 30 procent 
av de svensksyriska kvinnorna och 27 pro-
cent av de svensksyriska männen en låg 
inkomststandard.  

De svensksyrier som är födda i Syrien 

hade oftare en låg inkomststandard än de 
som är födda i Sverige. Framför allt hade 
sammanboende som är födda i Syrien med 
eller utan barn lägre inkomstnivåer än sam-
ma hushållstyp men födda i Sverige.

M Ensamstående utan barn  M Ensamstående med barn  M Sammanboende utan barn  
M Sammanboende med barn  M Övriga hushåll

DIAGRAM 64 | ANDELEN AV SAMTLIGA SVENSKSYRISKA HUSHÅLL SOM HADE  

EN LÅNGVARIGT LÅG INKOMSTNIVÅ – UPPDELAT EFTER FÖDELSELAND
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Man kan också studera en persons ekono-
miska ställning på motsatt sätt, det vill säga 
inte utifrån hans eller hennes ekonomiska 
utsatthet – utan istället baserat på om per-
sonen klarar av att leva på inkomsterna från 
eget arbete och kapital. Denna typ av in-
komster brukar kallas för faktorinkomster, till 
skillnad från sådana inkomster som perso-
nen får i form av bidrag från det offentliga. 
Det handlar med andra ord om inkomster 
som i någon mening kan kallas för eget in-
tjänade. Därav följer också begreppet själv-
försörjning, det vill säga att en person kan 
försörja sig själv utan ekonomiskt stöd från 
det offentliga. Begreppet självförsörjande 
kan definieras på olika sätt. Här har alltså 
valts att enbart se till egna inkomster där 
bidrag inte räknats in. 

En person definieras här som självför- 
sörjande om han eller hon har en faktor- 
inkomst, alltså inkomst från arbete och  
kapital, som överstiger fyra prisbasbelopp. 
Prisbasbeloppet justeras regelbundet med 
utgångspunkt i inflationen. 2013 låg pris-
basbeloppet 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 vi återigen fokuserar på personer  
i åldern 25 till 64, det vill säga den ålder då 
det är vanligast att ha en inkomst av  
arbete, visar det sig att nästan tre av fyra  
i hela befolkningen i Sverige (74 procent) 
var självförsörjande och hade en års- 
inkomst på minst 186 000 kronor år 2019. 
Bland svensksyrierna i samma åldersspann 
var det betydligt färre – endast 36 procent 
– som var självförsörjande. Det är alltså un-
gefär dubbelt så vanligt att en genomsnitt-
lig person som bor i Sverige är självförsör-
jande än en svensksyrier. 

Vi ser i diagram 65 att andelen självför-
sörjande bland svensksyrierna hade mins-
kat något mellan 2013 och 2019, från 40  
till 36 procent, samtidigt som samma andel 
i hela befolkningen i Sverige hade ökat från 
70 till 74 procent.

Andelen självförsörjande

DIAGRAM 65 | ANDELEN SVENSKSYRIER RESPEKTIVE HELA BEFOLKNINGEN I SVERIGE, 

25-64 ÅR, SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Svensksyrier

 
Svensksyrier

Hela  befolkningen

Hela befolkningen

39,7 %

36,4 %

70,1 %

73,9 %

I diagram 66 ser vi hur andelen självför- 
sörjande personer skiljde sig mellan olika 
åldersgrupper. Det är ett intressant möns-
ter, där de yngsta bland studerade svensk-
syrier (25 till 29 år) var de med högst andel 

självförsörjande (40 procent), och bland 
personer mellan 30 och 49 år var 38 pro-
cent självförsörjande. Bland de äldsta,  
personer mellan 50 och 64 år, var andelen 
självförsörjande däremot förhållandevis låg. 
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DIAGRAM 66 | ANDELEN SVENSKSYRIER, 25-64 ÅR, SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE 2019 

– SKILLNADER MELLAN OLIKA ÅLDERSGRUPPER

Svensksyrier i åldern 25-29 år

Svensksyrier i åldern 30-49 år

Svensksyrier i åldern 50-64 år

Svensksyrier i åldern 25-64 år

39,7 %

38,1 %

28,4 %

36,4 %

Avslutningsvis kan vi se att andelen självför-
sörjande var betydligt mindre bland svensk-
syriska kvinnor än bland män. Vi ser också 
att medan andelen självförsörjande svensk-
syriska män ökade något, från 44 till 45 pro-
cent mellan 2013 och 2019, hade andelen 
självförsörjande kvinnor minskat dramatiskt 
under samma tidsspann. 2013 var 35 pro-

cent av de svensksyriska kvinnorna själv- 
försörjande, en siffra som 2019 sjunkit till 
25 procent. Bland de svenskfödda syrierna 
var 72 procent av männen och 64 procent 
av kvinnorna självförsörjande. Bland de  
Syrienfödda var 44 procent av männen och 
22 procent av kvinnorna självförsörjande.

Endast 28 procent av dessa, inte ens en 
tredjedel, var självförsörjande. Vi har sett 
det här mönstret tidigare. De yngsta 
svensksyrierna hade oftare högre inkom-
ster, förvärvsarbetade oftare och så vidare.  

Det faktum att andelen självförsörjande 
bland svensksyrierna sjönk med åldern 
innebär att det går stick i stäv med hur det 
såg ut totalt bland hela befolkningen i Sveri-
ge. Bland alla personer i Sveriges befolk-
ning 25 till 64 år ökade istället andelen 
självförsörjande med åldern. Om man stu-
derar samtliga svenskar i åldern 25–29 var 
det 62 procent som var självförsörjande.  

I åldersgrupper över 29 år låg andelen själv-
försörjande på omkring 75 procent.

Att det i Sverige är förhållandevis svårt för 
unga människor att ta sig in på arbetsmark-
naden och skaffa sig en egen inkomst av 
arbete gör att självförsörjningsandelen är 
relativt låg bland dessa unga. Att mönstret 
bland svensksyrierna är det motsatta beror 
sannolikt på att de unga, liksom bland andra 
invandrade grupper i Sverige, har en högre 
utbildningsnivå än sina föräldrar och därför 
har bättre förutsättningar att skaffa sig ett 
arbete.

DIAGRAM 67 | ANDELEN SVENSKSYRISKA KVINNOR OCH MÄN, 25–64 ÅR,  

SOM VAR SJÄLVFÖRSÖRJANDE – 2013 OCH 2019  M 2013   M 2019

Andelen självförsörjande  
svensksyriska kvinnor

Andelen självförsörjande  
svensksyriska män
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INTERVJU | FAYEZ CHAHRSTAN

”Utbildning öppnar 
dörrar till arbete”

Fayez  Chahrstan:

Fayez Chahrstan är ordförande för Syriska riks- 
förbundet (SYRF). Han välkomnar rapporten och 
menar att förbundet och dess föreningar kommer 
att ha nytta av den i sitt arbete.

Att ha en utbildning är viktigt för att få 
jobb. Hur viktigt anser ni det är att svens-
ka ungdomar med syrisk bakgrund stude-
rar vidare?

– Oavsett vad man sysslar med, är utbild-
ningen i dagens samhälle mycket viktig inte 
minst för ungdomar med syrisk eller ut-
ländsk bakgrund. Utbildningen öppnar dör-
rar till arbete och möjligheter att utvecklas 
vidare.

Skolprestationer är en nyckel till integra-
tion. Hur fungerar skolan för de svensk-
syriska barnen tycker du? Vad är utma-
ningarna och vad kan man göra åt det? 

– Svensksyrier är precis som alla andra 
grupper inte en homogen grupp, därför 
fungerar skolan olika för olika ungdomar 
beroende på deras tillgång till hjälp, stöd, 
föräldrarnas utbildningsnivå samt egna  
ambitioner. Många ungdomar som växt upp 
i våra föreningar är i dag högutbildade fast 
deras familjer är analfabeter. Det har varit 
möjligt genom både egen beslutsamhet 
och uppmuntran från samhället.

– Utmaningen finns i antalet elever med 
stora behov som är samlade i en och sam-
ma skola, speciellt i de utsatta områdena. 
Många skulle prestera bättre i en lugn och 

strukturerad miljö eller genom extra stöd 
och läxhjälp.

Vad borde universitet och högskolor göra 
för att bidra till att fler personer med 
svensksyrisk bakgrund studerar vidare 
efter gymnasiet?

– Jag personligen tror inte på kvotering  
i universitet eller på arbetsplatser, man ska 
komma in på sina meriter och betyg. Univer-
sitet och högskolor skulle möjligen kunna 
utöka introduktionskurser eller program för 
att omfatta flera linjer och yrken.

Vad borde politiker göra för att bidra till 
att personer med svensksyrisk bakgrund 
studerar vidare?

– Politiker kan verka för blandat boende, 
bättre mottagande och integration samt få 
ut alla män och kvinnor på arbetsmarkna-
den. Man tummar på jämställdhet när det 
gäller SFI. Många kvinnor är kvar hemma 
och deltar inte i samhället.

– Vi föreslog för många år sedan att det 
ska finnas olika nivåer på språkundervisning 
för att tillgodose individens kunskapsnivå 
och ambitioner.

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.
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INTERVJU | FAYEZ CHAHRSTAN

Mindre än hälften av devuxna svensk- 
syrierna har ett arbete att gå till. Svensk-
syrier som är födda i Sverige har betyd-
ligt oftare ett jobb än de som är födda i 
Syrien. De allra flesta av de arbetslösa är 
relativt nyanlända, men varför ser det ut 
så?

– Våra barn som är födda i Sverige är 
svenskar, även om de har utländska  
föräldrar. Att svensksyrier som är födda  
i Syrien har lägre sysselsättningsgrad beror 
på bristande språkkunskaper och kontakter 
med arbetsmarknaden. 

Även andelen svensksyrier som är lång-
tidsarbetslösa har ökat de senaste åren. 
Går det att vända siffrorna? 

– Vi alla i samhället måste hjälpas åt för  
att vända siffrorna, genom bra språkunder-
visning kombinerat med praktikplatser får  
vi fler i arbete och luckrar upp eventuella 
låsningar. 

Tycker du att Arbetsförmedlingen funge-
rar bra för svensksyrierna eller finns det 
alternativa och bättre vägar in på arbets-
marknaden?

– Många av dem som vi har kommit i kon-
takt med har varit positiva till åtgärderna. 

Ungdomarna ser att många av de äldre 
inte har ett arbete att gå till. Hur viktigt är 
det med goda förebilder?

– Det är av avgörande vikt att ha bra före-
bilder och inte enbart se föräldrar utan vare 
sig arbete eller deltagande i det svenska 
samhället.

Hur upplever du att arbetsgivarnas  
attityd är gentemot svensksyrierna  
som söker arbete?

– Min egen erfarenhet har varit positiv 
och vi hör många arbetsgivare som är villiga 
att anställa svensksyrier för deras kunskap, 
lojalitet och flexibilitet.

Syriska riksförbundet
Syriska riksförbundet (SYRF) är en fristående och 
demokratisk intresseorganisation för syrier i Sverige. 
Förbundet bildades 1987 och har sedan dess sitt 
säte i Stockholm. Förbundets äldsta och största 
förening är syriska föreningen i Stockholm som 
bildades 1977 samt syriska kvinnokommittén som 
bildades 1987. Förbundet arbetar för att uppnå 
jämlikhet samt förstärka banden mellan svenskar och 
syrier. Förbundet tillvaratar syriers intresse angående 
språkliga, kulturella, etniska och sociala frågor. 
Förbundet har cirka 1 000 medlemmar och 4 
underföreningar.

Fayez  
Chahrstan
Arbete: IT-sup-
portansvarig samt 
ordförande Syris- 
ka riksförbundet. 
Ålder: 65 år.
Bor: Spånga. 
Utbildning: 
Universitetsstu-
dier i kemi och 
fysik vid univer- 
sitetet i Aleppo.
Bakgrund: Född  
i Ras Elain i Syrien. 
Flyttade till Sve- 
rige som 25-åring 
1981.

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.
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”Oerhört viktigt 
att ha förebilder”

Marlen Eskander:

Marlen Eskander är grundare och verksamhets-
chef för Läsfrämjarinstitutet, som driver Läslandet  
i Södertälje och i Järva. I sitt arbete möter hon 
många svensksyrier som lever i just den svåra  
situation som rapporten visar.

Att ha en utbildning är viktigt för att få 
jobb. Hur viktigt anser ni det är att svens-
ka ungdomar med syrisk bakgrund stude-
rar vidare?

– Det är väldigt viktigt med utbildning, men 
jag vurmar även för bildning. Vi behöver poli-
tiker som förstår vikten av bildning och inte 
bara utbildning. Bildning är kittet som håller 
samhällen samman och det som gör att ”vi 
lär oss tillsammans”. Vi behöver lära tillsam-
mans för att bli en del av varandra.

Vad borde universitet och högskolor göra 
för att bidra till att flera personer med 
svensksyrisk bakgrund studerar vidare 
efter gymnasiet? 

– Det är inte högskolorna som ska göra 
något, det är snarare förskolan och grund-
skolan som ska arbeta för att bygga en bra 
grund så att barn och unga så småningom 
väljer att studera vidare efter gymnasiet. 

Hur fungerar skolan för de svensksyriska 
barnen, tycker du?

– Min erfarenhet är att de som kommer 
från Syrien kommer från ett fungerande och 
relativt högpresterande skolsystem. De har 

en studieteknik som är helt enastående, 
men som bygger på prestationer. En ut- 
maning uppstår eftersom det svenska skol-
systemet bygger på kritiskt tänkande och 
individuell frihet. Det är en konflikt som 
många inte klarar av, och föräldrarna kan  
ha svårt att förstå det nya landets sätt att 
hantera barn i skolan. 

De inrikes födda svensksyriska eleverna 
har en måluppfyllelse som ligger helt  
i nivå med rikssnittet och har till och med 
ökat något över tid. Hur märks den positi-
va trenden, tycker du? 

– I Södertälje ges stipendier till högpreste-
rande elever. Samtliga fem år har flera av de 
varit nyanlända syrier. 

Kvinnor har i Sverige generellt en högre 
utbildningsnivå än män, men det gäller 
inte gruppen svensksyrier. Vad beror det 
på? 

– De kommer från helt andra typer av 
samhällen och traditioner där kvinnor inte är 
lika fria som män att studera och arbeta. Min 
erfarenhet av de kvinnor jag möter är att väl-
digt många har högre utbildning, men att de 
inte arbetar. Det hänger även samman med 

INTERVJU | MARLEN ESKANDER
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– Det finns en utbredd diskriminering på 
arbetsmarknaden. Utbildningar från Syrien 
motsvarar exempelvis inte värdet av mot-
svarande svensk utbildning. Svensksyrier 
har i många fall tvingats skapa sina egna  
arbetsplatser då det varit svårt för dem att 
få arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Ungdomarna ser att många av de äldre 
inte har ett arbete att gå till. Hur viktigt är 
det med goda förebilder? 

– Det är oerhört viktigt att ha förebilder. 
Det kan vara avgörande för en individs möj-
lighet att göra rätt val i livet. Det är såklart 
nedslående att se sin pappa som exempel-
vis är ögonläkare, och som har arbetat inter-
nationellt, inte få ett arbete på svenska ar-
betsmarknaden. 

Bara en tredjedel av svensksyrierna mel-
lan 25 och 64 år är självförsörjande, och 
andelen svensksyrier med låg ekonomisk 
standard har ökat. Hur märker ni av detta?

– Det hänger samman med hur länge  
de har bott i Sverige. En stor del av svensk-
syrierna har anlänt till Sverige 2015 eller  
senare. Vi arbetar i socioekonomiskt utsatta 
områden där fattigdomen är utbredd. 
Många av de fattiga är svensksyrier.

Svensksyrier bor i genomsnitt mer trångt 
om vi jämför med hela befolkningen i Sve-
rige, visar vår rapport. Vad kan man göra 
åt det? 

– Ge dem jobb och ett tryggt boende.

Läsfrämjarinstitutet
Läsfrämjarinstitutet (LFI) har som ändamål att bedriva 
läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för 
barn och deras vuxna.Verksamhetens syfte är att 
stärka demokratin och öka integrationen och 
delaktigheten i samhället. Läsfrämjarinstitutet driver 
Läslandet i Södertälje och Järva som är en plats för 
läs-, litteratur- och kulturaktiviteter för barn 3-11 år 
och deras medföljande vuxna. Organisationen 
anordnar också metodutbildning i LFI-metoden för 
förskolor, skolor, bibliotek och andra läsfrämjande 
aktörer.

traditionella könsroller där kvinnor väljer den 
korta vägen för att fokusera på barnuppfos-
tran. 

Färre än hälften av de vuxna svensk- 
syrierna har ett arbete att gå till. Svensk-
syrier som är födda i Sverige har betydligt 
oftare ett jobb än de som är födda i  
Syrien. De allra flesta av de arbetslösa är 
relativt nyanlända, men varför ser det ut 
så? 

Marlen Eskander 
Arbete: Grundare och verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet. Ålder: 44 år. 
Bor: Södertälje Utbildning: Universitetsstudier i socialantropologi vid 
Stockholms och Linköpings universitet. Bakgrund: Född i Malkiye i Syrien. 
Flyttade till Sverige som 14-åring 1990.

129



130



131

”Det går såklart  
att vända 
utvecklingen”
Lina Makso flyttade från Syrien till Sverige 
2013 och arbetar på organisationen  
Nya Kompisbyrån. I sitt arbete träffar  
hon många svensksyrier som lever  
i den situation som rapporten visar.

Antalet personer som är födda i Syrien 
har ökat kraftigt under 2010-talet i Sveri-
ge. En stor andel av dem har kommit som 
flyktingar. Hur har de nyanlända integre-
rats, tycker du?

– Jag skulle uppskatta att knappt hälften 
av dem kan betecknas som integrerade.  
Det finns många organisationer som arbe- 
tar hårt för att integrera och hjälpa svensk-
syrierna, men de behöver mer stöd för att 
klara av det.

Skulle integrationen gå snabbare om det 
inte bodde så många svensksyrier i sam-
ma område? 

– Nej, integrationen beror mer på i vilken 
utsträckning man kommunicerar med eta-
blerade svenskar. Det finns många svensk-
syrier som bor i så kallade svenska områden 
som ändå inte är integrerade eller har någon 
kontakt med etablerade svenskar.

Färre än hälften av de vuxna svensksyrier- 
na har ett arbete att gå till. Svensksyrier 
som är födda i Sverige har betydligt ofta-
re ett jobb än de som är födda i Syrien.  
De allra flesta av de arbetslösa är relativt 
nyanlända, varför ser det ut så? 

– Det beror till stor del på att de inte talar 
svenska tillräckligt bra och att deras utbild-

ning är från Syrien. Det går såklart att vända 
utvecklingen med hög arbetslöshet och 
ökad långtidsarbetslöshet bland svensk- 
syrierna. Men först måste arbetsmarknaden 
bli bättre på att acceptera deras utbildning 
och språksvårigheter.

Andelen svensksyrier med låg ekonomisk 
standard har ökat. År 2019 hade sju av tio 
sammanboende svensksyriska hushåll 
med barn en låg ekonomisk standard. Hur 
märker du av detta i ditt arbete?

– Jag märker av detta genom att de bor 
trångt och att de inte har råd att resa inom 
eller utanför Sverige. 

Ungdomarna ser att många vuxna inte  
har ett arbete att gå till. Hur viktigt är det  
med goda förebilder?

– Det sprider en positiv energi bland 
svensksyrier, och gör så att etablerade 
svenskar enklare accepterar närvaron av  
de nya svenskarna i samhället.

Lina Makso:

Lina Makso 
Arbete: Match-
ningsansvarig och 
projektledare på 
Nya Kompisbyrån.
Ålder: 56 år.
Bor: Stockholm.
Utbildning: 
Civilingenjörs- 
examen vid 
universitetet  
i Aleppo.
Bakgrund: Född  
i Aleppo, Syrien. 
Flyttade till 
Sverige som 
48-åring, 2013.

Nya kompisbyrån
Nya Kompisbyrån är en partipolitiskt och religiöst 
obunden ideell organisation som syftar till att öka 
gemenskapen i samhället mellan nya och etablerade 
svenskar.

Åsikterna som uttrycks i intervjuerna är de intervjuades egna.

INTERVJU | LINA MAKSO
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Demography
Swedish Syrians is the largest among the immigrant 
groups in Sweden. The number of persons with  
a Syrian descent, either born in Syria or born in Swe-
den and having at least one Syrian-born parent, was 
241,000 in 2018, which at that time accounted for 
approximately 2.3 percent of the entire Swedish pop-
ulation. The group of Swedish Syrians had increased 
sharply in recent years from 65,500 in 2013 – an  
increase of 270 percent. 

Swedish Syrians is a relatively young group, espe-
cially those born domestically. Few Swedish-born 
Syrians have completed their studies, had time to  
establish themselves in the labour market and start-
ed a family. 

There is a certain over-representation of Swed-
ish-Syrian men, especially among the Syrian-born.  
In the years between 2013 and 2016, the majority  
of newly arrived Syrians were men.  

Length of stay and basis for residence
The number of people born in Syria has increased 
sharply in Sweden during the 2010s. In 2018, most 
were relatively new arrivals and have arrived in the 
country since 2012. In 2013, a quarter of Syrian-born 
people had been registered in Sweden for more than 
20 years. This proportion is vanishingly small in 2018. 

In 2018, the average Syrian-born person in Sweden 
had been in the country for 4 years and 8 months. 
The vast majority have come as refugees (68 per-
cent) or as family members of refugees (25 percent) 
and many have fled the civil war that broke out in  
Syria in 2011. 

Citizenship and voter turnout
Of the 191,500 people registered in Sweden and 
born in Syria in 2019, just under 60 percent had be-
come Swedish citizens. If you are a refugee, you must 
have lived in Sweden for at least 4 years in order to 
obtain Swedish citizenship, and the time it takes to 
receive a decision has sometimes been up to two 
years. Many Syrians who have come to Sweden have 
not had time to meet the requirements and receive  
a decision on citizenship, but more and more people 

meet the criteria. In 2019, a total of 75,000 people 
were granted Swedish citizenship.  Almost 40 percent 
of these people were Syrians.  

Voting turnout is often used as an indicator of par-
ticipation in society. In the last parliamentary elec-
tions in September 2018, the total voter turnout in 
the country was 87 percent. The tendency to vote 
among Swedish Syrians was slightly lower than the 
national average, but still relatively high – 75 percent 
of all Swedish Syrians entitled to vote voted. Swed-
ish-Syrian women born in Sweden with at least one 
Syrian-born parent voted to the highest extent.

Accommodations
Roughly half of Swedish-Syrian households are co-
habiting with children, while very few Swedish-Syrian 
households were cohabiting without children. It is  
relatively common among Swedish Syrians to live  
in what is defined by Statistics Sweden as “other 
households” which include, among other things, 
three-generation housing, lodgers and living with 
friends or co-housing. However, it was quite unusual 
to live as a single person, both with and without  
children, among Swedish Syrians.

The vast majority of Swedish Syrians live in rented 
apartments, but just under a quarter of Swedish Syri-
ans live in a dwelling that they own, either a detached 
house or a condominium.  On average, Swedish Syri-
ans live in more cramped quarters in comparison with 
the entire population in Sweden. The living space of 
Swedish Syrians averages 22 square meters per per-
son – compared to an average of 42 square meters 
per person for an average person in Sweden. 

Overcrowding is explained by the fact that a large 
proportion of Swedish Syrians live in rental apart-
ments and often in households with more genera-
tions or other household types. In the country’s  
vulnerable areas, where overcrowding is common, 
Syria is one of the most common countries of birth. 

School results among children and young people
At first glance, it appears that fewer and fewer Swed-
ish-Syrian children and young people are reaching 
the school’s goals. However, this only applies if we 

Swedish Syrians 
– both well-established young domestically born 
and newly arrived refugees with major challenges
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The number of registered persons  
of Syrian origin in Sweden amounted 
to 241 000 people in 2018, which 
accounted for about 2.3 percent  
of the entire Swedish population.
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look at the group of Swedish-Syrian students as  
a whole, regardless of the country of birth. When  
students are grouped by country of birth, it turns out 
that the Swedish-born Syrian students have a goal 
fulfilment that is completely in line with the national 
average and that it has even increased slightly over 
time. Syrian-born students do not achieve the results 
to the same extent and here the results have dropped 
slightly. When you come as a new person to a coun-
try, there is a lot that a child has to learn and handle, 
not least the language – it is therefore not uncommon 
for students born in other countries to achieve the 
goals of Swedish schools to a lesser extent. 

What we see here recurs in several places in the  
report. It appears as though the group of Swedish 
Syrians is achieving poorer school results, more  
often becoming unemployed and so on, in recent 
years compared to the previous ones. However, when 
we look at the figures, it turns out that the population 
in 2013/2014 is markedly different compared to 
2018/2019. The proportion of new arrivals at the  
later time was significantly higher, which is the main 
reason for the negative development seen at first 
glance. 

Swedish-Syrian high school students born in  
Sweden achieved far more than the students born in  
Syria, graduating within four years of starting their  
upper secondary education. Fewer than a quarter of 
students born in Syria graduated from high school 
within four years. 

Education among the adult population
In the population that has immigrated to Sweden 
from Syria, the educational background is twofold. 
Around 40 percent of adults between the age of 25 
and 64 have no more than one pre-secondary level 
of education, but an equal proportion have a post- 
secondary education. Among Swedish Syrians, there 
is generally a positive trend over time where the pro-
portion with some form of post-secondary education 
has increased. It is roughly as common among  
women as among men to have a post-secondary  
education and for Swedish-Syrian men the propor-
tion with a post-secondary education is close to the 
figures for all men in Sweden. Among Swedish-Syrian 
women, on the other hand, this type of education is 
much more unusual compared to all women in the 
country. Women generally have a higher level of edu-
cation in Sweden than men, but this does not apply 
to the group of Swedish Syrians. 

The most common educational focus among 
Swedish Syrians is a general education but social 

sciences, law trade and administration, as well as 
technology and manufacturing were also common, 
albeit much more unusual than in the entire popula-
tion. There are some minor differences between 
Swedish-Syrian women and men, where men to  
a higher extent than women tend to educate them-
selves in technology, science and services, while 
women tend to educate themselves to a greater  
extent than men in pedagogy, humanities and art,  
as well as in health and social care. 

Work and entrepreneurship
Less than half of Swedish Syrians aged 20 to 64 are 
employed have gainful employment. Those born in 
Sweden are significantly more likely to enter the la-
bour market than those born in Syria. Here it is impor-
tant to remember that the vast majority are relatively 
new arrivals. The proportion of men with gainful em-
ployment has increased between 2013 and 2018, 
while the proportion of women with gainful employ-
ment has decreased alarmingly enough. 

Swedish Syrians is a group that, from a retrospec-
tive perspective, has to a relatively large extent run its 
own companies in Sweden. The proportion of entre-
preneurs among Swedish Syrians has decreased in 
recent years, and is now at a more average level. It is 
mainly Swedish-Syrian men who have been and are 
still running their own business. Most of the men are 
also found in the private sector, while Swedish-Syrian 
women work privately as much as in the public sector. 
Working in health and social care is the most com-
mon among Swedish Syrians, followed by hotels and 
restaurants, retail and education.

Unemployment
Unemployment among Swedish Syrians has in-
creased sharply. The proportion of people who have 
been unemployed for at least six months, i.e. those 
who are long-term unemployed, has also increased 
sharply. 

The oldest Swedish Syrians of working age are 
those most at risk of unemployment, while the pro-
portion of those without a job among young people 
under the age of 25 is significantly lowest. Nor does it 
appear that a higher level of education necessarily 
entails a lower risk of unemployment at all times –  
in fact, it is somewhat more common for Swedish- 
Syrian people with a shorter post-secondary educa-
tion to be unemployed than for people with only  
upper secondary education to be out of work. 

As on several other points, the proportion of Swed-
ish Syrians who are openly unemployed or participat-
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ing in labour market policy services differs greatly  
between Syrian-born and Swedish-born. Among  
foreign-born Swedish Syrians, the unemployment 
rate has increased significantly, while the unemploy-
ment rate among Swedish-born Syrians has de-
creased to levels close to the national average. 
Among Syrian-born people, there is also some  
gender difference, where it is more common for  
a woman to be openly unemployed or participating  
in some type of labour market policy service than it  
is for a man. 

Income
Swedish Syrians who have gainful employment gen-
erally have lower income levels than the average for 
all working people in Sweden. 38 percent of Swedish 
Syrians earn a maximum of SEK 200,000 per year, 
and only 18 percent had a net income above SEK 
300,000 per year. In general, the median income is 
significantly higher among men than it is among 
women, both in terms of the entire population as well 
as Swedish Syrians specifically. Particularly large dif-
ferences between genders are found among the 
Swedish-Syrians born in Syria. 

There are several common types of income among 
Swedish Syrians. Roughly half of Swedish Syrians  
receive their income through gainful employment or 
their own business activities, and almost as many  
receive income through financial assistance. It is also 
relatively common as a Swedish Syrian to receive 
compensation for parental leave or care of a family 
member, through labour market policy services or 
studies. 

Only a third of Swedish Syrians between the age of 
25 and 64 are self-sufficient. The lowest proportion 
of self-sufficient people can be found among older 
Swedish Syrians between the ages of 50 and 64 and 
if you make a comparison between genders, Swed-
ish-Syrian women are to the lowest extent self-suffi-
cient. The proportion of self-sufficient women has 
decreased drastically between 2013 and 2018. 

No income
A positive trend among Swedish Syrians is that the 
proportion of people who are not receiving any in-
come at all has decreased sharply during the years 
2013 to 2018. The proportion of Swedish Syrians 
with low economic standards, on the other hand, has 
increased.  In 2019, 7 out of 10 cohabiting Swed-
ish-Syrian households with children, and 7 out of 10 
single Swedish-Syrian households with children, had 
a low economic standard. It was also much more 
common among Swedish-Syrian households than 
among all households in the country to have long-
term low economic standards. 

Among Swedish Syrians, it is also far more com-
mon than in the entire population of Sweden to re-
ceive what is called long-term financial assistance, 
that is, to have received financial assistance longer 
than ten months during the year examined. This pro-
portion has also increased among Swedish Syrians 
during the years studied. 

Among Swedish Syrians, a significantly higher  
proportion of households than among all Swedish 
households had a low income standard. Thus, these 
are households whose income is not sufficient to 
cover the necessary costs for living. This was the 
most common among Swedish-Syrian households 
with one adult and one or more children. Swed-
ish-born Syrians also often have a lower income 
standard than those born in Sweden. 

This also paints a dark picture of a negative devel-
opment. However, the development can largely be 
explained by the shift from being a relatively well- 
established group in Sweden to consisting of the 
largest proportion of newly arrived people who have 
recently fled their home country. In the vast majority 
of cases where Swedish Syrians are divided into  
subgroups by country of birth, a much more positive 
picture emerges. 
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التعليم بني السكان البالغني
 الخلفية التعليمية لدى السكان الذين هاجروا إىل السويد ذات شقني. وال

 يحصل حوايل 40 يف املائة من البالغني الذين ترتاوح أعامرهم بني 25 و
 64 سنة عىل أكرث من مستوى واحد من التعليم العايل، ولكن نفس العدد

 لديهم تعليم جامعي.  وقد تبلور بني السويديني من أصل سوري عموما
 اتجاه إيجايب مبرور الوقت حيث ارتفعت بينهم نسبة التعليم العايل ما

 بعد الثانوي بشكل من األشكال. ومن الشائع بني النساء كام هو الحال بني
 الرجال الحصول عىل التعليم العايل  وبالنسبة للرجال السويديني من أصل

 سوري فإن نسبة التعليم العايل قريبة مام يبدو عليه لدى جميع الرجال
 يف السويد. ومن ناحية أخرى، فإن هذا النوع من التعليم بني النساء
 السويديات السوريات يعد ظاهرة غريبة إىل حد كبري مقارنة بجميع

 النساء يف البلد. والنساء عموما يتمتعن مبستوى تعليم أعىل يف السويد من
 .الرجال، ولكن هذا ال ينطبق عىل مجموعة السويديني من أصل سوري

 االتجاه التعليمي األكرث شيوعا بني السويديني السوريني هو التعليم العام
 ، وكذلك العلوم االجتامعية، والقانون التجاري واإلدارة، إضافة إىل أن

 التكنولوجيا والتصنيع كان توجها مألوفا بينهم، رغم أنه كان توجها نادرا
 بني جميع السكان. وهناك بعض االختالفات الطفيفة بني السويديات

 السوريات والسويديني السوريني، حيث مييل الرجال إىل التعليم مبستويات
 عليا أكرث من النساء يف مجاالت التكنولوجيا والعلوم والخدمات، يف حني
 متيل النساء إىل تثقيف أنفسهن بدرجة أكرب من الرجال يف مجال الرتبية
 .والعلوم اإلنسانية والفن، وكذلك يف مجال الصحة والرعاية االجتامعية

العمل وريادة األعامل
 أقل من نصف السويديني السوريني الذين ترتاوح أعامرهم بني 20 و

 64 سنة يعملون. وإن الذين ولدوا يف السويد ينخرطون يف سوق العمل
 أكرث ممن ولدوا يف سوريا. وهنا من املهم أن نتذكر أن الغالبية العظمى

 من هؤالء تتشكل من الوافدين الجدد نسبيا. وقد زادت نسبة الرجال
 العاملني بني عامي 2013 و2018، يف حني انخفضت نسبة النساء العامالت

.بشكل مثري للقلق
 يشكل السويديون السوريون مجموعة تدير إىل حد كبري نسبيا رشكاتها

 الخاصة يف السويد من منظور استعادي. وقد انخفضت نسبة رواد
  األعامل يف السنوات األخرية، وهي اآلن يف مستوى يرتفع عن املتوسط.

 وإن السويديني السوريني الذين ما زالوا يديرون أعاملهم الخاصة يأتون
 بالدرجة األوىل. ويعمل معظم الرجال يف القطاع الخاص أيضا، يف حني

 تعمل  السويديات السوريات يف القطاع الخاص بقدر ما يعملن يف القطاع
 العام. العمل يف مجال الرعاية الصحية واالجتامعية هو األكرث شيوعا بني

.السويديني السوريني، تليها الفنادق واملطاعم والتجارة والتعليم

البطالة
 يشهد معدل البطالة بني السويديني السوريني ارتفاعا حادا. كام زادت
 نسبة العاطلني عن العمل ملدة ستة أشهر عىل األقل، أي العاطلني عن

 .العمل لفرتات طويلة، زيادة حادة
 ويعد السويديون السوريني األكرب عمرا ممن هم يف سن العمل األشخاص

 األكرث  عرضة لخطر البطالة، بينام تكون نسبة البطالة بني الشباب دون
 سن الخامسة والعرشين أدىن بكثري. كام ال يبدو أن املستوى األعىل من

 التعليم ينطوي بالرضورة عىل انخفاض جدي لنسبة البطالة يف جميع
 األحوال - ويف الواقع، أنه من الشائع إىل حد ما أن يكون السويديون

 السوريون الحاصلون عىل تعليم جامعي أقرص عاطلني عن العمل مقارنة
 .باألشخاص الذين ال يحصلون إال عىل التعليم الثانوي العايل

 وكام هو الحال يف عدة نقاط أخرى، فإن نسبة السوريني السويديني 
 الذين لديهم بطالة مفتوحة أو يف تدابري سياسة سوق العمل تختلف

 اختالفا كبريا بني السوري املولد واملولود يف السويد. ومن بني السويديني
 السوريني املولودين يف الخارج، ارتفع معدل البطالة بشكل كبري، يف حني
 انخفض معدل البطالة بني السويديني السوريني املولودين يف السويد إىل

 مستويات قريبة من املتوسط الوطني. بني املولودين يف سوريا، هناك
 أيضا بعض االختالف بني الجنسني، حيث يكون من الشائع كامرأة أن

 تكون عاطلة عن العمل علنا أو مشاركة يف إجراءات مكتب العمل أكرث
 .من الرجل

الدخل
 السويديون السوريون لديهم عموما مستويات دخل أقل من املتوسط

 مقارنة مبا لدى جميع العاملني يف السويد. ويحصل 38 يف املائة من
 السويديني السوريني عىل 000 200 كرونة سويدية كحد أقىص يف السنة،
 و18 يف املائة فقط يزيد دخلهم الصايف عن 000 300 كرونة سويدية يف

 السنة. بشكل عام، ميكن القول إن متوسط الدخل أعىل بكثري بني الرجال
 منه بني النساء، سواء من حيث مجموع السكان أو السويديني السوريني
 عىل وجه التحديد. واستجدت اختالفات كبرية بشكل خاص بني الجنسني

 .بني السويديني السوريني املولودين يف سوريا
 هناك العديد من أنواع الدخل الشائعة االستخدام بني السويديني

 السوريني. ويحصل حوايل نصف السويديني السوريني عىل دخلهم من
 خالل العاملة املجزية أو أنشطتهم التجارية الخاصة، ويحصل ما يقرتب
 من عدد أولئك عىل دخل من خالل املساعدة املالية. ومن الشائع نسبيا
 أيضا، أن يحصل السويدي السوري عىل تعويض عن اإلجازة الوالدية أو

 .رعاية األقرباء، من خالل تدابري سياسة سوق العمل أو الدراسة
 يشكل ثلث السويديني السوريني فقط الذين ترتاوح أعامرهم بني 25 و
 64 سنة مكتفني ذاتيا. بني السويديني السوريني األكرب سنا، الذين ترتاوح

 أعامرهم بني 50 و64 عاما، هناك أدىن نسبة من األشخاص املكتفني ذاتيا،
 وإذا قمت بإجراء مقارنة بني الجنسني، فإن معدل املكتفني ذاتيا بني

 النساء السويديات السوريات يصل إىل أدىن حد.. انخفضت نسبة النساء
 .املكتفيات ذاتيا بشكل كبري بني عامي 2013 و2018

بدون الدخل
 هناك اتجاه إيجايب بني السويديني السوريني وهو أن نسبة األشخاص الذين

 ال يتقاضون أجرهم بالكامل قد انخفضت بشكل حاد خالل السنوات من
 2013 إىل 2018. ومن ناحية أخرى، زادت نسبة السويديني السوريني ذوي

 املعايري االقتصادية املنخفضة.  يف عام 2019، كان املستوى االقتصادي
 منخفضا لدى كل 7 أرس من أصل 10 أرس سويدية سورية تعيش مع

 أطفال، و7 أشخاص من أصل 10 أشخاص من السويديني السوريني الذين
 لديهم أطفال. كام أن من الشائع بني األرس السويدية السورية أن تكون

 املعايري االقتصادية املنخفضة طويلة األجل أكرث شيوعا مام نجده لدى
 .جميع األرس يف البلد

 ومن الشائع أيضا بني السوريني السويديني، أكرث بكثري مام هو عليه يف
 جميع سكان السويد، الحصول عىل ما يسمى باملساعدة املالية الطويلة
 األجل، أي تلقي مساعدة مالية أطول من عرشة أشهر خالل السنة التي
 تم تدقيقها. كام إن هذه النسبة بني السويديني السوريني ارتفعت خالل

 .السنوات التي تم تدقيقها
 وقد كان عدد األرس السويدية من أصل سوري، من ذوي الدخل املنخفض
 أكرب بكثري من جميع األرس السويدية. وهذه أرس ال يكفي دخلها للنفقات
 العامة الرضورية. وكان هذا أكرث شيوعا بني األرس السويدية السورية التي
 تتشكل من شخص بالغ وحيد و طفل واحد أو عدد من األطفال. كام أن
 السويديني السوريني املولودين يف السويد لديهم مستوى دخل أقل مام

 .لدى من ولدوا يف السويد
 هنا أيضا، يتم رسم صورة قامتة لتطور سلبي. ولكن ميكن تفسري هذا

 التطور إىل حد كبري بالتحول من كونها مجموعة راسخة نسبيا يف السويد
 إىل مجموعة تتشكل من أكرب نسبة من األشخاص الوافدين حديثا، ممن

 فروا مؤخرا من بلدهم األصيل. يف أغلب الحاالت التي ينقسم فيها
 السويديون السوريون إىل مجموعات فرعية حسب بلد الوالدة ، تظهر

 .صورة أكرث إيجابية
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الرتكيبة السكانية
 يشكل السويديون من أصل سوري أكرب مجموعة من املهاجرين يف

 السويد. يف عام 2018، بلغ عدد األشخاص املسجلني من أصل سوري،
 سواء ممن ولدوا يف سوريا أو يف السويد وعىل األقل أحد والديهم سوري،

 241,000 شخص، أي ما ميثل يف الوقت حوايل 2.3 يف املائة من مجموع
 السكان السويديني. وقد ازدادت مجموعة السوريني السويديني ازديادا

65,500 يف عام 2013 -  
 .بزيادة قدرها 270 يف املائة

 السويديون من أصل سوري هم مجموعة شابة نسبيا، وخاصة أولئك
 الذين ولدوا يف السويد. مل يكمل سوى عدد قليل من السوريني املولودين

 يف السويد دراستهم، وكان لديهم متسع من الوقت للرتسخ يف سوق العمل
 .وإنشاء أرسة

 هناك إىل حد ما متثيل مفرط للرجال السويديني السوريني، وخاصة بني
 املولودين يف سوريا. يف السنوات بني عامي 2013 و2016 عىل وجه

  .الخصوص، كان غالبية السوريني الوافدين حديثا من الذكور

مدة اإلقامة وأساس اإلسكان
 ارتفع عدد األشخاص املولودين يف سوريا ازديادا حادا يف السويد خالل

 العرشية 2010. ويف عام 2018، كان معظمهم من الوافدين الجدد
 نسبيا ووصلوا إىل البالد منذ عام 2012.  ويف عام 2013، تم تسجيل ربع

 األشخاص املولودين يف سوريا يف السويد ألكرث من 20 عاما. وتعد هذه
 .النسبة صغرية وغري محسوسة يف عام 2018

 يف عام 2018، كان معدل مدة وجود الشخص السوري املولد يف السويد
 يبلغ 4 سنوات و 8 أشهر. جاءت الغالبية العظمى كالجئني )68 يف املائة(

 أو كأقارب لالجئني )25 يف املائة( وفر الكثريون من الحرب األهلية التي
 .اندلعت يف سوريا يف عام 2011

املواطنة واملشاركة يف االنتخابات
 من بني 191,500 شخص مسجلني يف السويد عام 2019 ومولودين يف

 سوريا، أصبح أقل بقليل من 60 يف املئة مواطنني سويديني. إذا كنت الجئا،
 يجب أن تكون قد عشت يف السويد ملدة 4 سنوات عىل األقل من أجل
 الحصول عىل الجنسية السويدية، وإن الوقت الذي يستغرقه الحصول

 عىل قرار قد يصل يف بعض األحيان إىل عامني. العديد من السوريني الذين
 جاؤوا إىل السويد مل يكن لديهم الوقت لتلبية املتطلبات وحصلوا عىل

 قرار بشأن الجنسية، ولكن املزيد واملزيد من الناس يستوفون املعايري. يف
 عام 2019، منح ما مجموعه 75,000 شخص الجنسية السويدية.  وكان ما

  .يقرب من 40٪ من هؤالء األشخاص سوريني
 وكثريا ما يستخدم اإلقبال عىل املشاركة يف االنتخابات كمؤرش عىل

 املشاركة يف التنمية االجتامعية. إذ بلغت نسبة املشاركة اإلجاملية يف
 االنتخابات الربملانية األخرية يف أيلول/سبتمرب 2018، يف البالد 87 يف املائة.

 كان امليل للتصويت بني السويديني السوريني أقل قليال من املتوسط
 الوطني، لكنه ال يزال مرتفعا نسبيا - 75 يف املائة من جميع السوريني

 السويديني الذين يحق لهم التصويت، أدلوا بأصواتهم. بلغ مستوى
 تصويت النساء السويديات السوريات املولودات يف السويد مع والد

.سوري واحد عىل األقل إىل أقىص حد

املسكن
 فحوايل نصف األرس السويدية السورية تعيش مع أطفال، يف حني أن عددا

 قليال جدا من األرس السويدية السورية كانت تعيش بدون أطفال. من
 الشائع نسبيا بني السوريني السويديني العيش يف ما تعرفه هيئة اإلحصاء

 السويدية بأنه »أرس أخرى« تشمل، من بني أمور أخرى، السكن لثالثة
 أجيال والعيش مع األصدقاء أو الجامعيني. ومع ذلك، كان من غري املألوف
 متاما للسوريني السويديني العيش كشخص وحيد، ومثله مثل الذي يعيش

.بدون أطفال
 تعيش الغالبية العظمى من السوريني السويديني يف شقق مستأجرة، ولكن

 أقل بقليل من ربع السوريني السويديني يعيشون يف مسكن ميلكونه، إما
 منزل منفصل أو شقة سكنية.  يعيش السوريون السويديون يف املتوسط

 أكرث ازدحاما مقارنًة مع جميع السكان يف السويد. يبلغ معدل مساحة
 السكن للسويدي من أصل سوري 22 مرتا مربعا للشخص الواحد - مقارنة

 .مبتوسط يبلغ 42 مرتا مربعا للشخص الواحد يف السويد
 ويفرس االكتظاظ حقيقة أن نسبة كبرية من السويديني السوريني يعيشون

 يف شقق مستأجرة ويف كثري من األحيان بني أرس تتكون من أجيال
 عديدة أو أنواع أرسية أخرى. يف املناطق املعرضة للخطر يف البالد، حيث

 .االكتظاظ يف املنزل كبري، سوريا هي واحدة من أكرث بلدان الوالدة شيوعا

النتائج املدرسية بني األطفال والشباب
 للوهلة األوىل، يبدو أن عدد األطفال والشباب السويديني السوريني ممن
 يحققون أهداف املدرسة يف تناقص. ولكن هذا ال يصح إال إذا نظرنا إىل
 مجموعة كاملة من الطالب السويديني السوريني، بغض النظر عن بلد

 الوالدة. عندما تم فرز الطالب إىل مجموعات حسب بلد الوالدة، اتضح
 أن الطالب السويديني السوريني املولودين يف السويد لديهم هدف يتامىش
 متاما مع مستوى املتوسط الوطني، بل فاقه قليال مع مرور الوقت. الطالب

 املولودون يف سوريا ال يحققون النتائج بنفس القدر وهنا انخفضت
 النتائج إىل حد ما. عندما تأيت كشخص جديد إىل بلد ما، ستكون أمام

 أمور كثرية، أقلها اللغة، عليك تعلمها والتعامل معها مثل الطفل - لذلك
 نراه مألوفا أن ينزل مستوى الطالب املولودين يف بلدان أخرى يف تحقيق

 .أهداف املدارس السويدية عىل املدى البعيد
 وما نراه هنا يتكرر يف عدة أماكن يف التقرير. يبدو أن مجموعة السوريني

 السويديني تحقق نتائج مدرسية أكرث فقرا، وغالبا ما نراهم يف السنوات
 األخرية عاطلني عن العمل وما إىل ذلك، أكرث من السنوات السابقة. ومع
 ذلك، عندما دققنا يف األرقام، اتضح أن السكان من السويديني السوريني

 يف 2014/2013 يختلفون بشكل ملحوظ مقارنة ب 2019/2018. وكانت
 نسبة الوافدين الجدد يف الفرتة األخرية أكرب بكثري مام كان يف الفرتات

 .السابقة وهو السبب الرئييس للتطور السلبي الذي شوهد للوهلة األوىل
 حقق طالب املدارس الثانوية السويدية من السويديني ذوي األصول
 السورية املولودون يف السويد تقدما كبريا عىل أقرانهم من الطالب

 املولودين يف سوريا، وتخرجوا يف غضون أربع سنوات من بدء تعليمهم
 الثانوي العايل. أقل من ربع الطالب املولودين يف سوريا تخرجوا من

 .املدرسة الثانوية يف غضون أربع سنوات

  السويديون السوريون
 الشباب املستقرون املولودون يف السويد والالجئون –

الوافدون حديثا الذين يواجهون  تحديات كبرية
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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)

Källorna ovan har kompletterats med uppgifter som har hämtats direkt från SCB:s statistikdatabaser, 
som finns tillgängliga via SCB:s hemsida. Detta gäller exempelvis boende efter upplåtelseform och 
andel invandrade efter kön https://www.statistikdatabasen.scb.se/ 
Antal beviljade medborgarskap har hämtats från migrationsverket
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Svenskt-medborgarskap.html
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7-8 år = 7,5 år  9-10 år = 9,5 år
11-15 år = 13 år  16-20 år = 18 år
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7.  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 tregenerationsboen-
den, inneboende, kompisboenden och 
kollektiv.  
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områden som av polisen definierats som 
utsatta. Ett område definieras som utsatt om 
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Utbildning
Sidan 44
1. Utrikes föddas utbildningsbakgrund 2017, 
Statistiska Centralbyrån 2018.

Sidan 48 
2. 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.

Sidan 53
3. Kraven för behörighet till högskoleförbere-
dande program är hårdare än de till 
yrkesprogrammen: det krävs godkända betyg 
i svenska (alternativt svenska som andra-
språk), 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 samhällsvetenskapspro-
grammet 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 program- 
met. 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 gymnasiepro-
gram kräver godkänt betyg i). De nio andra 
ämnena är alltså valfria. Det estetiska program- 
met har därmed de lägsta behörighetskraven 
av de högskoleförberedande programmen, 
även om skillnaderna i krav är små.

Sidan 64
4. Med ”tjänster” avses bland annat hotell och 
restaurang, turism och fritid, hushållstjänster 
och lokalvård, hår- och skönhetsvård, 
transporttjänster, renhållning, avfallshante-
ring, säkerhetstjänster, polis, brand- och 
räddningstjänster, kriminalvård samt militär 
utbildning.

Arbete och företagande
Sidan 80 
1. Observera att svenskfödda personer 
innefattar alla födda i Sverige, inklusive de 
som har föräldrar födda i Syrien eller annan 
utländsk bakgrund, till skillnad mot andra 
analyser i denna rapport.

Inkomst och ekonomi 
Sidan 94
1. 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

Sidan 107 
2. 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.
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