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ledare

Kunskap är viktig 
i integrationsdebatten

Frågor om migration och integration har under de 
senaste åren vuxit sig större i samhällsdebatten och 
framstår alltmer som en politisk vattendelare. I SVT:s 
vallokalsundersökning 2022 angav 37 procent av väl-
jarna att frågan om flyktingar och invandring hade 
mycket stor betydelse för deras val av riksdagsparti.

Samtidigt rasar krig i världen. I slutet av maj 2022 
befann sig 100 miljoner människor på flykt på grund 
av krig eller förföljelse, enligt UNHCR. En del av 
dem som flyr tar sig till Sverige. Andra flyttar hit 
för kärleken, studier, arbete eller för att återförenas 
med sin familj.

Debatten präglas inte sällan av tyckanden, tänkan-
den och ideologi. Den är dessutom ofta förenklad och 
generaliserande, och tar inte i beaktning att integration 
är ett komplext och flerdimensionellt fenomen. 

Forskning om migration och integration har en viktig 
uppgift att bidra med kunskap i samhällsdebatten och 
ge vägledning i politiska beslut. Men det handlar också 
om forskning som kan förbättra människors liv. Även 
om migranter är en mycket heterogen grupp, med 
många olika bakgrunder och erfarenheter, så finns det 
grupper av nyanlända som löper större risk än andra 
att drabbas av arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, social 
exkludering och psykisk ohälsa. Den som flyr från krig 
bär också ofta med sig svåra trauman från hemlandet.

Vi vet redan en hel del om hur vi kan skapa en 
bättre integration – men vi behöver förstå ännu mer. 
Kloka och välgrundade beslut kräver kunskap, baserad 
på forskning. I det här numret av Forte Magasin kan 
du läsa om några av de forskningsprojekt som pågår 
inom området. 
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Pappaledighets-

PARADO XEN
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Pappaledighets-

PARADO XEN

En vanlig uppfattning är att pappor med hög 
inkomst och högstatusjobb tar ut mindre 
föräldraledighet jämfört med pappor med 
lågstatusjobb, eftersom de har mer att förlora 
på det. Verkligheten är dock precis tvärtom. 
Två aktuella forskningsprojekt visar hur det 
kan komma sig. text Thomas Wedérus

Robert, 30 år, bor i Bandhagen i Stockholm och är 
just nu föräldraledig med sitt andra barn, sonen Ludde 
som han har tillsammans med sin fästmö Erika. Han 
har också dottern Leia på fem år från ett tidigare för-
hållande. Med henne var han föräldraledig i totalt nio 
månader. Men den här gången passade det bättre att 
fördela ledigheten annorlunda.

Robert jobbar som besiktningstekniker på bilprov-
ningen, men börjar till hösten på ett annat företag. 
Bytet av jobb innebär högre lön, men framför allt 
betydligt kortare restid till och från jobbet, vilket gör 
det möjligt för honom att tillbringa mer tid hemma 
med familjen. 

– Jag kommer ta ut runt tre till fyra månader, och 
Erika tar resten. Det passade oss bäst nu när jag fått 
det här nya jobbet. Hon har dessutom en psykiskt 
tung tjänst på socialtjänsten och uppskattar chansen 
att få vara hemma längre, säger Robert.

Hade det inte varit för det nya jobbet hade Robert 
och Erika förmodligen delat upp ledigheten ungefär 
45 respektive 55 procent, berättar han. En praktisk 
sak att ha i åtanke i deras beslut var också reglerna för 
att få bibehålla sitt certifikat som besiktningstekniker.

– Det finns bestämmelser om hur många fordon 
man måste besiktiga under en viss tid. Är man borta 
mer än sex månader på ett år så förlorar man sitt cer-
tifikat och måste förnya det. Det är inte hela världen, 
men man vill ju helst undvika det, säger Robert.

Enligt Försäkringskassans statistik var det 2019 
bara 19 procent av föräldraparen som delade lika på 
föräldraledigheten – vilket definieras som att båda 
föräldrarna tar ut mellan 40 och 60 procent av föräldra-
ledigheten. Det vanligaste är att mamman tar ut 
betydligt mer föräldraledighet än pappan. Men vad 
exakt som påverkar pappors uttag av föräldraledighet är 
inte helt klarlagt. En vanlig uppfattning är att pappor 
med högstatusjobb har svårare att ta ut föräldraledighet 
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eftersom karriären och lönebortfallet sätter stopp för 
det, men paradoxalt nog visar forskningen att det är 
precis tvärtom – det är de som tar ut mest ledighet.

Helen Eriksson, forskare vid Sociologiska institu-
tionen på Stockholms universitet, har i ett forsknings-
projekt undersökt just denna ”pappaledighetsparadox”. 
Pappor med högkvalificerade och högavlönade yrken, 
såsom jurister eller läkare, visar sig ta ut mer än dubbelt 
så mycket föräldraledighet som pappor med lågkvali-
ficerade yrken, såsom lokalvårdare, restaurangarbetare 
eller maskinoperatörer. Den avgörande faktorn kan 
alltså inte vara hur många kronor man förlorar på att 
vara föräldraledig. I stället förklaras denna paradox av 
andra faktorer på arbetsplatsen.

– Pappaledighetsparadoxen beror helt enkelt på att 
man på högstatusjobb, det vill säga högkvalificerade 
och högavlönade tjänster, känner sig trygg på arbets-
platsen och inte riskerar att bestraffas för att man tar 
ut pappaledighet, säger Helen Eriksson. 

På lågavlönade tjänster är arbetet oftare otryggt, 
man har mer att förlora på att vara föräldraledig och 
kan till exempel tilldelas mindre åtråvärda arbetstider 
eller arbetsuppgifter om man är borta länge. Även 
kulturen på arbetsplatsen har stor betydelse. Det finns 
sällan någon uttalad regel om att man som man inte 
får ta ut mycket föräldraledighet, men det spelar stor 
roll hur andra pappor gör på arbetsplatsen, berättar 
Helen Eriksson.  

– Om alla andra nöjer sig med ett par månader 
pappaledigt så skulle det så klart kännas jobbigt att 
själv ta ut mycket mer än så, och det är lätt att se hur 
man skulle kunna göra sig impopulär om man gjorde 
det. Detsamma gäller om alla andra tar ut mycket 
ledighet. Man gör främst som andra gör.

Vid Göteborgs universitet arbetar Philip Hwang, 
professor i psykologi. Tillsammans med den ameri-
kanska sociologen Linda Haas är han involverad i ett 
forskningsprojekt som syftar till att belysa arbetsplatsers 
betydelse för utnyttjandet av pappaledighet. Med 
hjälp av enkätstudier, intervjuer och fokusgrupper har 
det blivit tydligt att arbetsplatserna av många skäl kan 
bli avgörande för hur mycket föräldraledighet som tas 
ut av pappor. Företagen fungerar som en gatekeeper 
som avgör hur mycket pappaledighet som tas ut, 
berättar Philip Hwang. 

– Det finns de som gör det bra, som har en 
organisationsstruktur och en kultur på arbetsplatsen 

Föräldraförsäkringens historia

1974

Föräldraförsäkringen införs. Den ersätter moder
skaps försäkringen som endast riktade sig till kvinnor. 
I och med föräldra försäkringen kan båda föräldrarna 

vara hemma med sina barn. Män tar i snitt ut 0,5 
procent av föräldrapenningen.

1995

En månad av föräldra
penningen reserveras till 

vardera föräldern. Männens 
uttag av föräldrapen ning 

ökar med 9,9 dagar.
1998

Män tar ut 10 procent
av föräldrapenningen och 
kvinnor tar ut 90 procent.

2002

En andra månad reserveras för 
vardera föräldern. Samtidigt förlängs 

det totala antalet föräldrapenningdagar 
till 480 per föräldrapar. Mäns uttag av 
föräldrapenning ökar med 4,4 dagar.

2006

Män tar ut 20 procent
av föräldrapenningen och 

kvinnor tar ut
80 procent.

2008

En jämställdhetsbonus införs,
där föräldrar kan ansöka om 
att få skatte lättnader för de 
dagar de tar ut utöver de två 

reserverade månaderna.

2013

Män tar ut 25 procent 
av föräldrapenningen och 
kvinnor tar ut 75 procent.

2016
En tredje månad reserveras 
för vardera föräldern. Mäns 

uttag av föräldrapenning 
ökar med 4,1 dagar.

2017

Jämställdhetsbonusen 
avskaffas.

2021

Män tar ut 30 procent
av föräldrapenningen och 
kvinnor tar ut 70 procent.

Källa Försäkringskassan
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2012
Jämställdhetsbonusen förenklas

så att föräldrar inte längre behöver 
ansöka om bonusen. Den betalas

ut månadsvis. 
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som gör det enkelt att ta ut pappaledighet, men det 
finns också de som gör det väldigt svårt för papporna. 
Chefer brukar ofta känna till de anställdas rättighet 
till pappaledighet och att det inte går att ”göra något 
åt”, men mellanchefer och andra kollegor på arbets-
platsen kan ibland tycka att det som har med pappa-
rollen att göra är någonting som hör till fritiden.

Forskningen visar att det finns flera faktorer inom 
organisationens struktur som kan underlätta för 
anställda att ta ut sin pappaledighet, berättar Philip 
Hwang. Utöver rena ekonomiska incitament, som att 
erbjuda extra ersättning till den som är föräldraledig, 
handlar det bland annat om lägre grad av specialise-
ring hos de anställda, större buffert av medarbetare 
som kan rycka in, lägre krav och mindre intensitet. 
Det är många nyblivna fäder som hänvisar till att 
det är för mycket på jobbet för att de ska kunna ta ut 
föräldraledighet eller dela lika med sin partner. Det 
handlar också om en upplevd lojalitet mot ens arbets-
givare och kollegor – man vet att de kommer att få det 
tufft om man själv är borta, och man vill inte känna 
sig eller betraktas som en svikare.

Även könsnormer och förväntningar på den anställde 
är viktigt. Kvinnor förväntas i högre grad någon gång 
under anställningen ta ut föräldraledighet medan det 
inte alltid finns motsvarande förväntningar på män, 
menar Philip Hwang. 

För Robert är det tydligt att det fortfarande finns 
en machokultur inom fordonsbranschen. 

– Man har ofta en ganska gammal syn på vad 
mannen och kvinnan förväntas göra i hemmet, att 
mamman ska vara den som sköter hemmet och är 
föräldraledig. På min förra arbetsplats tog ingen ut 
pappaledighet. Och jag blev till och med ifrågasatt 
när jag var hemma och vabbade eftersom det påstods 
höra till mammans uppgifter, säger han.

Men även om det fortfarande finns vissa 
branscher och arbetsplatser där utvecklingen 
går långsammare, så visar statistiken att den 
ändå på det stora hela går framåt. Sedan 
föräldraförsäkringen infördes 1974, vilket 
gav båda föräldrarna rätt till ekonomisk 
ersättning för att vara hemma med barnet, 
har papporna tagit ut större och större andel 
av dagarna som ger föräldrapenning: från 
0,5 procent 1974 till 30 procent 2021.

Eftersom fördelarna med ett jämställt nyttjande av 
föräldraledigheten är tydliga hoppas Philip Hwang 
och hans forskarkollegor att utvecklingen fortsätter 
framöver – gärna lite snabbare.

– Vi vet att om föräldrarna delar lika så blir kvinnans 
löne- och karriärutveckling bättre och hon återvänder 
till arbetet tidigare, och dessutom blir barnomsorgen 
mer jämställd. Så det finns goda skäl till att sträva efter 
att dela lika på föräldraledigheten, säger Philip Hwang.

För den enskilda individen finns det också andra 
fördelar med att vara hemma med sitt barn. Fördelar 
som är svårare att mäta.

– Jag tycker det är tråkigt att det är så många män 
som missar den här chansen. Att vara pappaledig 
innebär ett oslagbart tillfälle att bygga upp en nära 
och bra relation till sitt barn, säger Robert.  

Robert har valt att medverka i artikeln utan sitt efternamn.

vi vet att om föräldrarna delar 
lika så blir kvinnans löne- och 
karriär utveckling bättre och hon 
återvänder till arbetet tidigare, 
och dessutom blir barn omsorgen 
mer jämställd. 
philip hwang
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1Sociala utmaningar för unga i spåren av pandemin – en kunskapsöversikt
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Flertalet studier talar för att det finns en 
negativ trend vad gäller utvecklingen av 
ungas hälsa, det vill säga det handlar om en 
utveckling som inleddes långt före pandemin. 
Ur rapporten Sociala utmaningar i spåren av pandemin 
– en kunskaps översikt om  hur corona pandemin har 
påverkat ungas välfärd.

Lästips! 
Rapport om hur coronapandemin 
har påverkat ungas välfärd

Pandemin har bidragit till att fördjupa redan existe
rande skillnader i sociala förutsättningar kopplade 
till utbildning, arbete och hälsa. Både svenska och 
inter nationella studier talar för att unga med svagast 
socio ekonomisk bakgrund har drabbats mest negativt 
både ur ett lärande perspektiv och genom förlusten av 
vardagliga sociala sammanhang. 

För att motverka de negativa trender som förstärkts 
under pandemin pekar forskarna bakom rapporten 
på att unga behöver mer stöd i utbildning såväl som 
i övergången mellan skola och arbetsliv. Forskarna 
lyfter bland annat satsningar på yrkes utbildning 

som ett möjligt verktyg.

Läs mer i rapporten Sociala 
utmaningar i spåren av pandemin 
– en kunskaps översikt om hur 
corona pandemin har påverkat ungas 
välfärd. Ladda ner eller beställ 
rapporten på forte.se/publikationer

Forskar Grand Prix 2022

Vem gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande 
presentationen av sin forskning på fyra minuter? Forskar 
Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik 
för forskare. Den stora finalen går av stapeln den 1 december 
2022 på Nalen. Där möts de sju finalisterna från årets lokala 
deltävlingar och Forskar Grand Prix Digital.

Välkommen att ta del av finalen på plats på Nalen! Det går 
även bra att följa sändningen via webben och rösta digitalt. 
Anmäl dig på forskargrandprix.se

Ta del av våra evenemang

I vårt kalendarium hittar du information 
om och anmälningslänk till alla seminarier, 

konferenser och övriga event som Forte anordnar eller 
medverkar på. Läs mer på forte.se/evenemang

Få den senaste forskningen
direkt hem i brevlådan 
– utan kostnad!
Som prenumerant får du varje nummer direkt 
hem i brevlådan så snart det har lanserats, 
utan kostnad. Magasinet ges ut i två nummer 
per år, ett på våren och ett på hösten. 

Missa inte nästa nummer – registrera dig på 
fortemagasin.se



 Undersköterska 
eller VVS-montör

Varför väljer kvinnor och män olika yrken?
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De nordiska länderna rankas högt när det kommer till jämställdhet. 
Ändå har tidigare forskning pekat på att länderna i Norden haft en 
mer könssegregerad arbetsmarknad än mindre jämställda länder. 
Jämförande forskning visar dock att den här paradoxen inte längre 
stämmer. Nu ska forskare identifiera vilka faktorer som påverkar 
graden av könssegregering på arbetsmarknaden.

text Stina Moritz illustration Naima Ekman
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Enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) yrkesregister 
är undersköterska Sveriges vanligaste yrke, med en 
yrkeskår på 129 000 anställda. Av dessa är 90 procent 
kvinnor. Det är bara ett av många exempel på köns-
segregerade yrken på den svenska arbetsmarknaden. 
Några av de mest mansdominerade yrkena är kyl- och 
värmepumpstekniker, VVS-montörer och snickare. 
I de yrkesgrupperna är bara en procent kvinnor.

Men varför väljer kvinnor och män olika yrken? 
Ett forskningsprojekt har fått medel från Forte för 
att studera hur könssegregeringen efter yrke (KEY) 
utvecklats över tid och vilka faktorer som påverkar den.

– Tidigare forskning har ofta visat att de nordiska 
länderna, som alltid hamnar högt i jämställdhetsrank-
ningarna från bland annat World Economic Forum, 
samtidigt har högre könssegregering på arbetsmarkna-
den. Det har bland annat förklarats med att kvinnor i 
jämställda länder förvärvsarbetar i större utsträckning, 
berättar projektledaren Karin Halldén. Hon är biträ-
dande professor i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens 
universitet och docent i sociologi vid Institutet för 
 social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. 

En annan orsak till att de mer jämställda länderna har 
haft höga nivåer av KEY handlar om att de nordiska 
länderna har en stor offentlig sektor. I samband med 
att kvinnorna i allt större utsträckning gick ut i arbets-
livet under 1960- och 70-talet byggdes den offentliga 
sektorn ut kraftigt i Sverige och övriga Norden. 
 Expansionen skedde i stor utsträckning för att svara 
upp mot behoven av barn- och äldreomsorg utanför 

hemmet. Den offentliga sektorn hade sedan kapacitet 
att anställa kvinnor i traditionella kvinno yrken, vilket 
har setts som en av förklaringarna till den mer köns-
uppdelade arbetsmarknaden i dessa länder. Karin 
Halldén nämner också teorier om hur kvinnor i mindre 
jämställda länder kan behöva satsa mer för att ta sig ut 
på arbetsmarknaden.

– I länder utan statligt finansierad barn- och äldre-
omsorg kommer färre kvinnor ut i arbetslivet, och 
framför allt lämnar fler kvinnor arbetsmarknaden vid 
familjebildning. Och de som inte gör det kan tänkas 
ha investerat mycket i en högre utbildning som ofta 
leder till yrken som är mer könsintegrerade. Det är 
således högre ”arbetsmarknadsselektion” i dessa länder. 
Det finns också teorier om att arbetsgivare i länder 
med lång föräldraförsäkring diskriminerar kvinnor i 
större utsträckning. Detta eftersom mödrar överlag tar
merparten av all föräldra ledighet och därför förväntas 
vara frånvarande från arbetet under en längre period 
jämfört med fäder.

Andra förklaringar till att jämställda länder 
har högre KEY bygger på argument om att yrkes-
preferenser är essentiellt olika för män och kvinnor. 
Med det synsättet anses ”könade” yrkesval uppstå 
naturligt i länder med hög grad av jämställdhet, 
 eftersom de länderna också karaktäriseras av en hög 
grad av individualism och självförverkligande.  

De gamla resonemangen ovan har på senare tid behövt 
omvärderas. Nya studier visar nämligen mer entydigt 
att Sverige inte längre är bland de länder som har höga 

Vanligaste yrken för män
Andel män i parentes

1.
Mjukvaru och 

systemutvecklare 
m.fl. (81 %) 2.

Lager och 
terminalpersonal 

(76 %)

3.
Företags

säljare (73 %)

4.
Lastbilsförare 

m.fl. (92 %)

5.
Träarbetare, 

snickare m.fl. 
(99 %)

6.
Butikssäljare, 

fackhandel (39 %)

7.
Maskinställare 

och maskinoperatörer, 
metallarbete (85 %)

8.
Fastighets

skötare 83 %)

9.
Installations och 
service elektriker 

(98 %)

10.
Motorfordons
mekaniker och 

fordonsreparatörer 
(97 %) 
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nivåer av KEY. Det ser inte heller lika ut i alla nordiska 
länder. Finland har till exempel fortfarande hög grad av 
KEY medan detta, i likhet med Sverige, inte gäller för 
Danmark och Norge.

– I Sverige har nivåerna av KEY sakta sjunkit med 
omkring 40 procent i relativt jämn takt sedan år 1960. 
Mellan 1960- och 70-talet ökade KEY en del, och 
då ökade också antalet kvinnor i arbetslivet och den 
offentliga sektorn byggdes ut. Vi ska titta närmare på 
kopplingen mellan kvinnligt arbetskraftsdeltagande 
och nivån av KEY och undersöka om det initialt är 
mer könssegregerat när kvinnorna gör entré i arbets-
livet för att sedan sakta jämnas ut.

Karin Halldén berättar att utjämningen av köns-
segregeringen inom olika yrken i huvudsak har skett 
genom att kvinnor alltmer gått in i mansdominerade 
yrken. I dag finns dock hypoteser om att män som 
kommer som flyktingar och invandrare till Sverige 
också bidrar till att minska nivån av KEY genom att 
arbeta i kvinnodominerade yrken inom till exempel 
hemtjänsten. Det här är något Karin Halldén och 
hennes kollega Magnus Nermo, professor i sociologi 
vid Stockholms universitet, förhoppningsvis kommer 
att titta på framöver.

– Det som skulle vara särskilt intressant är att 
under söka vissa specifika yrken eller branscher, då 
trender går åt olika håll och ofta kan ta ut varandra 
på aggregerad samhällsnivå. 

Så vad är egentligen problemet med en könssegregerad 
arbetsmarknad? Kan det inte handla om fria preferen-
ser som råkar vara könssegregerade?

– Det finns olika studier som har visat att det är 
mindre attraktivt att tillhöra det under representerade 
könet i ett yrke, att fler blir utsatta för sexuella 
 trakasserier om det andra könet är överrepresenterat 
på arbetsplatsen och att kvinnodominerade yrken har 
låga löner. Det tycker jag är skäl till att uppmuntra 
könsintegrering i arbetslivet. Andra argument som 
brukar nämnas är kopplade till betydelsen av repre-
sentation ur brukares perspektiv. 
Det kan till exempel handla 
om att barn bör få möta både 
kvinnor och män inom barn-
omsorg och skola, enligt samma 
resonemang som att poliskåren 
bör representeras av fler etniska 
minoritetsgrupper. Ett annat 
argument är att KEY hindrar 
effektiv resurs fördelning av 
 arbetskraft därför att kvinnor 
och män då inte arbetar med 
det de är bäst lämpade för. 
I stället blir det könsstereotypa 
föreställningar om kön och yrke 
som styr. Något som kan utgöra 
ett problem på samhällsnivå.  

KARIN HALLDÉN 
biträdande professor i 
arbetslivsvetenskap vid 
Mälardalens universitet 
och docent i sociologi 
vid Institutet för social 
forskning (SOFI) vid 
Stockholms universitet

Vanligaste yrken för kvinnor
Andel kvinnor i parentes
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1.
Undersköterskor, 

hemtjänst, hemsjuk
vård och äldreboende 

(90 %)

2.
Grund    

skol lärare 
(74 %)

3.
Barnskötare 

(91 %)

4.
Butikssäljare, 

fackhandel 
(61 %)

5.
Förskollärare 

(96 %)

6.
Vårdbiträden 

(72 %)

7.
Butikssäljare, 

dagligvaror 
(66 %) 8.

Städare 
(73 %)

9.
Övriga kontors
assistenter och 

sekreterare 
(79 %) 10.

Vårdare, 
boendestödjare 

(73 %)
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ÖKAT FOKUS,
ÖKAD RISK?
Forskare undersöker hur kroppen 
påverkas av adhd-läkemedel
text Anton Dilber
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Förskrivningarna av adhd- mediciner har ökat kraftigt 
på senare år. Många upplever att medicinerna hjälper 
dem att fungera bättre i vardagen, men vetenskapen 
är fortfarande osäker på om långvarig medicinering 
kan öka risken för vissa kroppsliga sjukdomar. Det ska 
forskare vid Karolinska Institutet nu ta reda på.

”Jag började ta medicin mot adhd, 
det har hjälpt mig att koncentrera 
mig bättre och så har jag inte blivit 
så sur på mina vänner!” Så skriver 
sjundeklassaren ”LoveAdhd” på 
ungdomssajten UMO, där man 
diskuterar hälsa, sex och  relationer. 
Många andra ungdomar med 
adhd har haft liknande erfaren-
heter. Studier visar att 80 procent 
får minskade symptom när de 
medicinerar, vilket i sin tur brukar 
underlätta skolarbetet och förbättra 
relationer.

Medicinering mot adhd är dock 
ett ganska nytt fenomen. Det har 
tagit lång tid för diagnosen att 
vinna allmänt erkännande världen 
över, och här i Sverige kom medi-
cineringen i gång först efter 
 millennieskiftet. Sedan dess har 
förskrivningarna ökat dramatiskt 
till följd av att allt fler har fått 
 diagnosen, både barn och vuxna.

Att medicinerna har hjälpt 
många är uppenbart. Men på senare 
år har det också kommit studier 
som antyder att långvarigt bruk 
kanske skulle kunna öka risken 
för vissa kroppsliga sjukdomar. 
Zheng Chang, som är senior fors-
kare i psykiatrisk epidemiologi vid 
Karolinska Institutet, har förståelse 
för att detta kan oroa både vuxna 
som medicinerar och föräldrar till 
barn som gör det.

– Ett av huvudbekymren för 
dem som tar de här medicinerna 
i många år är att de påverkar det 

kardiovaskulära systemet, bland 
annat genom att höja blodtrycket 
och öka hjärtslagens tempo. Då 
blir det möjligt att misstänka att 
medicinerna på sikt skulle kunna 
öka risken för sådant som hjärtfel, 
arytmi eller andra kardiovaskulära 
sjukdomar. Att utveckla sådana 
sjukdomar kan ta lång tid, säger han.

Eftersom adhdmedicinering inte 
har pågått i stor skala särskilt 
länge, är det först på senare år det 
har blivit möjligt att undersöka 
effekterna av långvarigt bruk. 

Zheng Chang befinner sig i 
framkant av detta forsknings-
område. Han projektleder just nu 
en Forte-finansierad studie som 
kartlägger hälsoriskerna med både 
kort- och långvarig medicinering, 
från några månader upp till tio 
år. Det gör forskarna genom att 
utgå från data i de nationella re-
gistren i Sverige. Zhang Cheng 
berättar att man i skrivande stund 
har  färdigställt resultaten upp till 
 ungefär två år.

– På en övergripande nivå ser 
vi ingen ökad risk för kardiovasku-
lära sjukdomar under den tiden. 
När det gäller specifika sjukdomar 
kan det däremot vara så att det 
finns en något ökad risk för hjärt-
stopp eller arytmi. Men riskskill-
naden är väldigt liten eftersom det 
är så ovanligt att sådant inträffar.

Zheng Chang säger att de flesta 
patienter och föräldrar inte behöver 

80%
får minskade symptom 

är de medicinerar. 

Totalt gjorde 1,7 procent av flickor/ 
kvinnor och 2,1 av pojkar/män uttag 

av adhd-läkemedel under 2020.

1,7%
2,1%

Den största åldersgruppen användare 
av adhd-läkemedel under 2020 var pojkar 

och flickor 10–17 år. 
Då gjorde 3,4 procent av flickorna 

och 6,6 procent av pojkarna uttag av 
adhd-läkemedel.

6,6%3,4%

Flickor

Pojkar

Förskrivningen av 
adhd-läkemedel ökar

I takt med att fler diagnosticerats med 
adhd under de senaste 15 åren har också 
förskrivningen av adhdläkemedel ökat. 
Över 146 000 svenskar hämtade ut minst 
ett recept under 2020, jämfört med drygt 
130 000 året innan. Det vanligast 
 förskrivna läkemedlet var metylfenidat.

Källa Förskrivningen av adhdläkemedel fortsätter att öka 
(socialstyrelsen.se)

Metylfenidat

De vanligaste adhdmedicinerna inne
håller det centralstimulerande ämnet 
metylfenidat. Ämnet verkar bland 
annat genom att öka hjärnans tillgång 
till  signalsubstanserna dopamin och 
nor adrenalin, vilket hjälper personer 
med adhd att lättare koncentrera sig och 
bromsa sina impulser. Läkemedlet är 
narkotika klassat, men är inte beroende
framkallande i de terapeutiska doser 
som ges till patienter.

Källa Special Nest
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Befintliga användare 
av adhd-läkemedel

Uttag av minst ett adhd 
läkemedel bland barn/unga 
vuxna (5–24 år) samt män/
kvinnor (25–64 år) under 
2006–2020. Andelar visas 
som antal per 100 000 
 invånare.

Källa Förskrivningen av adhdläkemedel 
fortsätter att öka (socialstyrelsen.se)
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oroa sig över dessa resultat. Men 
de skulle kunna ha betydelse för 
specifika grupper, till exempel 
personer som redan har kardio-
vaskulära sjukdomar eller en 
familje historia av sådana. I deras 
fall skulle läkaren kunna erbjuda 
alternativ, eller anpassa behand-
lingen genom att till exempel 
justera ned dosen och följa upp 
med mer regelbundna kontroller 
av blodtryck och andra värden.

Forskarna är ännu inte klara 
med de långsiktiga resultaten 
eftersom det handlar om väldigt 
stora data mängder som bearbetas. 
I den processen är det viktigt att 
fastställa att det verkligen råder 
ett samband mellan patienternas 
adhd-mediciner och deras hälso-
tillstånd, för när man följer en 
patient under lång tid kan även 
mycket annat ha påverkat hälsan. 
Zheng Chang berättar att det 
gjordes en dansk studie nyligen där 
forskarna faktiskt kom fram till att 
adhd-mediciner ökar risken för 
kardiovaskulära sjukdomar på lång 
sikt, men att resultaten från den 
studien ska tolkas med försiktighet.

– Det finns vissa metodologiska 
fallgropar, och forskarna var även 
öppna med det i den studien. 
De kunde egentligen bara visa att 
hälsan hade försämrats något under 
perioden, inte att det var medici-
nerna som hade orsakat det.

Men om även Zheng Changs 
forskningsprojekt skulle komma 
fram till liknande resultat – hur 
kommer det i så fall att påverka 
dem som tar mediciner i många år?

– I sådana fall får läkaren 
 diskutera med patienten eller 
 barnens föräldrar kring vad 
som blir bäst. Förskrivningar av 
läkemedel är alltid en balansgång 

mellan för- och nackdelar. Även 
om det skulle visa sig att riskerna 
för vissa sjukdomar ökar på lång 
sikt, kan det i många fall uppvägas 
av de välgörande effekterna. Men vi 
ska så klart inte ignorera riskerna.

Centralstimulerande mediciner 
är förstahandsvalet eftersom de 
är mest effektiva, men det finns 
också alternativ. Två exempel är de 
aktiva substanserna atomoxetin och 
guan facin, som inte verkar central-
stimulerande. Det senare har tidi-
gare använts för att behandla högt 
blodtryck och är därför säkert ur 
kardiovaskulär synpunkt. För barn 
och ungdomar är även psykoterapi 
ett alternativ.

– Riktlinjerna för barn är att man 
alltid ska börja med psyko terapi 
och beteendeträning assisterad av 
föräldrarna. Det är först om det 
visar sig vara otillräckligt som man 
prövar mediciner, men för många 
barn har det bästa visat sig vara
en kombination.

Om det skulle bli så att denna 
studie kommer fram till att hälso-
riskerna ökar med långvarig med-
icinering hoppas Zheng Chang att 
nästa steg i forskningen blir att iden-
tifiera vilka riskgrupper som löper 
störst risk för negativa biverkningar.

– Det skulle man kanske kunna 
göra genom att utgå från patien-
ternas fysiska egenskaper och bio-
markörer som ger information om 
tillståndet i kroppen. Men ökade 
risker påverkar främst en väldigt 
liten del av befolkningen. För de 
flesta andra bör det vara säkert att 
fortsätta använda medicinerna och 
dra nytta av dem.  

När kommer ökningen att upphöra
och plana ut? 

Det finns i dag inget som talar för att adhd 
reellt ökar i befolkningen utan tillståndet, 
som har stark ärftlighet, anses vara konstant 
över tid utifrån ett stort antal vetenskapliga 
studier. Även om det kan vara så att samhäl
leliga förändringar exempelvis inom skolan 
gör att fler – som kanske tidigare inte var 
i behov av hjälp – i dag kan söka hjälp och 
få adhddiagnos efter utredning tycks de 
specifika egenskaperna som utgör adhd vara 
konstanta över tid inom befolkningen.

Rimligen innebär det att andelen personer 
som får diagnos och adhdläkemedel så 
småningom kommer att återspeglas av hur 
många som faktiskt har adhd i befolkningen. 
När det uppstår kommer kurvan avseende de 
nya användarna av läkemedel att plana ut på 
en viss nivå och på sikt medföra att andelen 
som har läkemedel (och diagnos) varken ökar 
eller minskar utan ligger stabilt.

Källa Förskrivningen av adhdläkemedel fortsätter att öka 
(socialstyrelsen.se)

ZHENG CHANG, senior 
forskare i psykiatrisk 
epidemiologi vid 
Karolinska Institutet

Riktlinjerna för barn är att man 
alltid ska börja med psyko terapi 
och beteendeträning assisterad 
av föräldrarna.

Zheng Chang
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Gör vi skillnad på
 FLYKTINGAR OCH
FLYKTINGAR?
Över sju miljoner ukrainare har hittills flytt sitt land till följd av den ryska 
invasionen, och Sverige är ett av de europeiska länder som har öppnat sina 
gränser till följd av den humanitära katastrofen. Detta trots att både Sverige 
och EU fört en alltmer restriktiv asylpolitik sedan flyktingsituationen 
2015–2016. Är det så att vi gör skillnad på flyktingar och flyktingar?

text Johanna Aggestam illustration Tzenko Stoyanov
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I gryningen den 24 februari 2022 inleddes Rysslands 
invasion av Ukraina. Kriget har utlöst en av de snabbast
växande flykting situationerna i Europa sedan andra 
världskriget. Redan den 4 mars samma år tog EU:s 
medlemsstater det historiska beslutet att aktivera mass-
flyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska flyktingar 
erbjuds omedelbart och tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd i EU. Massflyktsdirektivet aktiverades aldrig 
under flyktingkrisen 2015, då antalet skyddsökande 
från bland annat Syrien och Afghanistan var historiskt 

högt. Ungern, Polen och Tjeckien – som tillsammans 
har tagit emot närmare två miljoner ukrainare sedan 
februari – ville då stänga sina gränser för skyddssökande. 

Hur kommer det sig att stater agerar så olika nu, 
jämfört med då? Gör vi skillnad på flyktingar beroende 
på var de kommer ifrån? Svaren på frågor som dessa är 
givetvis komplexa, och inget enskilt perspektiv kan ge 
full förståelse. Forte har pratat med fyra representanter 
från den akademiska världen och civilsamhället, som 
var och en ger sin syn.

KARIN IDEVALL HAGREN,  DOCENT I NORDISKA 
SPRÅK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Karin Idevall Hagren är docent i nordiska språk vid 
Stockholms universitet. Hon forskar på hur normer, 
sociala relationer och maktstrukturer skapas genom 
språket – och hur det i sin tur skulle kunna skapa 
en bild av att vissa flyktinggrupper ses som mer
berättigade till skydd än andra.

– Språkbrukare kategoriserar världen och 
människorna omkring oss. För det första kan man 
använda olika 
benämningar för 
samma kate gori, 
som ”migrant”, 
”invandrare”, 
”ekonomisk flyk-
ting” eller ”riktig 
flykting”. För det 
andra så har vi de 
egenskaper och 
handlingar som 
vi knyter till dessa kategorier, som ”att fly från krig”, 
”utnyttja Sveriges välfärdssystem”, ”behöva skydd” 
och ”vara kriminell”. Om tillräckligt många under 
tillräckligt lång tid använder exempelvis ”riktiga 
flyktingar”, och kopplar ihop det med vissa flykting-
grupper och inte med andra, så kommer de föreställ-
ningar som begreppet innebär att normaliseras – vissa 
flyktinggrupper ses då helt enkelt som mer ”äkta” eller 
berättigade än andra, säger hon.

Karin Idevall Hagren analyserar i sin forskning den 
svenska medierapporteringen från krigsutbrottet 
i Ukraina, och ser tendenser till att svenskar positio-
neras som solidariska och hjälpsamma. Detta menar 
hon är vanligt i medierapportering om flyktingkriser 
generellt, och att det är del av den svenska självbilden. 

– Men där finns också en tydlig positionering av 
både svenskar och ukrainare som européer, att Europa 

är enat och att 
Sverige är en del 
av den enheten,
i motsättning 
till ”den gemen-
samma fienden” 
Ryssland. 
I många andra 
flyktingkriser 
är det flykting-
grupperna i sig 

som beskrivs som ”de hotfulla, andra”. Kring flykting-
krisen efter krigen i Syrien och Afghanistan visar 
forskning att det snarare är de flyktinggrupperna 
som beskrivs som ”de hotfulla”. Det återspeglas också 
i de benämningar och metaforer man använde, som 
”ekonomisk migrant”, ”flyktingvåg” och liknande. 

”i många andra flyktingkriser är 
det flyktinggrupperna i sig som 
beskrivs som ”de hotfulla, andra”.
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GABRIELLA ELGENIUS, PROFESSOR I SOCIOLOGI

Inom bland annat journalistiken talas det om 
när hetsprincipen, som säger att ju mer geografiskt och 
kulturellt nära en nyhet är, desto viktigare blir den. 
Det handlar om olika faktorer och bland annat om 
föreställningar om likhet och identitet. På vilket sätt 
detta påverkar Sveriges och EU:s förändrade attityder 
vet den Forte-finansierade forskaren Gabriella Elgenius 
en del om. Hon är professor i sociologi vid Göte borgs 
universitet och forskar bland annat på etnisk nationa-
lism och populism inom den radikala högern. Hon ser 
ett politiskt skifte när det gäller såväl nationalism som 
attityder till skyddssökande. 

– Man hör partiledare säga sådant de inte hade
sagt för tio år sedan. Det politiska klimatet har blivit 
mer nationalistiskt, också i Sverige. Etnisk nationa-
lism och ett uppsving för populistpartier formar en 
splittrande retorik om vem som inkluderas ochvem 
som inte gör det, säger hon. Denna retorik får även 
följder på andra sätt.

Den etniska nationalismen innebär en tro på att 
etnisk samhörighet – sammanhållen av språk, 
historia, kultur och religion – utgör grunden 
för nationen. Föreställningen om att det 
finns ett gemensamt ursprung och en 
gemensam etnisk identitet, jämte 
nostalgi inför det förflutna,
uttrycker mer ett ideal än en 
realitet. Att Ukraina, i likhet
med EU:s medlemsstater, 
ligger i Europa kan bidra 
till den relativa upplevelsen 
av enhet och likhet.

– Men att alla människor 
inom en nation upp lever sig 
som lika, känner solidaritet 

med alla och är eniga i allt – det behöver man inte stu-
dera länge för att se att det enbart är ett sätt att tänka 
och tala om nationen. Vi har ju olika socio ekonomiska 
förutsättningar i norr och söder, på landsbygd och i 
stad, mellan kvinnor och män och över tid. Likhet 
må vara en idé, men det har också blivit ett allt tydli-
gare politiskt ideal, som dock inte stämmer in på den 
komplexa verkligheten. Diskussionen om nationell 
iden titet framställs ofta som enande, men den är lika 
enande som den är splittrande, säger hon.

Gabriella Elgenius förklarar att den etniska
nationalismen är av görande för konceptet närhets-
principen och hur den tolkas i förhållande till flyk-
tingar. Inte så mycket för att gemene svensk medvetet 
eller omedvetet agerar utifrån den, utan för att det 
politiska styret i Sverige och andra EU-länder har 
färgats starkt av denna. Men även närheten till en 
”gemensam fiende” spelar roll i detta sammanhang, 
menar Gabriella Elgenius. När hetsprincipen spelar 
också roll i för hållande till hur man förstår händelse-
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förloppet och vad som ska hända efter 
själva nödsituationen. Förespråkare för 
etnisk nationalism exempelvis i Sverige 
har därför poängterat att stödet för 
ukrainska flyktingar inte avser att de ska 
”stanna på sikt” eller ”integreras”. Det 
finns alltså många paradoxer att beakta.

– I förhållande till de flykting-
situationer som uppstått 2015 respektive 
2022 ser vi att närhetsprincipen har 
påverkat politiska beslut, som i sin tur har gett olika 
förutsättningar för flyktingmottagandet. Det är reger-
ingen som sätter ramarna för civil samhällets möjlig-
heter att agera. Och att civilsamhället har visat större 
engagemang nu än för till exempel asylsökande från 
Syrien har delvis med det att göra, säger hon. 

Civilsamhällets engagemang för ukrainska skydds-
sökande har på många håll varit stort sedan den 
ryska invasionen, i allt från att möta upp familjer på 

färjeterminaler till att öppna sina hem på både kort 
och lång sikt. Visst fanns ett stort civilt engagemang 
redan 2015, men förutsättningarna skiljer sig ändå 
åt, menar Gabriella Elgenius. Hon berättar om ett 
sådant exempel från Storbritannien, hennes hemland 
under många år och en nation hon har närstuderat i sin 
forskning. I Storbritannien införde regeringen tidigt ett 
åtgärdsprogram som heter ”Homes for Ukraine”, där 350 
pund per månad betalas ut till människor som öppnar 
upp sina hem för ukrainare på flykt. Motsvarande 
fanns inte för dem som flydde exempelvis Syrien eller 
Afghanistan 2015 – i stället har program som syftat 

till att underlätta återvändandet till hemlandet 
införts för dessa flyktinggrupper.

– Men i det engelska fallet vet vi inte 
hur människor hade reagerat 2015. 

De kanske också hade velat öppna 
sina hem om infrastrukturen 

funnits. Här finns paralleller 
till Sverige. Det finns 
naturligtvis olika politiska 
och retoriska anledningar 
till att den brittiska
regeringen valde att göra 
på detta sätt nu, varav en 

är närhetsprincipen. 

diskussionen om nationell 
identitet framställs ofta som 
enande, men den är lika enande 
som den är splittrande 
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LENA HALLDENIUS, PROFESSOR I MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
OCH DOCENT I PRAKTISK FILOSOFI 

Lena Halldenius är professor i mänskliga rättigheter 
och docent i praktisk filosofi vid Lunds univer sitet. 
Hon ser det som en öppen fråga varför engagemanget 
för Ukraina skiljer sig så från andra flyktingsituationer. 
Omständig heterna är många; kriget inträffade till ex-
empel plötsligt, och invasionen väckte en annan politisk 
reaktion i Sverige jämfört med pågående krig i andra 
delar av världen.

– Att Ryssland
invaderar en demo-
krati är också en 
jämförelse vis ”enkel” 
konflikt att förstå sig 
på. Men det handlar 
också om att det är 
lättare att skicka 
medicin till polska 
gränsen än att lösa en 
konflikt i Afghani stan. Man vill hjälpa och man
gör det man kan. Engagemanget kan också vara en 
allmänmänsklig reaktion på att människor flyr från
ett krig som är så uppenbart orättfärdigt, säger hon. 

Lena Halldenius understryker att det är ett moral-
psykologiskt förståeligt fenomen att vi känner oss 
mer engagerade i och har lättare att känna empati för 
människor som vi uppfattar som lika oss eller som 
vi har en tidigare relation till. Men om det är så att 

engagemanget för flyktingar går tillbaka till empati 
och igenkänning blir det problematiskt, säger hon. 

– För vilka är ”vi” svenskar? Handlar den upplevda
gemenskapen om geografi, religion, hudfärg? Vad är
det som ska ligga till grund för vilka flyktingar vi 
känner empati och medkänsla för? 

Men det stora
problemet, säger 
Lena Halldenius, är 
vilka poli tiska kon-
sekvenser liknande 
resonemang får. 

– Poängen med 
att skydda systemet 
kring internationell 
asylrätt och skydd 
undan krig och för-

följelse är att garantera hjälp och skydd åt människor, 
oavsett om det finns någon som känner lojalitet
med just dem. Man ska inte vara beroende av det. 
Och om den politiska retoriken blir sådan att man 
ifråga sätter asyl rätten och flyktingars rätt till skydd, 
och misstänklig gör migranter, så eroderar det både 
respekten för rättsskyddet och skapar ett samhälls-
klimat där det blir töntigt att tycka att människor
ska ha rätt till skydd. 

vad är det som ska ligga 
till grund för vilka 
flyktingar vi känner 
empati och medkänsla för?

”
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JONNA MANNBERG, ORDFÖRANDE FÖR 
REFUGEES WELCOME STOCKHOLM

Jonna Mannberg är ordförande för Refugees Welcome
Stockholm, och hon konstaterar att det har hänt mycket 
under de sju år som de har varit aktiva. 

– Dels handlar det om människors syn på migration, 
dels den politiska och mediala förskjutningen kring hur 
man pratar om migration. Något som i sin tur påverkar 
människor. Och under våren 2022 började man värdera 
människors rätt till asyl 
beroende på varifrån 
man kommer. 

Ett sådant engage-
mang som väcktes i 
och med invasionen av 
Ukraina har Refugees 
Welcome Stockholm 
aldrig sett. I början av 
februari 2022 hade de 80 
volontärer, några veckor
senare var de 4 400. 2015 var engagemanget också stort, 
men långt ifrån dagens nivå. Även Jonna Mannberg ser 
att den stora skillnaden kan ha många orsaker:

– Det kan bero på närhetsprincipen, men det finns 
också en tendens att engagera sig när något är väldigt 
aktuellt och syns mycket i media. Vi är också en mer 
etable rad organisation nu och det är lättare för indi-
vider att engagera sig i dag. Dessutom har det anlänt 
fler kvinnor och barn till följd av Rysslands invasion
i Ukraina, och då har många varit mer mottagliga för 

att öppna sina hem. 
När vi har försökt 
placera män har det 
varit svårare, även 
när det gäller män 
från Ukraina.

Nu när kriget har 
pågått ett tag handlar 
det inte längre om 
att möta människor 
på färjeterminalen, 

utan om det mer långsiktiga arbetet med människor.
– Vi ser att engagemanget för vår organisation då 

ebbar ut till viss del, avslutar Jonna Mannberg.  

under våren 2022 började 
man värdera människors 
rätt till asyl beroende 
på varifrån man kommer
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intervju

Vad gör Forte inom 
migrationsområdet?

Migration och integration har länge varit viktiga 
frågor för samhällslivet och välfärdssystemen. 
Forte har ett särskilt uppdrag från regeringen att 
samordna forskning om internationell migration 
och etniska relationer. Vad innebär det, och hur 
jobbar Forte inom området?

text Michelle Bornestad

I Sverige, som har en stor grupp nyanlända i befolk-
ningen, kan en del av ojämlikheten i vårt samhälle 
förklaras av att nyanlända löper större risk för arbets-
löshet, ekonomisk utsatthet och social exkludering. 
Skillnader i inkomster mellan inrikes och utrikes 
 födda har ökat under de senaste årtiondena. 

Bostadssegregationen har förstärkts med en
koncentration av personer med liknande socio-
ekonomiska, och ofta etniska, bak grunder i samma 
bostadsområden. Antalet resurssvaga områden 
har ökat och där rapporteras ofta om undermåligt 
 underhåll av bostäder, trångboddhet, arbetslöshet 
och gängkriminalitet. 

Detta bidrar till utvecklingen av mer ojämlika 
uppväxt- och levnadsvillkor, där bland annat trygg -
het och tillgång till bra utbildning ingår. Det finns 
omfattande kunskapsbehov om hur både ökad 
 segregation och dess effekter kan motverkas både
i arbetslivet och i civilsamhället.

Forte har i uppdrag av regeringen att samordna den 
nationella forskningen om internationell migration 
och etniska relationer. 

– Det innebär mer konkret att vi arbetar för att 
skapa en överblick över forskningen inom området, 
att identifiera kunskapsluckor och bidra till att 
forskningsresultaten kommer samhället till nytta. 
Samordningsansvaret gäller den forskning som har 

koppling till Fortes övergripande ansvarsom råden: 
hälsa, arbetsliv och välfärd, säger Johan Söderlind, 
forskningssekreterare på Forte.

Migration och etniska relationer är politiskt heta 
ämnen, och lagstiftningen på området har förändrats
i olika omgångar de senaste åren. 

– Det är viktigt med forskning som kan göra 
 skillnad i samhället. Det kan ske på många sätt, 
och att forskningen kan utgöra kunskapsunderlag 
för politiker och tjänstemän är ett. Att själva ämnes-
området är aktuellt i samhällsdebatten gör det än 
viktigare att det finns goda kunskapsunderlag, men 
det utgör också en möjlighet för forskare att nå ut 
med sin forskning till allmän heten eftersom intresset 
är så stort, säger Johan Söderlind. 

2016 delade Forte ut finansiering till ett antal sex-
åriga forskningsprogram inom detta område, och flera 
av dessa är nu i slutfasen.

 – Under nästa år ska den här satsningen utvärderas, 
det ska bli spännande att ta del av.

Forte är inte det enda forskningsrådet i Sverige
som har regeringsuppdrag inom migrations- och 
 integrationsområdet. 

– Vetenskapsrådet har ett nationellt forsknings-
program inom migration och integration, samt
ett annat inom segregation. Forte ingår i program-
kommittéerna för båda forskningsprogrammen. 
Vi samverkar också på nordisk nivå inom NordForsks 
program om migration och integration, säger 
Johan Söderlind.

NordForsk är en organisation under Nordiska —
ministerrådet som främjar och finansierar nordiskt 
samarbete inom forskning.

– Migration är ju per definition en gränsöver-
skridande fråga. Att bredda perspektivet till en nordisk 
kontext gynnar oss alla, säger Johan Söderlind.  
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BITTERHETENS

POLITIK
Vad driver denna utveckling och hur kan vi förstå den bättre?



Bitterhetens politik är en 
översättning av ”the politics
of resentment”, en term som 
lanse rades av den amerikan  ska 
forskaren Katherine Cramer 
i en av de tidigaste kvalitativa 
studierna av höger populism på 
gräsrotsnivå. I den allmänna 
debatten reagerar många starkt 
på ordet populism, samtidigt som 
partier som driver denna typ av 
politik har nått stora framgångar. 
Det verkar onekligen som att 
populismen fångar något centralt 
hos ett stort antal väljare i flera 
västländer. Hur kan vi  bättre 
förstå denna frammarsch för 
populistiska partier och rörelser, 
och vad innebär det för sam hället 
och svensk politik?

text Johanna Aggestam

Det politiska klimatet har hårdnat 
och känslo mässig polarisering, 
det vill säga hur man relaterar till 
personer med annan politisk åsikt, 
präglar debatten i flera västländer. 
Många medborgare har bland 
annat kommit att ställa invand-
rings- och integrationspolitikens 
kostnader mot förbättrad välfärd 
för dem själva, och populistiska 
partier lockar allt fler väljare.

Katherine Cramer menade att 
vi behöver se bortom den kon-
kreta politiken för att förstå vad 
människor vänder sig till och 
emot. En känsla av bitterhet var 
vad som förenade de människor 
Cramer intervjuade och som också 
hjälper till att förklara varför de 
lockades att rösta på politiska 
kandidater som säger sig stå på 
”vanligt folks” sida mot en, enligt 
dem, ”lögnaktig och svekfull elit”.

Tidigare studier på området har 
gjorts utifrån bland annat socio-

logiska och ekonomiska perspektiv. 
Det Forte-finansierade projektet 
Bitterhetens politik i Sverige och 
USA – känslor, motivation och 
identitet, som bedrivs av forskare 
vid Uppsala och Lunds universitet, 
syftar till att försöka förstå den här 
utvecklingen utifrån mer känslo-
mässiga aspekter. Utgångspunkten 
för forskarna är att utvecklingen 
drivs av en känsla bland väljarna
av att vara ignorerade av besluts-
fattare, en stark motivation att 
kräva större politisk hänsyn till 
ens intressen och en stark identitet 
som de inte upplever värdesätts
i samhället och politiken. 

Markus Holdo är en av forskarna 
inom projektet, samt biträdande 
lektor i statsvetenskap vid Lunds 
universitet. Han understryker att 
den känslomässiga aspekten ofta 
glöms bort i forskningssamman-
hang. I de livshistorieintervjuer 
som studien bygger på fokuserar 
forskarna därför på hur personer 
som är aktiva i diskussioner på 
Twitter ser på sig själva och hur 
man känner inför de politiska 
frågor man pratar om. De som 
tillfrågats att delta i studien är 
personer som använt några av de 
hashtags, exempelvis #yttrande-
frihet, som förekommer i diskus-
sioner där människor uttrycker 
missnöje med politiska eliter eller 
politisk korrekthet. 

– Begreppet bitterhet, eller
förbittring, är ganska etablerat 
i tidigare forskning. Men det 
intressanta är att vi i våra inter-
vjuer märker att många helst inte 
vill prata om känslor, de vill gärna 
förklara sina åsikter i stället. 
Jag tror att alla som engagerar 
sig politiskt känner mycket, och 
bilden av den här rörelsen är ju 

att de uttrycker mycket starka 
känslor i sociala medier. Men i vår 
data ser vi att de hellre använder 
fakta påståenden och resonerar 
kring frågor som yttrandefrihet, 
demokrati och sanning. Kanske 
säger det en del om ett samtals-
klimat där man måste framställa 
sig själv som förnuftig, och inte 
känslostyrd, för att tas på allvar, 
säger Markus Holdo.

Den svenska diskussionen om 
högerpopulism och polarisering 
har till stor del formats av den 
amerikanska. Men de faktorer 
som brukar anses förklara höger-
populismens attraktionskraft 
– ekonomisk utsatthet, intolerans 
och misstro mot politiska eliter 
– är inte lika starka i Sverige. 
Detta, menar Markus Holdo, 
tyder på att det inte ger hela
förklaringen. 

– Dessutom är det fortfarande 
oklart om den tydliga polarise-
ringen som syns i USA även finns
i Sverige. Diskussionerna på 
sociala medier kan ju få oss att 
tro det. Att folk uttrycker sina 
åsikter så öppet nu bidrar kanske 
till en känsla av polarisering, men 
den känslan speglar inte nödvän-
digtvis att människor över lag är 
mer polariserade än tidigare.

En ny 
studie som 
genomförts 
vid Uppsala 
universitet 
(Nordbrandt 
2021) tyder 
på att de 
som känner 
ett större 
känslo-
mässigt 
avstånd till 

MARKUS HOLDO 
biträdande lektor i 
statsvetenskap vid Lunds 
universitet
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människor med andra politiska 
åsikter är mer benägna att använda 
sociala medier, särskilt Twitter. 
Det gör att polariseringen ser 
 starkare ut där än den faktiskt 
är i övriga samhället.

Mycket forskning kring polarise-
ring pågår, och den pekar åt lite 
olika håll. I USA syns tecken på 
att polariseringen har ökat, men i 
Sverige visar en del studier på att 
den verkar ha legat still eller kanske 
till och med avtagit de senaste de-
cennierna. En färsk belgisk studie, 
A regional perspective to the study of 
affective polarization, ger dock en 
helt annan bild: att Sverige och 
Italien är de länder i Europa där 
den känslomässiga polariseringen 
ökar snabbast. 

– Att studierna kommer fram
till olika resultat beror på att det 
inte är självklart hur polarisering 
ska mätas för att få jämförbara 
resultat i olika politiska kontexter, 
säger Markus Holdo.

Markus Holdo och hans kolle-
gors egen studie är i ett tidigt skede, 
och det är fortfarande en öppen 
fråga hur pass lika fenomenen i 

USA och Sverige är. Men Markus 
Holdo konstaterar samtidigt: 

– Det verkar som att Sverige 
ligger tidsmässigt efter USA, men 
vi har likartade fenomen. Det är 
inga enkla samband, men det vi 
har sett hittills visar att ekonomisk 
ojämlikhet och polarisering hänger 
ihop, och om klyftorna fortsätter 
att växa så kan polariseringen öka. 

Bitterhetens politik i verklig heten 
är ett brett spektrum av drivkrafter. 

– Populistiska ledare talar 
till många människors känsla av 
bitterhet och att inte tas på så 
stort allvar som man tycker att 
man borde. Vi pratar om en över-
gripande diskurs som innehåller 
ilska och förlöj ligande av politiska 
ledare, kritik av politisk korrekt-
het och rasism som uttrycks på 
olika sätt. Samtidigt tycks det 
som att de människor som deltar 
har många olika drivkrafter. 
En del attraheras onekligen av den 
invandrings kritiska diskursen, men 
många andra känner en bitterhet 
gentemot att människor lämnas 
i ekonomisk utsatthet. Det finns 
också en ilska mot en politisk elit 
som de menar gagnar sig själva på 

folkets bekostnad, säger Markus 
Holdo och fortsätter:

– Utifrån det här projektets
perspektiv kan vi också fråga oss: 
hur bidrar vi till ett samtal där alla 
känner att de kan uttrycka sig, inte 
bara sina olika åsikter utan även 
känslor av maktlöshet och sårbar-
het? Det är viktigt att se det mänsk-
liga i det beteende många känner 
att de vill distansera sig från.  

Populism

JanWerner Müller är professor i stats
vetenskap vid Princeton universitetet, 
och har skrivit boken ”Vad är populism?”. 
Müller definierar populism som en politisk 
idé med två komponenter. Den ena är att det 
finns en motsättning mellan ett moraliskt 
folk och en omoralisk elit. Den andra – ett 
viktigt tillägg – är att populisten är ensam 
om att representera detta folk.

Müller betonar att det första kriteriet inte 
räcker för att skilja mellan popu lister och 
andra; det är många som talar positivt om 
folket och negativt 
om eliten. För att det 
ska vara fråga om
populism krävs 
anspråk på att vara 
ensam om att före
träda folket i denna 
konfrontation.

Källa Utrikespolitiska 
institutet
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gästkrönika

I integrationsdebatten 
måste medmänskligheten 

börja tala

Integration är en fråga där motsättningarna 
mellan partierna är stora. Inte minst i val-
rörelsen märktes det hur politiker gjorde sitt 
yttersta för att driva på för hårdare tag mot 
dem som är nya i vårt land. Deras allt tuffare 
ton riskerar att påverka sammanhållningen 
i samhället, och i stället skapa ett samhälle 
uppdelat i ett ”vi” och ”dem”.

Det är inte bara retoriken som blivit hårdare, utan 
även partiernas politiska förslag. 1,2 miljoner av väl-
jarna i valet 2022 hade utländsk bakgrund, vilket är 
fler än någonsin tidigare. För dessa och många andra 
har integrationsfrågan varit en av de viktigaste att ta 
ställning till. 

Min uppfattning är att det hårda tonläget i integra-
tionsdebatten polariserar vårt samhälle. Inför att jag 
skrev den här krönikan tvekade jag länge kring om 
jag ville inleda med en dyster bild. En del av mig vill 
inte bidra ytterligare till den negativitet som finns
i integrationsdebatten i dag. En större del av mig tycker 
att vi alla har ett ansvar att påminna varandra om hur 
farlig en retorik som gör skillnad på människor faktiskt 
är, och hur det kan slå ner det breda, folkliga 
engagemanget som finns för integrationsfrågan. 

Det sägs att Sverige har förändrats sedan den så 
kallade flyktingkrisen 2015. Att viljan att fortsätta 
vara en hjälpande hand åt medmänniskor på flykt har 
minskat. Men det Sverige jag möter i mitt dagliga 
arbete ger mig en helt annan bild. Jag ser ett Sverige 
där människor är genuint nyfikna på varandra och 

där främlingar behandlar varandra med respekt, även 
om man kanske tycker olika. Jag ser ett Sverige där vi 
genom gränsöverskridande möten minskar fördomar 
och i stället ökar gemenskapen. Det Sverige tycker jag 
är värt att kämpa för.

Sedan 2014 har Nya Kompisbyrån matchat 42 000 
nya och etablerade svenskar med varandra. Resultaten 
av dessa kompismöten är fantastiska. I en av våra senaste 
effektutvärderingar kan man se att 97 procent av de nya 
svenskarna känner sig mer välkomna i Sverige efter en 
enda middag med en etablerad svensk. 28 procent av de 
arbetssökande nya svenskarna har fått jobb eller praktik 
med hjälp av sin etablerade kompis. Och 95 procent av 
såväl etablerade som nya svenskar upplever att de har 
lärt sig något nytt om en annan kultur. 

Om det är något jag önskar mig framöver så är det att 
våra politiker vågar välja det 
Sverige som jag och många 
andra ser, inte det Sverige som 
präglas av cyniska utspel. Civil-
samhället är en viktig motor 
bakom integrations arbetet. 
Låt oss därför upp mana våra 
politiker att lyfta fler positiva 
exempel från verkligheten, i 
stället för att göra skillnad på 
folk och folk. I integrations-
debatten måste medmänsklig-
heten börja tala.  

Detta är en gästkrönika. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

MARDIN BABAN 
Verksamhetschef på Nya 
Kompisbyrån
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Språk och utbildning viktigast 
för en lyckad integration

Språk och utbildning är avgörande när personer med utländsk 
bakgrund vill göra karriär i Sverige. Men det finns också 
 andra faktorer som är viktiga i processen från ny till etablerad 
på arbetsmarknaden. Det visar ett tvärvetenskapligt Forte- 
finansierat projekt vid Högskolan i Jönköping. Målet är att ta 
fram rekommendationer för förbättrad integration.

text Anna Hjorth 

Hur går det till när en person som 
kommit till Sverige får jobb och gör 
karriär? Hur ser själva processen 
ut, från nyanländ till etablerad på 
arbetsmarknaden? Och hur kan vi 
använda den informationen för att 
förbättra integrationen i arbets
livet? Det är frågor som forskare 
vid Högskolan i Jönköping just nu 
studerar närmare. 

– Utbildning slår ut allt annat 
som förklaring till hur invandrare 
etablerar sig på arbetsmarknaden. 
Men i studien försöker vi också gå 
djupare. Det är inte så enkelt som 
att man har ett jobb eller inte, säger 
Johan Klaesson som är professor 
i nationalekonomi och en av dem 
som jobbar med studien. 

– Vi har tittat på processen, 
från att en person är nyanländ till 
att han eller hon har ett jobb. Det 
handlar om en stegvis integration, 
steg för steg som blir en sekvens 
som vi har analyserat. 

I projektet ska forskarna både 
försöka identifiera gemensamma 
karriärvägar bland invandrare i stort 

och vilka individuella karriärsteg 
som leder framåt på arbetsmark
naden. De tittar också på vilken 
betydelse ens bostadsort har när 
det handlar om att få jobb och 
 skapa sig en karriär i Sverige. 

Johan Klaesson och projektledaren 
Sofia Wixe står för den kvantitativa
delen av studien. Med hjälp av 
detaljerad statistik från Statistiska 
centralbyrån (SCB) har de följt två 
grupper av invandrare under en 
tioårsperiod från det att de anlände
till Sverige. Den ena gruppen 
 består av personer som kommit 
från EUländer och den andra 
av personer som kommit från 
 Östafrika. Samtliga kom hit 
 under 1990talet. 

– När vi studerar dem under 
lång tid så får vi ett helt batteri 
med förklaringar till vad de gör.
Vi gör en så kallad sekvensanalys, 
där vi ser vad som leder till vad 
när vi följer dem en längre tid. 
Det handlar om faktorer som ålder, 
utbildning, kön och var de bor. 

Just det där med bostadsområde 
har vi studerat extra noga – om de 
bor med många andra invandrare 
eller om det är många som inte har 
jobb där, förklarar Johan Klaesson. 

Studien är inte färdig än, den 
försenades bland annat på grund 
av pandemin. Men det går ändå 
att slå fast några resultat, säger 
Johan Klaesson. 

– Dels det förväntade, det vill 
säga att utbildning är den faktor 
som är absolut viktigast för att för
klara om en person blir integrerad 
på arbetsmarknaden eller inte. 

Ett annat tydligt resultat är att det 
spelar roll var man bor. Men det är 
inte så enkelt som att det alltid är 
dåligt att bo i ett segregerat område.

– Det handlar mer om kvaliteten 
på området. Om det är många som 
har jobb där man bor så ökar chan
sen att man själv också har jobb. 
Det är som nätverk, om vi har en 
grupp människor från något land 
och många av dem har jobb, så är 
det lättare för andra i den gruppen 
att också få jobb. I de fallen behöver 
inte segregation vara enbart dåligt, 
säger Johan Klaesson. 

För att få djupare förståelse 
för människorna bakom siffrorna 
inne håller studien också en 
 kvalitativ del. Där har forskarna 
genomfört djup intervjuer med ett 
antal personer i de grupper som 
ingick i den statistiska delen. 

viktigast för en lyckad integration

illustration Marie Tillman
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Citat ur intervjuerna:

Personerna har fått ge sina egna 
berättelser om livet och vägen fram 
på den svenska arbetsmarknaden. 

– De som var med ville verkligen 
berätta och dela med sig av sina 
historier, säger Monika Allgurin, 
biträdande professor i socialt arbete. 

Totalt var det 19 personer som 
tackade ja till att bli intervjuade. 
De flesta av dem kom från länder 
i Europa och var angelägna om att 
dela med sig av sina erfarenheter. 

– Det är tydligt att det är en 
grupp som inte har några stora 
problem att ta sig in på arbetsmark

naden i Sverige. Och nästan alla 
intervjuade svarar att den viktigaste 
faktorn för att integreras, både på 
och utanför jobbet, är det svenska 
språket, fortsätter Monika Allgurin. 

Hennes kollega Pia Bülow,
professor i socialt arbete, förtyd
ligar att svenskan inte bara är 
viktig för att klara själva arbetet. 

– En del svarar att de kanske 
behövde tala ett annat språk på
arbetsplatsen, men kände ändå att 
de behövde svenskan. Det hand
lar om vilka relationer man kan 
skapa med arbetskamrater och 

andra människor, för att det ska 
bli verkliga relationer och inte bara 
ytliga kontakter. Många säger att 
det är viktigt att ha svenska vänner 
och att man ska vara mån om det 
sociala. 

En annan sak som kom fram
i intervjuerna var att integration 
är en process som behöver gå åt 
två håll. Det handlar inte bara 
om att den som vill etablera sig på 
den svenska arbetsmarknaden ska 
göra sitt bästa och ”anpassa sig”. 
Arbetsgivare, kollegor och andra 
delar i det svenska systemet behöver 

Det var också att när jag kom till Sverige så 
var min tanke att jag skulle lära mig allting om 

Sverige. Så jag ville umgås med svenskar.

Jag tyckte det var en bra start med språket  
eftersom alla arbetsgivare som jag har varit  

anställd hos i Sverige uppskattade väldigt mycket 
att jag var så pass villig att lära mig svenska och 

kunde kommunicera på svenska. För dem var 
det något väldigt positivt.

Det har varit en process från när jag 
kom hit till Sverige, till i dag. Absolut. 

Språket är nyckeln, tycker jag.

Alltså du måste ha öppenhet.  
Utan det, du är helt död. Du är helt körd. 
Du kommer att stanna kvar i din bubbla. 

Försök att vara en användbar medlem  
i den gemensamheten.

Jag påstår fortfarande att språket är  
superviktigt. Sen är det väl också viktigt att de 

som kommer är ganska lyhörda och sånt, och inte  
förväntar sig att allt är så som det är hemma.
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också bidra och göra ansträng-
ningar för att det ska fungera. 
Annars blir det svårt att tillvara
ta den potential och kompetens 
som finns. 

– Öppenhet var något som
flera pratade om. Och då från båda 
sidor. Egentligen handlar det om 
ett enkelt budskap: migration och 
integration behöver inte vara ett 
problem, det är en resurs, säger 
Monika Allgurin. 

I intervjuerna har de inte stött
på någon som stämmer med
berättelsen om den högutbildade 
akademikern från en annan del 
av världen som kör taxi i Sverige. 
Däremot är det flera av de inter-
vjuade som är mycket måna om att 
berätta hur de bidrar till samhället. 
De framhåller att de är delaktiga 
och betalar skatt, till exempel. 

Ett förslag som kommit fram
i intervjuerna är att det borde 
finnas någon form av lathund 
för den som är ny på den svenska
arbetsmarknaden. 

– En sådan skulle kunna inne-
hålla lättillgänglig information 
om vad man ska tänka på. Som 
hur det fungerar på arbetsplatser, 
med pension, hur det går till att 

tillgodogöra sig sin utbildning från 
ett annat land och liknande saker. 
I dag får många först höra hur de 
söker bidrag, men de vi har inter-
vjuat vill främst ha ett arbete och 
försörja sig, säger Pia Bülow. 

Till projektet finns också en 
referensgrupp knuten, där olika 
aktörer som arbetar med integra-
tions- och arbetsmarknadsfrågor 
är representerade. Där finns ex-
empelvis några fackförbund och 
kommuner med. Det är ett sätt att 
sprida kunskaperna som kommit 
fram i studien. 

Ett annat sätt är att i slut änden 
sätta samman ett slags checklista, 
eller policyrekommendationer. 
Målet är att aktörerna på arbets-
marknaden ska kunna göra mer 
rätt för att ta tillvara den potential 
som personer med utländsk bak-
grund utgör. 

– En viktig sak när det kommer 
till rekommen dationerna är att 
det inte finns något ”one size fits 
all”. Det kan vara olika saker som 
fungerar för olika grupper. Det 
kan vara känsligt, men forskningen
visar att det egentligen skulle 
behövas olika politik för olika 
grupper som vill in på arbetsmark-
naden, säger Johan Klaesson.  

JOHAN KLAESSON 
professor i 
nationalekonomi vid 
Högskolan i Jönköping
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MONIKA ALLGURIN 
biträdande professor 
i socialt arbete vid 
Högskolan i Jönköping
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PIA BÜLOW
professor i socialt
arbete vid Högskolan 
i Jönköping
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DETTA VISADE STUDIEN

Med hjälp av detaljerad statistik från 
SCB har forskarna följt två grupper 
av invandrare under en tioårsperiod 
från det att de anlände till Sverige. 
Den ena gruppen består av personer 
som kommit från EUländer och den 
andra av personer som kommit från 
Östafrika. Samtliga kom hit under 
1990talet.

Inaktivitet följs av mer inaktivitet

Många av dem som är inaktiva på 
arbetsmarknaden vid en viss tidpunkt 
är inaktiva under hela den studerade 
perioden. Som inaktiv avses den som 
varken studerar, arbetar, driver eget 
företag eller är föräldraledig. Det vill 
säga: inaktivitet följs ofta av mer 
inaktivitet. Denna grupp utgör unge
fär 20 procent av dem som ingår
i undersökningen.

Av dem som är aktiva på arbets
marknaden har de flesta arbetat 
under hela perioden. En annan stor 
grupp går från studier till arbete, 
driver eget företag eller varierar
mellan att driva eget företag och att 
vara anställd. Generella mönster är 
bland annat att utbildning är positivt. 
Ju äldre man är när man anländer, 
desto svårare är det att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Ensam hushåll 
med barn har det svårast.

Bostadsområdet påverkar karriären

Bostadsområdets påverkan på arbets
marknadskarriären varierar mellan 
olika grupper av migranter. Den
första platsen där man bosätter sig 
efter ankomst till Sverige påverkar 
arbetsmarknadsdeltagandet under 
hela den studerade perioden, även 
om man senare flyttar. 

Även skillnader mellan könen är 
tydliga. Kvinnor verkar påverkas 
negativt i mindre utsträckning av 
bostadsområdets socioekonomiska 
status jämfört med män. Kvinnor
tenderar att påverkas av bostads
orten i högre grad än män.
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Delmi förser beslutsfattarna
med kunskap text Michelle Bornestad

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, är en 
oberoende kommitté som tillsattes av regeringen
2013. Uppdraget är att ta fram studier och förmedla 
forskningsresultat som underlag till politiska beslut 
om migration, och som bidrag till samhällsdebatten. 
Men vad innebär det i praktiken? Annika Sundén, 
ledamot i Delmis kommitté, berättar mer.

ANNIKA SUNDÉN, docent i national ekonomi. Tidigare bland annat 
analys direktör på Arbetsförmedlingen och chefsekonom på SIDA.

Hej Annika! Varför behövs Delmi, 
skulle du säga? 

– Hej! Migration diskuteras 
intensivt i svensk samhällsdebatt 
och perspektiven är många. Det 
handlar om integration, lagar och 
regelverk, arbetsmarknad, ut-
bildning, identitet, internationell 
utveckling och bistånd. Området 
är stort och komplicerat, och åsik-
terna många. Så evidens behövs för 
att kunna göra vägval och förstå 
konsekvenserna av olika politiska 
beslut. Delmi bidrar också till att 
höja kunskapsläget och därmed till 
en debatt som bygger på fakta.  

Hur kommer ni fram till vilka studier 
som ska göras på migrationsområdet?

– Vi diskuterar möjliga studier 
utifrån omvärldsbevakning, tidigare 
forskning och våra olika bakgrun-
der. Vad är aktuellt och vilken 
kunskap saknas? Forskare är också 
välkomna att komma med förslag 
på studier. I valet av studier försöker 
vi också få en balans mellan de 
olika perspektiven på migration. 

Kan du ge exempel på hur resultaten 
används av beslutsfattare?

– Beslutsfattare kommer ofta
på våra seminarier, och vi har 
presen terat resultat för politiker och 
tjänstemän vid olika departement. 
Delmis publikationer används 
också av utredare och beslutsfattare 
på olika nivåer inom offentlig 
förvaltning. Ett konkret exempel 
är våra studier om återvändande 
och åter integration som kommit 
till nytta hos bland annat Polisen 
och Migrationsverket. 

Hur fungerar samarbetet mellan 
Delmi och regeringen?  

– Delmi har så kallat dubbelt 
oberoende, både i förhållande till 
regeringen och till de forskare som 
tar fram studier. Regeringen har 
beslutat om direktiv för kommittén 
men vi avgör självständigt vilka 
studier som ska genomföras.

Kan du berätta om något Delmi 
arbetat med under 2022 som du
tycker varit särskilt intressant?

– En styrka med Delmi är att 
kommittén tar ett helhetsgrepp 
och belyser migration från olika 
synvinklar. Men jag tipsar gärna 
om rapporten ”Valet och vägen” 
av Emma Jörum Lundgren, 
om syriska flyktingars berättelser 
och upplevelser av flykten. Den 
belyser migranters egna perspektiv 
och ger värdefull förståelse.

Hur kan jag som privatperson ta del 
av vad  ni kommer fram till?

– Delmi har en hemsida, 
delmi.se, där alla rapporter finns. 
Vill man snabbt få kunskap om ett 
ämne kan jag rekommendera våra 
policy briefs. Vi har också en podd 
där man kan lyssna på diskussioner 
och så ordnar vi regelbundet semi-
narier som är öppna för alla.  

I Delmipodden kan du ta del av intressanta 
reflektioner om olika temaområden inom 
migration och integration, och lyssna på 
rapportförfattares och andra experters 
analyser. Du hittar podden på delmi.se eller 
via din streamingtjänst.



fo
to

 M
ik

ita
 Y

o/
U

ns
pl

as
h

Efter policyskiftet
– hur påverkades asylsökandes hälsa?

Flyktingkrisen 2015 medförde en helomvändning i svensk 
asylpolitik när permanenta uppehållstillstånd ersattes av 
tillfälliga. Hur påverkades asylsökandes hälsa av policy
skiftet? Det undersöks i ett aktuellt forskningsprojekt som 
ska ge politikerna bättre beslutsunderlag.

text Rakel Lennartsson
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någon har sagt att det 
är värre att vara i en 
asylprocess än att 
sitta i fängelse. vid en 
fängelsedom vet du hur 
länge du ska sitta, men 
du vet inte hur länge 
asylprocessen ska pågå 
eller vad resultatet 
ska bli.  katrin sepp

Posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) är överrepresenterat 
bland asylsökande, på grund av 
de trauman som många upplevt 
i hemlandet och under tiden på 
flykt. Men även tiden efter flykten 
innebär stor stress. 

– Man vet att många flyktingar 
är drabbade av psykisk ohälsa och 
PTSD. Man tänker att det beror 
på tidigare erfarenheter av krig och 
förföljelse, men det kan också bero 
på själva asylprocessen, säger Linna 
Martén vid Institutet för social 
forskning (SOFI) vid Stockholms 
universitet.

Det behövs fortfarande mer 
forskning på området, men intervju-
studier visar att asylprocessen kan 
vara en orsak till fortsatta problem 
med psykisk ohälsa i det nya landet. 
Iakttagelsen stämmer överens med 

Röda Korsets erfarenheter från 
arbetet med asylsökande.

– En asylprocess som drar ut 
på tiden är per se en stressfaktor. 
Tiden av väntan är en tid av oviss-
het. I början är du full av hopp och 
tänker dig att allt ska gå fort, sedan 
startar de byråkratiska processerna. 
Många berättar att de långa vänte-
tiderna tär på dem, säger Katrin 
Sepp, legitimerad psykolog och 
verksamhetschef för Röda Korsets 
behandlingscenter.

Ofta innebär flykten att familjer 
har splittrats, och oron är stor för 
anhöriga som är kvar i hemlandet. 
Att hantera sina egna trauman, 
samtidigt som man oroar sig för 
familjen och försöker anpassa sig 
till en ny verklighet, är en stor 
utmaning för de allra flesta. 

– Dessutom är det väl känt att 
vi människor har svårt att förhålla 
oss till ovisshet, säger Katrin Sepp 
och fortsätter:

– Någon har sagt att det är värre 
att vara i en asylprocess än att sitta 
i fängelse. Vid en fängelsedom vet 
du hur länge du ska sitta, men du 
vet inte hur länge asylprocessen 
ska pågå eller vad resultatet ska bli.

Hösten 2015 kulminerade den 
så kallade flykting krisen i Europa. 
Krig i Afghanistan, Syrien och 
flera länder i Afrika orsakade stora 
flyktingströmmar, och människor 
riskerade livet på farliga flyktvägar. 
De många drunkningarna i Medel-
havet fick stor spridning i media 
och viljan att visa solidaritet med 
flyktingarna var initialt stor. Men 
när miljontals människor sökte sig 
till EU blev situationen påfrestande 

”
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Psykisk ohälsa vanligare bland asylsökande 
än bland nyanlända med uppehållstillstånd

Resultaten från Linna
Marténs forsknings projekt 
är ännu inte klara och det 
behövs mer kunskap om flyk
tingars psykiska hälsa. Det 
finns dock tidigare studier 
som visat att flyktingar, fram
för allt kvinnor, har sämre 
hälsa än andra invånare.

I en studie som genomfördes 
av Röda Korsets Högskola 
och Svenska Röda Korset 
under 2015 och 2016 
studerades och jämfördes 
olika grupper av migranter 
i Sverige. En av de grupper 

som studerades var ny
anlända från Syrien, med 
permanent uppe hållstillstånd 
som blivit kommun mottagna 
mellan åren 2011 och 2013. 
I studien ingick även asyl
sökande från Syrien, Eritrea 
och Somalia som bodde på ett 
asylboende i västra Sverige. 

Resultaten från studien
visade att den psykiska 
ohälsan i Sverige var mycket 
utbredd i alla grupperna. 
Bland ny an lända från Syrien 
rapporterade var tredje person 
en påtaglig depressions 

eller ångestproblematik, 
och 30 procent rapporterade 
symptom som stämmer 
överens med posttrauma
tiskt stressyndrom (PTSD). 
Studien indikerar dessutom 
att psykisk ohälsa i form av 
depression, ångest, PTSD 
och lågt väl befinnande är 
betydligt vanligare bland 
asylsökande än bland 
nyanlända, särskilt bland 
asylsökande från Eritrea 
och Somalia.

Källa Nyanlända och asylsökande 
i Sverige, Röda Korsets Högskola
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för många medlemsstater, vilket 
ledde till osämja kring den gemen-
samma flyktingpolitiken. Många 
länder införde då egna gränskon-
troller. I Sverige ledde krisen till 
en helomvändning. I juli 2016 gick 
Sverige från EU:s mest generösa 
asyllagstiftning till en asylpolitik
i nivå med EU:s minimikrav. 

En av de stora skillnaderna med 
den nya utlännings lagen var att 
tillfälliga uppehållstillstånd blev 
huvudregel. Tidigare har den 
svenska hållningen varit att asyl-
sökande som huvudregel ska få 
permanent uppehållstillstånd.

– Det här var ett ovanligt stort 
policyskifte i Sverige. När man gör 
den här typen av förändringar är det 
viktigt att förstå de faktiska konse-
kvenserna, säger Linna Martén.

Hennes pågående forsknings-
projekt syftar till att ta reda på hur 
asylprocessens utformning påverkar 
asylsökandes hälsa. Hypotesen är 
att tillfälliga uppehållstillstånd
påverkar de sökandes psykiska hälsa 
negativt, men det återstår att pröva.

År 2015 kom det nästan 163 000
asylsökande till Sverige. 2017 var
antalet omkring 26 000, en minsk-
ning med 84 procent. Lagändringen 
2016 fyllde sitt syfte att göra Sverige 
mindre attraktivt som asylland. Där-
emot saknas kunskap om hur policy-
skiftet påverkade de asylsökandes 
hälsa och etableringsförmåga.

– Man löste ett politiskt problem, 
men risken är att man skapade ett 
annat, säger Linna Martén.

Tillfälliga uppehållstillstånd 
riskerar att försvåra de asylsökandes 
etablering i samhället och i förläng-
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man löste ett politiskt 
problem, men risken är 
att man skapade ett 
annat.  linna martén
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ningen även integrationen. Det är 
dessutom svårare att tillgodo göra sig 
en psykologbehandling för PTSD 
om man inte känner sig trygg.

– Utifrån min kliniska erfarenhet 
ser jag stora skillnader i möjligheten
att känna psykologisk trygghet 
bland dem som fått permanent 
uppe hållstillstånd jämfört med 
dem som fått ett tillfälligt. För en 
person med tillfälligt uppehålls-
tillstånd blir det en ny tid av oro och 
ovisshet när uppehållstillståndet ska 
förnyas, säger Katrin Sepp. 

Lagändringen 2016 innebar 
även en del andra försämringar 
för de asylsökande, exempelvis 
begränsades asylskälen och möjlig-
heten till familjeåterförening. 
Ur strikt forskningssynpunkt är 
den svenska hel omvändningen 
dock ett idealiskt case för att jäm-
föra resultatet av olika regelverk.

– Det är vanligtvis svårt att 
påvisa kausaliteten mellan asyl-
politik och hälsa. Därför är det här 
exemplet så bra, eftersom grupperna 
asylsökande som kom före respek-
tive efter regelförändringen har 
ungefär samma sammansättning, 
säger Linna Martén.

Med andra ord, de två grupperna 
liknar varandra. Det som skiljer 
är vilket regelverk de möter. Ytter-
ligare en anledning till att Sverige 
lämpar sig väl för den här typen 
av studier är att vi har ovanligt bra 
registerdata på individnivå. Linna 
Marténs studie bygger på data från 
Migrationsverket, Socialstyrelsen 
och Statistiska centralbyrån (SCB). 

Tillgängliga mått på hälsa är 
antal läkarbesök, diagnoskoder 
och läkemedelsförskrivning. 
Tusentals individer kommer att 
ingå i studien och ska följas över 
en femårsperiod. Hur blev hälso-

utfallet för dem som fick permanent 
uppehållstillstånd och hur blev 
det för gruppen som fick tillfälligt 
uppehållstillstånd?

– Kunskap om vilka faktorer 
som förbättrar flyktingars hälsa är 
nödvändigt för att kunna förstå 
den fulla effekten av asylregler, 
säger Linna Martén.

Det pågående forskningsprojektet 
består av flera delar. En av del-
studierna undersöker vilka faktorer 
som påverkar om en asylsökande 
väljer att genomgå den frivilliga 
hälsoundersökningen som erbjuds 
alla som söker skydd i Sverige. 
Vilka skillnader syns i förhållande 
till kön, ålder, utbildningsnivå och 
ursprungsland?

– Det finns en tanke om att 
den här undersökningen är ett bra 
verktyg för att fånga upp hälso-
problem som människor kan ha, 
men man vet inte så mycket om 
hur väl den faktiskt fungerar,
säger Linna Martén.

Förutom att många asyl  -
sökande inte antar erbjudandet 
om hälso undersökning, kan det 
finnas brister i hur den genomförs, 
berättar Linna Martén. Risken är 
att eventuella problem med den 
psykiska hälsan inte kommer fram 
vid undersökningen. 

– Personer som söker asyl 
har generellt sett låg tilltro till 
myndig heter; de kan vara rädda 
att uppgifterna om deras hälsa ska 
skickas vidare till Migrationsverket 
och att de ska bli stigmatiserade. 
Det kan också vara så att man 
saknar begrepp för psykisk ohälsa, 
och i stället tror att man att man 
är galen, säger Katrin Sepp.

Genom en deskriptiv studie 
av vilka som tackar ja till hälso-
undersökningen vill Linna Martén 

bidra till att höja kunskapsnivån 
i debatten och visa hur verktyget 
fungerar i praktiken. 

Forskningsprojektet med sina 
delstudier kommer att pågå hela 
nästa år och sannolikt förlängas 
till 2024. I förlängningen hoppas 
Linna Martén att projektet kommer 
att bidra till att nyanländas hälsa 
tas på större allvar.  

LINNA MARTÉN
forskare vid Institutet 
för social forskning vid 
Stockholms universitet

KATRIN SEPP 
legitimerad psykolog och 
verksamhetschef för Röda 
Korsets behandlingscenter
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  Forskning ska kasta ljus 
på skuggsamhället
I Sverige finns en informell arbets
marknad där människor lever i ett 
skuggsamhälle, utan insyn från 
välfärdsstaten. Forskaren Sherzod 
Eraliev driver ett forskningsprojekt 
för att ta reda på mer om deras 
levnads villkor. Han följer nu några 
av de tusentals uzbeker som
befinner sig i landet utan uppe
hållstillstånd i deras vardag.

text Henrik Lundström 

Allt fler uzbeker väljer att ta sig 
till Sverige. Politisk förföljelse
i hemlandet är en anledning –
respekten för mänskliga rättigheter 
är starkt bristfällig i Uzbekistan, 
anser den svenska regeringen. För 
andra kan Sverige erbjuda möjlig-
heter till försörjning för sig själv 
och sin familj. Men många saknar 
uppehållstillstånd och har därför 
inte rätt att arbeta på den ordinarie 
arbetsmarknaden. Ett alternativ är 
då att hitta tillfälliga påhugg med 
osäkra löner och anställnings-
villkor i den informella ekonomin.

Hur har individerna kommit
till Sverige? Hur tar de sig in på 
den informella, svarta arbetsmark-
naden? Hur formar de sina liv 
här? Det är några av de frågor som 
forskaren och sociologen Sherzod 
Eraliev vill försöka svara på i det 
Forte-finansierade forsknings-
projektet ”Informality, Migrant 
Precarity and Exploitation in Nordic 

Context: Uzbek Migrant Workers 
in Sweden and Finland”.

– Efter att jag gjort research och 
genomfört mitt första fältarbete 
inser jag ännu tydligare hur viktig 
den här frågan är, inte bara för det 
svenska samhället. Det är generellt 
viktigt att förstå hur den informella 
sektorn kan vara så utbredd även 

i en västeuropeisk rättsstat med 
minimal korruption och en stark 
arbetsrätt, säger Shrezod Eraliev. 

Sherzod Eraliev har länge 
intresserat sig för papperslösa 
migrantarbetare och informell 
ekonomi. Efter att tidigare ha varit 
verksam i Japan, USA och Finland 
flyttade han nyligen – med finan-
siering från Forte – till Sverige och 
Lunds universitet. 

När han gjorde research för sitt 
forskningsprojekt, där han på nära 
håll ska följa några av sina landsmän 
som bor och arbetar papperslöst i 
Sverige, blev han förvånad över hur 
omfattande problemet är även här.

– Att se den informella ekono-
mins utbredning även i de nordiska 
länderna överraskade mig. I vissa 
avseenden liknar situationen 
i Sverige den jag tidigare stött på
i Ryssland, Kazakstan och Turkiet. 

Antalet uzbeker i Sverige har 
ökat rejält under de senaste tjugo 
åren. Enligt Statistiska centralbyrån 
(SCB) befann sig drygt fem tusen

personer födda i Uzbekistan i 
Sverige under 2021. Men Sherzod 
Eraliev bedömer, bland annat efter 
samtal med företrädare för uzbeker 
i Sverige,  att den verkliga siffran 
sannolikt är betydligt större, kanske 
så hög som 20 000. 

– Vi ser, bland annat utifrån 
uzbekiska grupper på Facebook 
och Telegram, ett ökande antal 
uzbeker som befinner sig i Sverige. 
Ökningen avspeglas inte i officiell 
statistik, eftersom de flesta är
papperslösa migrantarbetare. 

Exakt hur uzbekiska individer tar 
sig in i landet och hittar jobb på 

att se den informella ekonomins 
 utbredning även i de nordiska 
 länderna överraskade mig.
sherzod eraliev

”
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den svarta arbetsmarknaden ska 
Sherzod Eraliev försöka klarlägga. 
En del väljer att stanna kvar efter 
att myndigheterna avslagit deras 
asylansökan, andra tar sig in i landet 
via turist- eller arbetsvisum. 

Många papperslösa får jobb inom 
bygg- och restaurangbranschen, 
men även städning och flytthjälp är 
vanliga branscher, enligt Sherzod 
Eraliev. Ofta har de hjälp av någon 
mellanhand som själv tjänar pengar 
på att förmedla tillfälliga jobb.
Riskerna för de enskilda individerna 
är flera. Oskäliga löner är vanligt, 
konsterarar Sherzod Eraliev. 

– Jag har hört talas om skrupel-
fria chefer som anlitat papperslösa
arbetare tolv timmar om dagen, 

sex dagar i veckan för en månads-
lön på 12 000 kronor. 

Arbetsmiljön är ofta dålig och 
hälsoriskerna stora. Ofta utförs 
fysiskt tunga och i vissa fall rent 
farliga jobb. Den som skadar sig 
eller blir sjuk får förlita sig på värk-
tabletter eller så vänder man sig till 
personer som i sociala medier utger 
sig för att vara medicinskt kunniga, 
förklarar Sherzod Eraliev. 

– Man tar värktabletter eller 
köper olagligt införda läkemedel. 
Ibland hjälper det, ibland inte... 

En viktig del av forskningsprojektet 
bygger på etnografiska fältstudier 
i Stockholm och Helsingfors. Efter 
att ha tagit kontakt via digitala 

plattformar bygger han förtroende-
fulla relationer med enskilda 
 individer och får följa dem på 
 jobbet och under fritiden.

Utöver personliga möten med 
uzbeker i Sverige och Finland, 
kommer Sherzod Eraliev att följa 
uzbekiska grupper via Facebook 
och Telegram. Projektets slutsatser 
kommer även att vila på ett antal 
expertintervjuer, bland annat
med representanter för fackliga 
organisationer och myndigheter. 
Målsättningen är att skapa ökad 
förståelse om papperslösa migrant  -
arbetare – och ta fram förslag för 
att minska deras utsatthet.

– Jag kommer att bidra med 
mitt perspektiv som forskare. 

Mänskliga rättigheter och 
demokrati i Uzbekistan

Det svenska Utrikesdepartementet 
bedömer att respekten för mänskliga 
rättigheter, demokrati och rätts
statens principer är starkt bristfällig 
i Uzbekistan, även om förbättringar 
har skett de senaste åren. Det före
kommer allvarliga kränkningar och 
övergrepp av de mänskliga rättig
heterna såsom fysiska och psykiska 
våldshand lingar utförda av säker
hetsstyrkorna. 

Det förekommer också godtyckliga 
frihets berövanden, begränsningar 
av yttrande friheten, pressfriheten, 
mötesfriheten samt religions och 
övertygelsefriheten. Sexuella rela
tioner mellan män är straffbart och 
hbtqpersoner diskrimineras.

Källa Mänskliga rättigheter, demokrati och rätts 
statens principer i Uzbekistan, Regeringskansliet 

Uzbekistan

Iran Afghanistan

Pakistan

Kyrgyzstan

Tadzjikistan

Indien

Kina

Kazakstan

Turkmenistan
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Förhoppningsvis kan jag också 
ge rekommendationer till svenska 
myndigheter om hur de kan mini-
mera de risker som följer av att 
leva och arbeta papperslöst.

Förutom risker och sårbarhet
för enskilda personer vill Sherzod 
Eraliev även försöka förstå mer 
om hur de informella, dolda, 
strukturerna påverkar det svenska 
samhället. Hur påverkar den utsatta
situationen deras självbild? Vilken 
uppfattning har papperslösa om 
det svenska samhället? 

– Många känner sig margina-
liserade, som att de inte har något 
att förlora. De riskerar att hamna 
i kriminalitet. 

Sherzod Eraliev hoppas att 
slutsatserna från hans projekt ska 
bidra till att förbättra situationen 
för de enskilda individerna. Men 
problemet är komplext, och driv-
krafterna starka. För trots risker 
och utsatthet föredrar många 
att arbeta och leva osäkert i ett 
skuggsamhälle i Sverige, framför 
att återvända hem till Uzbekistan, 
säger Sherzod Eraliev. 

– Om jag vore svensk, skulle jag 
fundera över varför människor väljer 
att komma hit och arbeta under 
dessa förhållanden. Men jag, som 
vet hur människor bor och lever i 
Uzbekistan och övriga Centralasien, 
förstår att det är en risk de är be-
redda att ta, säger Sherzod Eraliev.

– De inte bara överlever här, de 
kan dessutom skicka pengar hem. 
Och det är skäl nog för att stanna 
i Sverige och fortsätta att jobba 
utanför samhället.  
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forskare vid rätts
sociologiska institutionen 
vid Lunds universitet
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När samhället blir

LABORATORIET
Politiska beslut ska i den bästa av världar baseras på vetenskaplig 
evidens. Men när det gäller samhälls insatser är det ofta svårt 
att veta vilka konsekvenser olika beslut kommer att få. Genom 
att studera variationerna i den svenska väl färden finns det för-
hoppningar om att naturliga experiment ska hjälpa till att svara 
på några av samhällets ödesfrågor.

illustration Karin Klockhofftext Helena Eriksson Kjellgren

44 
 •  forte magasin nov 2022



Välgjorda randomiserade experiment anses ha stor 
beviskraft och är sedan länge en vedertagen metod 
för att testa effekten av en behandling, i synnerhet 
inom medicin. Behandlingsgruppen får medicinen 
medan en kontrollgrupp får placebo, därefter bedöms 
medicinens effekt. Det här fungerar sämre inom 
samhällsveten skaperna. Man kan helt enkelt inte 
 utsätta människor för experiment på det sättet. 

– Det finns etiska problem med randomiserade 
 experiment, och det blir dessutom ofta stora ingrepp 
som stör verksamheterna. Randomiserade exper iment 
för också ofta stora kostnader med sig, säger Per 
 Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet.

Han har tillsammans med Pathric Hägglund skrivit 
”Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som 
under  lag för politik”. ESO står
för Expertgruppen för studier
i offentlig ekonomi. För fattarna 
vill utmana bilden av det rando-
miserade experi mentet som det 
bästa sättet att nå vetenskaplig 
evidens. 

– Ofta är olika former av 
natur liga experiment det bästa 
möjliga sättet för att få kunskap 
om effekter. I och med att mer 
data än någonsin finns tillgänglig 
så kan vi dessutom studera fler 
frågeställningar än tidigare, 
säger Per Johansson.

Vad är då naturliga experiment? Ofta handlar det
om slumpmässiga händelser som delar in människor
i vad som kan klassas som behandlingsgrupp och 
kontrollgrupp. Data kan därmed tolkas som om det 
vore ett kontrollerat experiment, och då blir det 
 också ofta möjligt att dra lika säkra slutsatser som
av randomiserade studier. 

I dag finns väl utvecklade ramverk för hur man 
kan garantera kvaliteten i naturliga experiment. 
Bland annat gick Sveriges riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne 2021 till forskarna 
David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens för 
deras arbete med att utveckla metoden. Men själva 
grundtanken är inte så komplicerad. 

Ett tidigt exempel är när John Snow i mitten av 
1800-talet ville testa hypotesen att smutsigt vatten 
var orsak till koleraepidemin i London. Det fanns

vid tiden två vattenföretag som tog sitt vatten från
en avlopps vattenfylld del av Themsen. När det ena 
 företaget flyttade till en renare del av floden upp-
stod ett naturligt experiment med olika grupper av 
människor som kunde jämföras. När dödligheten 
minskade i gruppen som fick det renare vattnet kunde 
John Snow dra slutsatsen att det förorenade vattnet 
var orsaken till epidemin. 

Metoden är ofta ett bra sätt att studera politiska 
 satsningar. Ett exempel är Rinkebymodellen, ett utökat 
hembesöksprogram för barnhälsovården i områden 
med låg socioekonomisk status, som nu ska utvärderas 
i ett Forte-finansierat projekt vid Uppsala universitet. 
Bakgrunden är att regeringen mellan 2018–2020 

tilldelade regionerna 120 mil-
joner kronor årligen för att göra 
barnhälso vården mer tillgänglig. 
Rinkeby modellen förordades 
särskilt, men regionerna fick 
välja hur de satsade pengarna. 
Modellens effekt och kostnads-
effektivitet kan nu utvärderas 
med hjälp av det naturliga 
experiment som uppstod när 
vissa områden implementerade 
Rinkeby modellen och andra inte.

Modellen innebär bland annat 
att det genomförs fler hembesök 
än standard inom ramen för 

barn  hälso vården och socialtjänstens föräldrastöd. 
Data som kommer att mätas är exempelvis karies, 
sjukhusvistelser och förskolenärvaro. 

– Vi vill ta reda på vad som ger positiva effekter: 
Rinkebymodellen eller allmän resursförstärkning
i utsatta områden. Tänk om vi kan hitta vad som 
verkligen kan göra skillnad för de här barnen, 
säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin 
vid Uppsala universitet.

Som läkare är hon skolad i det klassiska randomi-
serade experimentet. Men hon betonar att det nästan 
aldrig är möjligt att utföra sådana experiment när det 
är fråga om stora folkhälso insatser, och hon ser stor 
potential i det naturliga experimentet.

– Naturliga experiment kan användas mycket mer 
än det görs i dag. Det handlar om att använda fantasin 
och se vilka case vi har omkring oss. I synnerhet inom 
det psykosociala området. Om det har införts en lag 

I och med att mer data än 
någonsin finns tillgänglig så 
kan vi dess utom studera fler 
fråge ställningar än tidigare. 

per johansson
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eller föreskrift uppstår det ibland naturliga experiment, 
och tänk om vi i större utsträckning kunde utnyttja 
dessa data och variationer för att få mer kunskap, 
 säger Anna Sarkadi.

En fördel är dessutom att naturliga experiment anses 
ha hög extern validitet, det vill säga att slutsatsen går 
att generalisera även till andra situationer, eftersom 
deltagarnas beteende inte påverkas av att de studeras. 
Detta är förstås en risk om individer vet om att de är 
med i ett experiment. Dessutom går experimenten att 
göra i stor skala; utvärderingen av Rinkeby modellen 
omfattar exempelvis alla familjer som är knutna till 
områden med låg socio ekonomisk status i Sverige. 
Metoden har dock sina begränsningar. Per Johansson 
förklarar att naturliga experiment helt enkelt inte är 
möjliga att genomföra inom alla de områden som 
 behöver studeras.

– Man behöver ju ha de här naturliga experimenten 
för de ska kunna studeras, och när det gäller de mest 

intressanta frågorna för samhällsutvecklingen så
kanske man inte hittar något naturligt experiment. 
Då behöver man använda andra metoder. I ESO- 
rapporten presenteras även metoder att använda när 
de naturliga experimenten inte är möjliga att använda.

Per Johansson säger också att naturliga experiment, 
i likhet med randomiserade experiment, studerar 
 begränsade frågeställningar.

– Det är fullt möjligt att en åtgärd som visat på 
positiva effek ter leder till negativa effekter om åtgärden 
införs i stor skala, exempelvis genom att människor 
ändrar sitt beteende. För att studera åtgärdens lång-
siktiga effekter måste mer komplicerade analyser göras.

Per Johanssons uppfattning är dock att forskning 
bäst bedrivs genom avgränsade studier som svarar på 
en specifik frågeställning.

– Naturliga experiment är en viktig byggsten för 
att förstå helheten. Men beslutsfattare måste använda 
flera olika studier som underlag om besluten ska kunna 
sägas vara evidensbaserade.  

Om det har införts en lag eller föreskrift uppstår 
det ibland naturliga experiment, och tänk om vi 
i större utsträckning kunde utnyttja dessa data 
och variationer för att få mer kunskap. 

anna sarkadi
PER JOHANSSON
professor i statistik vid 
Uppsala universitet
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Rinkebymodellen

I stockholmsförorten Rinkeby har
förstagångsföräldrar sedan 2017 
erbjudits tätare hembesök från 
barnhälsovården under barnens 
första 18 månader. Syftet är att ge 
extra föräldrastöd och information 
om hälsovård. 

Arbetet med Rinkeby hembesöks
program bygger på proportionell 
universalism – ett teoretiskt
ramverk och en metod för att 
motverka ojämlik hälsa kopplad till 
socio ekonomisk utsatthet genom 
att ge mer till dem som behöver 
mest. Den utarbetades av Världs
hälsoorganisationen (WHO) 2008. 
WHO fastställde att tidiga insatser 
för att främja små barns utveckling 
är en prioritet, och att dessa insat
ser bör omfatta barnet, dess familj 
och det omkringliggande samhället.

Forskning har visat att utökade 
hembesöksprogram till nyblivna 
förstagångsföräldrar har positiva 
effekter på kort och lång sikt, både 
för barn och föräldrar, bland annat 
relaterade till barns fysiska och 
psykiska hälsa och utveckling, 
förbättrat samspel mellan mor
och barn, och stärkande av 
föräldrarollen.

Källa J Mellblom, H Arvidsson, T Fredriksson, 
M Tordai. Rinkeby hembesöksprogram – ett 
utökat hembesöksprogram i samarbete mellan 
barnhälsovården och socialtjänsten. Stockholm: 
Karolinska Institutet; 2018.
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Omkring var femte svensk har en tatuering på
kroppen. Men man vet fortfarande inte om tatueringar
kan öka risken för cancer. Det försöker forskare 
i Lund nu ta reda på i ett stort forskningsprojekt
 som fått internationell uppmärksamhet.

text Krister Zeidler

Det har länge funnits farhågor om att det skulle 
 finnas en koppling mellan tatueringar och cancer. 
Läke medelsverket har i sina stickprovskontroller 
 genom åren upprepade gånger hittat förbjudna ämnen 
och höga halter av föroreningar i tatueringsfärger. 

Det har också visat sig att tatueringsfärger kan 
sprida sig från huden och lagras i andra delar av 
 kroppen. Patologer har vid obduktioner bland annat 
hittat missfärgade lymfkörtlar hos tatuerade personer.

– Det vi tror händer är att färgerna triggar i gång 
immunförsvaret som känner igen de här färgpartik-
larna som en slags främmande kropp, på samma sätt 
som ett virus eller en bakterie. När immunförsvaret 
går i gång försöker det bli av med det här skräpet. Det 
gör att det hamnar i blodet och kan spridas till andra 
ställen i kroppen, säger Christel Nielsen, docent och 
forskare på avdelningen för arbets- och miljömedicin 
vid Lunds universitet.

Hon leder ett Fortefinansierat forskningsprojekt 
som ska försöka ge svar på frågan om det finns ett 
samband mellan tatueringar och cancer. Att det inte 

gjorts tidigare tror Christel Nielsen beror på att det 
saknats dataunderlag för en sådan studie.

Men med hjälp av Sveriges unika cancerregister, 
som Socialstyrelsen tillhandahåller, har forskarna 
kunnat skicka ut en enkät till 9 000 personer som 
antingen haft hudcancer eller cancer i lymfkörtlarna. 
De har bland annat fått svara på frågor om huruvida 
de är tatuerade, och i så fall när de tatuerade sig, var på 
kroppen, hur stora tatueringarna är och vilka färger det 
rör sig om. Samma frågor har ställts till en jämförelse-
grupp på 27 000 personer som utgör ett tvärsnitt av 
den svenska befolkningen.

– Vi har fått så fina svarsfrekvenser. Folk har 
 uppenbarligen tyckt att det här varit viktigt. Vi har 
legat på över 50 procents svarsfrekvens, vilket är 
 väldigt ovanligt nu för tiden.

I Sverige är omkring 20 procent av befolkningen 
 tatuerad, vilket är högt i ett europeiskt perspektiv. 
Parallellt med tatueringstrenden de senaste decennierna 
har antalet fall av både hudcancer och cancer i lymf-
körtlarna ökat.

– Vi vet inte varför det ökar. Man säger att våra 
solvanor har förändrats över tid. Men jag tycker att 
man måste följa upp tatueringarna eftersom de kan 
vara en riskfaktor i sig själva, men också eftersom vissa 
av de här pigmenten bryts ner när man till exempel 
solar. UV-strålning gör att de bryts ner till farligare 
kemiska föreningar än själva färgen som sådan. Så det 
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kan finnas en koppling mellan de här faktorerna som 
man behöver titta på, säger Christel Nielsen.

Forskarna i projektet håller nu på att sammanställa
enkätsvaren och resultaten kommer att presenteras
i början av nästa år. Visar det sig finnas ett samband
mellan tatueringar och cancer kan det hjälpa 
människor som funderar på att skaffa en tatuering, 
menar Christel Nielsen.

– Det handlar inte om att folk inte ska tatuera sig. 
Det är inte alls det vi far efter. Men jag tycker att
eftersom det är så många som tatuerar sig, så måste 
man se till att det är säkert att göra det. 

– Om man har vissa riskfaktorer med sig från början 
så ska man kanske låta bli, till exempel om man har 
mycket av en viss typ av cancer i familjen. Då är det 
onödigt att trigga i gång någonting. Det skulle vara 
ett sätt att använda resultaten på.

Eftersom det inte har gjorts några studier om 
kopplingen mellan tatueringar och cancer tidigare
har forskningsprojektet i Lund fått uppmärksamhet 
även internationellt. Forskarna samarbetar också 
med Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet
för tatueringsbranschen.

Projektet råkar sammanfalla med att nya EU-regler 
gällande tatueringsfärg infördes vid årsskiftet. Sverige 
har haft en egen lagstiftning på området i omkring 
tio år, men det finns tusentals färger registrerade hos 
Läkemedelsverket och myndigheten har inte haft 
resurser att analysera mer än några hundra av dem. 
I många andra EU-länder har det helt saknats regler 
kring tatueringsfärg.

– Det försöker man komma 
åt med den nya EU-regleringen.
Men det är mycket pengar
i branschen och det har varit 
mycket kritik mot lagen för
att det inte finns evidens för
en koppling till cancer och 
andra sjukdomar, säger 
Christel Nielsen.

EU-reglerna omfattar 
koncentrationsgränser för 
omkring 4 000 skadliga ämnen 
i tatueringsfärger, däribland 
bly, nickel och arsenik, som 
tagits fram av EU:s kemikalie myndighet Echa. En del 
haltgränser överensstämmer med svensk lagstiftning 
medan andra är lägre eller högre.

– Om de nya reglerna får önskad effekt kommer 
vi att kunna se andra tatueringsfärger i framtiden. 
Men det är alla de som tatuerat sig fram tills nu som 
vi behöver titta på. De här sjukdomarna har latenstid 
och det tar kanske tio år att utveckla ett lymfom.

EU-lagstiftningen ställer också krav på märkning, 
och tatuerarna får bara använda produkter märkta med 
"blandning för användning i tatueringar". Dessutom 
ska tatuerarna informera kunderna om färgerna. 

– Jag tänker också att man bör samarbeta med
tatuerarna. För de om några tittar på folks hud, och 
man skulle kunna utbilda dem i hur man upptäcker 
cancerförändringar, säger Christel Nielsen.  

CHRISTEL NIELSEN 
docent och forskare på 
avdelningen för arbets 
och miljömedicin vid 
Lunds universitet

TATUERINGENS HISTORIA 

De äldsta bevarade tatueringarna har 
man funnit på ismannen Ötzi som levde 
i Sydtyrolen för över 5 000 år sedan.

Tatueringskonsten har varit särskilt 
utbredd och utvecklad i Sydostasien, 
Polynesien och Japan.

Det var genom James Cooks resor i 
Stilla havet under 1700talet och ökade 
för bindelser med Japan som intresset 
för tatueringar tog fart i Europa.

Tatueringar blev vanliga bland
sjömän men före kom även bland 
hantverkare, kriminella och 
prostituerade. Även i vissa 
högrestånds kretsar tatuerade 
man sig, till exempel bar 
Storbritanniens kung
Edvard VII en tatuering.

Sveriges första professionella 
tatuerare anses vara Ove Skog, med 
artistnamnet Doc Forest,som öppnade 

en ateljé i Stockholm 1972. Skog 
bidrog genom sin verksamhet 

med strikta etiska och
hygieniska krav till att
tatueringar blev socialt 
accept erade och fick anse
ende som konsthantverk.

Riksföreningen Sveriges
registrerade tatuerare (SRT)

grundades 1991.
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