
 

Cirkulärnr: 1997:174 

Diarienr: 1997/2750 

Handläggare: Björn Sundström 

Sektion/Enhet: Integrationsberedningen 

Datum: 1997-10-23 

Mottagare: Kommunstryrelsen 

Flyktinghandläggare 

Rubrik: ATT FÅ BIDRA ELLER BIDRAG? - Uppföljning av 
1991-års kommunplacerade flyktingar 



 1997:174 
 
 
 
 
 

  

 
Integrationsberedningen 1997-10-23 
Björn Sundström 

 

 Kommunstyrelsen 
Flyktinghandläggare 
 

 

 

 

ATT FÅ BIDRA ELLER BIDRAG? - Uppföljning av 1991-
års kommunplacerade flyktingar 
I Svenska Kommunförbundets rapport Att få bidra eller bidrag? redovisas en 
totalundersökning av drygt 19 000 flyktingar som fick permanent uppehålls-
tillstånd och placerades i olika kommuner år 1991. 

Rapporten innehåller en allmän beskrivning av gruppen med avseende på 
ålder, kön, födelseland, flyktingskäl, utbildning, flyttningsmönster m.m. Hu-
vudsyftet med rapporten är dock att ge en bild av flyktinggruppens  
sysselsättningsförhållanden och försörjningssituation tre till fyra år efter 
kommunplaceringen. 

De flyktingar som togs emot i kommunerna år 1991 utgör en mycket hetero-
gen grupp. Flyktingarna kom till Sverige från ett hundratal olika länder. 
Drygt hälften var födda i Asien. Majoriteten (56%) var män. Ålderssprid-
ningen var stor men flertalet var unga människor som befann sig i den ålder 
då man bildar familj och etablerar sig på arbetsmarknaden. Nästan hälften av 
flyktinghushållen utgjordes av barnfamiljer. Många av flyktingarna är välut-
bildade. Andelen med eftergymnasial utbildning var något högre än för mot-
svarande åldersgrupp i hela befolkningen. 

Flyktingarna togs emot i 276 kommuner. Drygt hälften av gruppen bytte bo-
stadsort minst en gång under perioden 1992 - 1995. Den största inflyttningen 
skedde till storstäderna där antalet flyktingar ur 1991 års grupp hade för-
dubblats vid årsskiftet 1991/1996. 

Flyktingarna har haft stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Bara 15% av de flyktingar som var i förvärvsarbetande ålder var registrerade 
som sysselsatta vid mättillfället i slutet av år 1994 och högst var tionde ver-
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kade ha en någorlunda fast förankring på arbetsmarknaden. Deras arbetsin-
komster var dock låga.  

Få kunde försörja sig själva och sina familjer på inkomster av förvärvsarbete. 
Arbetsinkomsterna utgjorde bara en mindre del av flyktinghushållens sam-
manlagda inkomster. Den genomsnittliga arbetsinkomsten per hushåll upp-
gick till drygt 50 000 kronor. Genomsnittsinkomsten för hushållen i riket 
samma år var drygt 190 000 kronor. Av flyktinghushållens inkomster bestod 
80% av olika transfereringar och bidrag. Andelen vuxna socialbidragstagare 
år 1995 uppgick till 74%. Motsvarande siffra för befolkningen i riket var 7%. 

Skriften kan beställas från Kommentus Förlag AB, 117 99 Stockholm, telefon 
08-709 59 90, fax 08-709 59 80. Priset är 150 kronor plus moms och porto. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Ingrid Jonasson tfn 08-
772 43 54, Vivi Jacobson Libietis tfn 08-772 43 64 eller Björn Sundström tfn 08-
772 46 50 
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