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Upplägget	  idag	  
	  
Kort	  om	  Fores	  
	  
Föreläsning	  ”Perspek2v	  på	  
migra2onen”	  	  
	  
Frågor?	  Maila	  mig!	  
	  





Migra.on	  och	  integra.on	  
Fores	  migra2ons-‐	  och	  integra2onsprogram	  ska	  bidra	  
med	  underlag	  och	  förslag	  på	  hur	  vi	  skapar	  eE	  socialt	  
och	  ekonomisk	  hållbart	  samhälle	  i	  en	  globaliserad	  
värld,	  med	  fokus	  på	  aE	  öka	  den	  fria	  rörligheten	  och	  
människors	  möjligheter	  aE	  forma	  sina	  egna	  liv.	  

	  
Fokusområden:	  

•  Etablering	  av	  nyanlända	  

•  Utrikesföddas	  sysselsäEning	  och	  företagande	  

•  Civilsamhällets	  betydelse	  för	  integra2onen	  

•  AMtyder	  2ll	  invandring	  

•  Stadsdelar	  i	  utanförskap	  

•  Ensamkommande	  barn	  







Migrationen en megatrend 



Sverige	  -‐	  eE	  invandringsland	  

⅙ är född i ett annat land  









Källa:	  Migra2onsverket	  



Vad	  hände	  egentligen?	  



Skyddsskäl	  i	  Sverige	   32	  000	  

12	  700	  
	  
18	  000	  
	  





Källa:	  SCB	  



Källa:	  SCB	  
	  



Hur	  gick	  det	  för	  de	  ensamkommande?	  
Ensamkommande	  barn	  klarar	  sig	  bäEre	  än	  väntat	  på	  
arbetsmarknaden.	  Jämfört	  med	  de	  barn	  som	  flyE	  2ll	  
Sverige	  med	  föräldrar	  får	  de	  ensamkommande	  pojkarna	  
oSare	  jobb.	  För	  de	  ensamkommande	  flickorna	  går	  det	  
dock	  inte	  lika	  bra.	  
	  
Bäst	  går	  det	  för	  de	  barn	  som:	  
	  
•  har	  boE	  i	  Sverige	  under	  en	  längre	  2d	  
•  är	  bosaEa	  i	  Stockholm	  
•  och	  kommer	  från	  Afghanistan,	  vilket	  är	  den	  största	  
gruppen.	  

	  
Källa:	  Migra2onsinfo.se	  



	  
	  
Forskarna	  tror	  aE	  flera	  faktorer	  bidrar	  2ll	  aE	  de	  ensamkommande	  
pojkarna	  klarar	  sig	  bäEre	  på	  arbetsmarknaden	  än	  de	  som	  kommit	  2ll	  	  
Sverige	  med	  vårdnadshavare.	  

	   	  	  
	  
Självständiga	  -‐	  De	  är	  av	  olika	  anledningar	  en	  utvald	  grupp	  av	  mer	  självständiga	  personer.	  
	  
Större	  nätverk	  -‐	  De	  som	  hamnar	  i	  en	  svensk	  fosterfamilj	  kan	  få	  hjälp	  aE	  integreras	  i	  
samhället,	  genom	  aE	  exempelvis	  ta	  del	  av	  eE	  större	  nätverk.	  
	  
Ekonomiskt	  pressade	  -‐	  De	  känner	  sig	  mer	  pressade	  ekonomiskt	  och	  är	  tvungna	  aE	  
arbeta	  för	  aE	  kunna	  försörja	  sig	  och	  eventuellt	  även	  för	  aE	  kunna	  skicka	  pengar	  2ll	  
familjemedlemmar	  i	  hemlandet.	  
	  
De	  pekar	  också	  på	  aE	  en	  bidragande	  faktor	  kan	  vara	  aE	  moEagandet	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  
olika	  kommuner.	  De	  menar	  därför	  aE	  mer	  kunskap	  behövs	  för	  aE	  staten	  och	  
kommunerna	  ska	  kunna	  säEa	  in	  resurser	  där	  behoven	  är	  som	  störst.	  



Frågor	  aJ	  studera	  närmare	  

	  Varför	  klarar	  sig	  de	  ensamkommande	  barnen	  väl	  så	  bra	  som	  
de	  som	  kommer	  med	  föräldrar	  från	  samma	  länder?	  

	  
–  Selekterad	  grupp	  (hög	  kapacitet)?	  
– Mer	  stöd	  för	  aE	  komma	  in	  i	  det	  svenska	  samhället?	  
– Mindre	  krav	  på	  aE	  uYöra	  arbete	  i	  hushållet	  (speciellt	  för	  
flickor)?	  	  

–  Hårdare	  krav	  på	  sig	  aE	  prestera	  (aE	  hjälpa	  anhöriga	  i	  
hemlandet)?	  

–  Hårdare	  krav	  på	  aE	  försörja	  sig	  själv?	  



	  	  	  	  	  	  	  	  Civilsamhället	  -‐	  en	  nyckelaktör	  

•  Kan	  vara	  mer	  flexibelt,	  lokalt	  anpassat,	  gå	  före	  
och	  en	  vik2gt	  signaleffekt	  	  

•  Diversifierad	  grupp	  –	  civilsamhället	  är	  stort	  
och	  heterogent	  

•  Forskningen	  har	  sedan	  länge	  uppmärksammat	  
föreningslivets	  roll	  för	  aE	  engagera	  
människor,	  skapa	  socialt	  kapital	  och	  s2mulera	  
deltagande	  på	  olika	  arenor	  

•  Både	  ekonomisk	  och	  social	  integra2on	  



Tendenser	  90-‐tal	  och	  framåt	  
-‐	  EJ	  civilsamhälle	  i	  förändring	  

	  
•  Större	  gap	  mellan	  ak2va	  (mer	  engagemang)	  och	  
passiva	  (fler	  i	  antal)	  

•  Mer	  professionalisering	  	  
•  Mer	  sakfrågor	  –	  globala	  
•  UYörande	  av	  service	  och	  tjänster	  
	  
•  2	  grupper	  står	  långt	  ifrån,	  unga	  (globala	  frågor)	  och	  
personer	  med	  utländsk	  bakgrund	  (exkluderande	  
mekanismer)	  

Källa:	  Fores	  studie	  Förening	  med	  förhinder	  av	  Lisa	  Kings	  Södertörn	  Högskola	  



Vad	  kan	  du	  göra?	  



+  

Använd	  oss:	  
	  
-‐	  Studier	  
-‐	  Seminarier	  

-‐	  Hela	  staden	  
-‐	  migra2onsinfo.se	  
-‐	  Migra2onsinfo	  för	  alla	  
-‐	  Uppdrag:	  Integra2on	  
	  	  

Tack	  för	  aE	  ni	  lyssnade!	  


