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Petter Hojem är samordnare för FORES migrations-
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Intro. Vad kan Sverige lära av 
Kanadas invandringsmodell?
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Sverige är idag ett av världens stora invand-
ringsländer med över 14 procent av vår befolk-
ning född utanför landets gränser. Samtidigt har 
vi, likt många europeiska länder, misslyckats med 
att utnyttja den resurs som nyanlända utgör. Sys-
selsättningen bland utlandsfödda är mycket lägre 
än bland infödda svenskar. Bland flyktinginvand-
rare dröjer det i genomsnitt runt sju år innan man 
kommer i arbete, något som även gäller för de 
med hög utbildningsnivå och kvalifikationer.

Kanada utgör ett lysande exempel på hur myck-
et bättre det kunde varit. 

Här är landet som på många sätt liknar Sverige; 
en stark och allomfattande välfärdsstat, en rik 
snabbväxande ekonomi i ett glesbefolkat land på 
nordliga breddgrader. Kanada är också en av vår 
tids främsta invandringsländer. Varje år får Kanada 
250 000 nya permanenta invånare, vilket motsva-
rar cirka 0,7 procent av den totala befolkningen 
(och då ingår inte de som kommit dit som tillfäl-
liga arbetare). Över en femtedel av befolkningen 
är född utomlands. I Kanadas ekonomiska huvud-
stad och tillväxtmotor, jättemetropolen Toronto, 
är över hälften av befolkningen född utomlands. 

En viktig anledning till att Kanada har så stor 
andel invandrare är landets unika system för arbets-
kraftsinvandring, där personer tas emot enligt ett 
poängsystem.  Men även flyktinginvandringen är 
högre än till nästan alla europeiska länder. Sam-
tidigt är sysselsättningen bland de utlandsfödda 
hög. Arbetslösheten är bara knappt högre än bland 
gruppen inrikesfödda och bidragsberoendet lågt. 
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2008 var skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes 
och utrikes födda 0,3 respektive 2,3 procentenhe-
ter i Kanada, medan motsvarande siffror för Sve-
rige var 6,4 respektive 7,4 procentenheter.

Allt detta har gjort att Kanada till modellen som 
allt fler talar om.

Invandringen är allmänt accepterad i Kanada, 
rentav populär bland befolkningen. Inga invand-
ringsfientliga partier har fått fäste och det talas till 
och med om att stimulera landsbygden genom 
att locka dit invandrare. Medan exempelvis USA 
också haft hög invandring och hög sysselsättning 
bland utlandsfödda, finns inget framgångsexempel 
som så mycket – på papperet – liknar Sverige.

Vore sysselsättningen i Sverige bland utrikes 
födda närmare den i Kanada, skulle den posi-
tiva effekten vara högst påtaglig. Invandrare är i 
genomsnitt yngre och oftare i arbetsför ålder än 
inrikes födda. Med en i övrigt åldrande svensk 
befolkning kommer deras bidrag att behövas för 
att klara välfärdens arbetskraftsbehov.

Men precis som alla system har Kanadas invand-
ringsmodell också sina belackare. Kritikerna 
menar bland annat att Kanada inte går att jäm-
föra med Sverige just därför att man väljer ut sina 
arbetskraftsinvandrare, att landet »plockar russinen 
ur kakan«.

Målet med denna bok är att djupdyka i »Kana-
damodellen« genom att låta några kanadensiska 
och europeiska forskare beskriva dess bakgrund. 
Det har inte visat sig helt lätt eftersom kanaden-
siska forskare nästan undantagslöst borrar ner sig i 
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vad det egna landet kunde göra bättre; brister och 
skönhetsfläckar – istället för att lyfta fram och hylla 
det som är bra. Europeiska forskare har å sin sida 
hittills koncentrerat sig på sina egna problem och 
skrivit förvånansvärt lite om systerlandet på andra 
sidan Atlanten.

I det första kapitlet tecknas bakgrunden av 
ledande migrationsexperten Howard Duncan 
med »Kanadas märkliga engagemang för invand-
ring«. Därefter följer djupdykningar och kritiska 
granskningar från såväl  kanadensiska som europe-
iska akademiker.

Studierna pekar åt olika håll, men några viktiga 
faktorer dominerar:

•	 Attityder spelar roll. Även om författarna 
är oeniga om mycket är de alla eniga om 
att kanadensarnas positiva attityd till invand-
ring bidragit till att den blivit så lyckad. I 
»Invandring i Kanada och Frankrike – dis-
krimineringens betydelse« gör Daniel Char-
les Chapala en jämförelse av diskrimine-
ring mot personer med utländskt ursprung 
mellan Kanada och Frankrike, ett annat 
stort invandringsland, som trots sina gamla 
relationer med Kanada utvecklats i en mer 
invandringskritisk riktning. 

Visserligen tilldelas invandrare samma formella 
rättigheter i såväl Kanada som Frankrike. Under-
sökningar och tester visar dock att diskriminering-
en av människor med utländsk bakgrund, bland 
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annat i form av bemötandet från arbetsgivare, är 
betydligt lägre i Kanada.  Idén bland franska poli-
tiker att skärpt kontroll av invandring skapar större 
acceptans tycks inte ha fungerat, eftersom negativa 
attityder snarare undergrävt invandrarnas chanser 
jämfört med Kanada. 

Howard Duncan påminner dock om att Kana-
da, till skillnad från europeiska nationer, odlat 
bilden av sig självt som ett historiskt invandrings-
land (det gäller även svenska immigranter – i dag 
räknar man med att drygt 350 000 kanadensare 
har svenska rötter). Dessutom har Kanada sedan 
länge hanterat samlevnaden mellan engelsk- och 
franskspråkiga grupper. 

Sedan premiärminister Pierre Trudeaus dagar 
på 1970-talet är »Multikulturalism« officiell poli-
tik enligt vilken invandrare ges rätten att behålla 
sin kultur och sedvänjor, ofta i kontrast mot USA 
som anses mer laissez-faire. Jeffrey Reitz menar 
dock att multikulturalismen utomlands ofta görs 
till något det inte är; det handlar inte om rätt-
ten till separat lagstiftning och särbehandling, utan 
om grundläggande fri- och rättigheter. Det finns 
också en väsentlig skillnad gentemot den euro-
peiska integrationstanken. »Det är skillnad på att 
möjliggöra deltagande och att påtvinga likhet« 
som Howard Duncan uttrycker det.

•		 Civilsamhällets betydelse. Kanadas inte-
grationssystem skiljer sig ganska radikalt åt 
från hur man har arbetat i Sverige. Medan 
detta i Sveriges fall växelvis varit statens 
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eller kommunens uppgift – alltså primärt 
det offentligas ansvar – har Kanada låtit 
civilsamhället ta hand om integrations- och 
bosättningsverksamheten. Howard Duncan 
beskriver hur den kanadensiska staten lagt 
mycket av integrationen på entreprenad till 
icke-statliga organisationer, varav många 
drivna av invandrare själva. En anbudspro-
cess beskriver vilka tjänster som ska utföras, 
vilka sedan utvärderas inför nästa omgång. 
Invandrare som har det motigt på arbets-
marknaden erbjuds åtgärdsprogram inom 
områden som språkträning, anställning, 
boende, hälsa och socialtjänst och även här 
spelar frivilligorganisationer en viktig roll. 
I »Socialt kapital och integration i Kanada« 
visar Pieter Bevelander och Ravi Pendakur 
att, tvärtom som brukar sägas i Europa där 
våra invandrartäta områden ofta ses som 
ghetton som isolerar invandrare och sänker 
deras chanser, så fungerar de kanadensiska 
storstäderna med deras civila nätverk som 
ett starkt stöd för invandrarnas sociala kapital 
och förtroende för samhällsapparaten. 

•	 Välfungerande arbetsmarknad. Gar-
nett Picot och Arthur Sweetman försöker 
i »Sysselsättningsgapet mellan Kanada och 
Sverige« peka på att Kanadas flexiblare 
arbetsmarknad, med mindre anställningsreg-
ler och friare lönebildning, troligen är en av 
huvudförklaringarna till att sysselsättningen 
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är högre bland invandrare där än i Sverige. 
Visserligen kan invandrare som kommer till 
länder som Sverige få högre kollektivavtal-
senliga ingångslöner när de väl får jobb, men 
till skillnad från Kanada och USA kommer 
de i gengäld inte in på arbetsmarknaden. 
Bidragssystemen är också mindre generösa 
än i Sverige.

Många av författarna refererar även till Kanadas 
unika poängsystem där uppåt 60 procent av in-
vandrarna och deras familjer kommer via en ur-
valsprocess där poäng ges främst för utbildning 
men även språkfärdigheter, ålder (relativ ungdom) 
och bekantskap med Kanada. Målet är att invand-
rarna ska kunna bidra till det kanadensiska samhäl-
let och lyckas i sitt nya land. Till skillnad från den 
nya arbetskraftsinvandringen i Sverige bygger inte 
Kanadas poängsystem på att arbetsgivarna väljer 
ut invandrarna, även om ett sådant system finns 
parallellt med det allmänna systemet. Där är det is-
tället invandrarna som driver processen genom att 
söka sig till landet utan att vara knutna till en viss 
arbetsplats. De olika forskningsbidragen pekar ge-
mensamt på att poängsystemet varit en framgång 
för både Kanada och de sökande – arbetskraftsin-
vandrarna har lätt att få jobb och präglar bilden 
av invandringen som en vinst för landet. Slående 
är också att ingen av författarna ser arbetskrafts-
invandrarna som konkurrenter till flyktinginvand-
rarna om jobben. Tvärtom pekar Daniel Charles 
Chapala och Howard Duncan på att de attityder 



Petter Hojem och Martin Ådahl

16

som arbetskraftsinvandrare skapar i samhället bi-
drar till att även andra invandrare, som till exem-
pel flyktingar, ses som mer positivt på arbetsmark-
naden, och alltså skapar ett slags »kölvattenseffekt«.

Men boken belyser också många av Kanada-
modellens brister, inte minst i en vältalig varning 
från professor Jeffrey Reitz i bidraget »En kritisk 
granskning av Kanadas exempel« där han pekar på 
faran i att göra Kanada till en modell. Reitz menar 
att mycket om Kanada överdrivs och att skillna-
derna mellan Kanadas officiella multikulturalism 
och USA:s laissez-faire modell är ganska små.

Även Arthur Sweetman och Garnett Picot 
belyser modellens brister, inte minst det som de 
och andra kanadensiska forskare fokuserat mycket 
på: att inkomsterna bland invandrarna alltmer slä-
pat efter det kanadensiska genomsnittet samt att 
invandrarakademiker inte får jobb i den utsträck-
ning det borde (det senare tycker de själva inte är 
lika allvarligt). De menar också att en del av skill-
naden mellan Kanada och Sverige beror på att vi 
fick stora delar av vår invandring under den svåra 
1990-talskrisen, samt att en större andel av våra 
invandrare är flyktingar och inte arbetskraftsinvand-
rare. Kanadas omtalade poängsystem kompletteras 
dessutom av familjeåterförening, delstatsprogram 
och tillfälliga arbetare (både inom högteknologi 
och säsongsarbetare inom lantbruket).

Författarna påminner också om Kanadas geogra-
fiska läge, isolerat av väldiga hav och landmassor. 
Det gör det mycket lättare än i Europa att stoppa 
illegal invandring, som i princip bara kommer 



Vad kan Sverige lära av Kanadas invandringsmodell?

17

via USA. Å andra sidan bygger den kanadensiska 
modellen just på att invandringen ska vara hög 
men ske på laglig väg, varför illegal invandring 
upplevs som ojuste mot de andra som står i kö för 
att komma in.

Sammantaget utgör Kanada enligt denna bok 
en klassisk socialliberal modell för invandring med 
friare arbetsmarknad, mindre bidrag, ett starkare 
civilsamhälle och mindre diskriminering.

På ett märkligt sätt liknar Kanada de lokala 
exempel inom Sverige som FORES lyft fram i 
andra böcker, som studien från »Från nyanländ till 
nyanställd« av Fredrik Rosenqvist och antologin 
»Lyckad invandring«. Där framstår de små samhäl-
lena i Gnosjöregionen i Småland som ganska lika 
de kanadensiska storstäderna, genom civilsamhäl-
lets roll för mottagandet, fokus på jobb framför 
bidrag och en stolthet över invandringen. Kana-
damodellen går kanske inte att kopiera rakt av 
till Sverige. Men den pekar på stora, outnyttjade 
möjligheter. 
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Howard Duncan är fil.dr. vid the University of Western 
Ontario, där han studerade historia och vetenskapsteo-
ri. Har tidigare jobbat på the Department of Health and 
Welfare i Ottawa, där han arbetade med programutvär-
dering, strategisk planering, och policy. Han är sedan 
2002 verkställande chef på the Metropolis Project, som 
skapar mötesplatser för utbyte mellan forskare, politiker 
och personer med praktisk erfarenhet av arbete med 
invandring och integration.

Kapitel 1. Kanadas märkliga 
engagemang för invandring
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I stora delar av världen framstår internationell 
migration som ett allvarligt problem där det varit 
förbluffande svårt att finna lösningar. Myndigheter 
blir frustrerade för att de saknar verktyg att förhin-
dra och sedan för att utvisa dem när de väl passerat 
gränsen och gjort sig hemmastadda.

Medborgare känner en frustration över att deras 
regeringar inte kunnat hejda inflödet av dessa oön-
skade migranter, som av många inte anses bidra till 
samhället och som dessutom anses störa de infödda 
medborgarnas sätt att leva. 

Regeringar riskerar att förlora val när de inte 
längre åtnjuter väljarnas förtroende att skydda 
landets suveräna gränser samt värna medborgarnas 
och statens intresse. Detta har särskilt varit fallet i 
stora delar av Europa, som har gått från att vara 
emigrationsländer till att vara immigrationsländer. 
Följden har blivit att det i dessa samhällen nu finns 
miljontals invandrare, varav många från början 
var oönskade som sedermera tilldelats juridisk 
uppehållsrätt genom amnestier. Amnestier anses 
i sin tur av många fungera som inbjudningar till 
ytterligare migranter som ansöker om, men inte 
omedelbart beviljas, uppehållstillstånd.

Under de senaste femton åren har Europa velat 
fram och tillbaka om invandringen. Slutligen har 
Europa kommit att erkänna dess nytta för demo-
grafin och arbetskraften, samtidigt som man skyg-
gar inför att omfamna de kulturella effekter som 
storskalig migration medför.

För inte så länge sedan förnekade de flesta EU-
länder att man var invandringsländer och föredrog 
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att betrakta utlänningars närvaro som tillfällig. 
Denna utbredda förnekelse har emellertid fått 
ge vika för en acceptans att invandrarnas närvaro 
är permanent. Följden blev att myndigheternas 
uppmärksamhet riktades mot integrationen av 
invandrare, även om begreppet integration defi-
nierats olika bland medlemsländerna.

Utvidgningen av EU till 27 medlemsländer har 
underlättat för migration i så motto att rörelse-
friheten inneburit, förvisso begränsade och ibland 
motvilligt givna, möjligheter för EU-medborgare 
att arbeta i fler länder. Restriktionerna för »med-
borgare från tredje land«, det vill säga invandrare 
från icke EU-länder, är emellertid fortsatt hårda. 
Särskilt för de som söker lågkvalificerade arbeten. 
Efterfrågan på att komma in i EU är ändå fortsatt 
hög, liksom trycket inifrån EU att begränsa inflö-
det. Trots att arbetsmarknaden inom unionen har 
öppnats upp präglas alltjämt den allmänna tonen 
i regionen av kraftig oro, en oro som mycket väl 
kan öka när Europa lider följderna av ekonomisk 
kris.

Det framstår kanske som en märklig kontrast 
att Kanada fortsätter vara ett samhälle där stödet 
för invandring är stort, även för att upprätthålla de 
höga nivåerna under de senaste tjugo åren. Vad 
är det som gör att både regeringen och allmän-
heten i Kanada stödjer detta aktiva möjliggörande 
av invandring från hela världen? Det är en kom-
bination av ett välskött invandringssystem som 
har fått allmänhetens förtroende och lite tur med 
geografin.
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Idén om nationalstaten
Många europeiska stater betraktar sig själva som 
nationer och har medvetet odlat en stark känsla 
av nationell identitet byggd på en idé om en ge-
mensam kultur eller etnicitet. Sådant nationellt 
mytskapande har varit omöjligt för Kanada. När 
Kanada under 1960-talet förklarade sig officiellt 
tvåspråkigt och bikulturellt för att bättra spegla sin 
historia med engelsk och fransk bosättning sedan 
mitten av 1500-talet blev det än mer omöjligt att 
odla en myt om Kanada som enhetlig nation. 

Känslan av dubbel identitet försvann sedan 
snabbt under 1970-talet, till förmån för en iden-
titet byggd på en officiell mångkulturalism som 
erkände inte bara förekomsten av en ursprungs-
befolkning utgjord av många olika »nationali-
teter« över hela landet, utan också närvaron av 
invandrare med andra ursprung än de brittiska 
eller franska. Som en följd av såväl den mångkul-
turella demografiska verkligheten som det offici-
ella erkännandet av denna verklighet genom en 
politik för mångkulturalism anser sig kanadensare 
inte som en nation eller folk som förenas av en 
gemensam etnicitet. Snarare är Kanada en mång-
kulturell federation. 

Invandring utgör därmed inget specifikt kultu-
rellt hot ur de flesta kanadensares synvinkel. Man 
har länge stått bakom idén om mångkulturalism 
och att genom invandring bidra till en sådan 
demografi. I den mån kanadensare omfamnar en 
nationell identitet tenderar den att vara mång-
kulturalismen i sig, något som opinionsunder-
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sökningar stadigt visar att kanadensare värdesätter 
och är stolta över. Vissa ursprungsbefolkningar 
och vissa invånare i provinsen Québec har en 
mer nationalistisk syn på sina samhällen, men den 
dominerande attityden förkastar nationalstaten 
som begrepp för Kanada. Det är ett ytterst flexi-
belt sätt att konstruera en nationell identitet som 
undanröjer ett stort hinder på vägen för att accep-
tera invandring och invandrare.

Men att ta bort hegemoniska hinder för accep-
tans är bara en del av framgången. Till och med 
det mest mångkulturella samhälle som översväm-
mas med oönskade migranter skulle snabbt förlora 
sin önskan om mer invandring.

Varför invandring?
I Kanada framställs invandring som det sätt på vil-
ket landet bosattes och byggdes. Ursprungsbefolk-
ningarna har all rätt att ifrågasätta den här domine-
rande berättelsen, eftersom de anlände tusentals år 
innan de första europeiska bosättarna. Faktum är 
emellertid att den senare invandringen har bidragit 
till storleken på landets befolkning, som i sin tur 
bidragit till den höga grad av modernitet Kanada 
åtnjuter. Det har även haft en säkerhetspolitisk för-
tjänst, då Kanada behövt en större befolkning för 
att tillgodose det nutida säkerhetspolitiska behovet 
att hävda suveränitet över sitt stora territorium.

Att framställa invandrare som ansvariga för att 
ha byggt landet utgör en historia som fortsätter 
vara en grundval för dagens invandringspolitik. 
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Invandringen till Kanada kontrolleras för att beva-
ra en fortsatt ekonomisk tillväxt, värna en huma-
nistisk tradition och skydda Kanadas nationella 
intressen såsom rikets säkerhet, folkhälsan och en 
upprätthållen välfärd. 

Inträdet till Kanada regleras noga genom ett 
rigoröst urvalssystem som betonar humankapital 
till nytta för samhället och ekonomin. Den illegala 
invandringen är låg i jämförelse med USA och 
EU. Flyktingflödet hanteras genom ett system för 
asylavgörande och omflyttning av konventions-
flyktingar genom statligt stöd och privata sponsor-
medel. Stor vikt läggs vid att integrera invandrare 
i deras nya samhälle, både för att underlätta deras 
inträde och för att säkerställa att deras närvaro är 
till nytta för kanadensarna. Slutligen uppmuntrar 
invandringssystemet nyanlända att bli kanaden-
siska medborgare och därmed att fullt ut delta i 
samhället och dess institutioner. Medborgarskap är 
lättillgängligt för de som uppfyller ett krav på tre 
års uppehälle och klarar ett prov i grundläggande 
kunskaper om det kanadensiska samhället.

Det här är en bred presentation av ett invand-
ringsprogram som framställs och uppfattas som 
i det allmännas intresse. När saker går fel, vilket 
händer, erbjuds åtgärdsprogram på sådana områ-
den som språkträning, anställning, boende, hälsa 
och socialtjänst, liksom en allmän orientering om 
landet. Regeringen håller fast vid programmets 
integritet och att det ska bidra till kanadensarnas 
välstånd. Den relativa framgången med program-
met har inneburit att invandringen åtnjuter ett 
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stadigt och omfattande opinionsstöd, till och med 
under ekonomiska svåra tider eller vid regerings-
skiften. Det finns inga politiska partier i Kanada 
som representerar en invandringsfientlig opinion. 
Just det allmänna förtroendet för att invandringen 
hanteras på ett noggrant och framgångsrikt sätt för 
det allmänna bästa är framträdande i Kanada, men 
saknas i de flesta europeiska länder.

En närmare titt
Kanadas hantering av invandringen är systematisk; 
från att man planerar för det antal och den typ 
av invandrare som ska tas in varje år; till hand-
läggningen av deras ansökningar och faktiska an-
ländande; till att underlätta deras inledande bo-
sättning; till att man slutligen handlägger deras 
erhållande av kanadensiskt medborgarskap. Insat-
sen är komplex och inbegriper mer än ett dussintal 
departement i den federala regeringen, myndig-
heterna i var och en av de tio provinserna och 
tre territorierna, kommuner över hela landet och, 
något som är viktigt, icke-statliga organisationer 
som utför en stor del av tjänsterna. 

Under vart och ett av de senaste tio åren har 
Kanada tagit emot cirka 250 000 nya permanenta 
invånare. Detta utgör ett årligt inflöde på cirka 0,7 
procent av den totala befolkningen och inkluderar 
inte dem som kommit dit som tillfälliga arbetare. 
Tillfälliga arbetare som utgör merparten av invand-
rarna i de flesta invandringssystem i världen, utgör 
ett varierande antal av de nyanlända till Kanada. 
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Variationen beror på att den tillfälliga arbetskrafts-
invandringen styrs av efterfrågan medan perma-
nenta uppehållstillstånd styrs av tillgången. 

Medan permanenta invånare väljs ut av myndig-
heterna väljs tillfälliga arbetare ut av arbetsgivarna, 
och deras antal blir därför en följd av efterfrågan 
på arbetskraft och inte bredare överväganden om 
demografi eller samhällsbyggnad. De flesta tillfäl-
liga arbetare återfinns inom relativt högkvalifice-
rade yrken, men det finns just nu ett framgångsrikt 
program med säsongsarbetare inom jordbruket 
från länder såsom Jamaica och Mexico och inne-
boende vårdgivare från ett antal länder, framför allt 
Filippinerna. Det finns andra program för att ta 
in tillfälliga arbetare med olika kompetensnivåer, 
varav många handläggs av provinsmyndigheterna.

Det faktum att regeringen väljer ut de perma-
nenta invånarna i Kanada är ett anmärkningsvärt 
inslag i invandringsystemet, genom att det ger 
invandringen en demokratisk legitimitet. Antalet 
invandrare som ska tillåtas varje år måste godkännas 
av parlamentet, och medborgarskaps- och invand-
ringsdepartementet måste varje år avlägga en rap-
port till parlamentet, det vill säga till det kanaden-
siska folket, om hur många invandrare som kom 
till landet, varifrån, och med vilka slags resultat för 
landet. Det är talande att invandringsprogrammet 
antar invandrare ur den ekonomiska urvalsgrup-
pen på grundval av deras humankapital och inte 
deras ursprungsland eller etnicitet. Indikatorerna 
på humankapital har varierat under perioden med 
nuvarande form av invandring till Kanada, det vill 
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säga sedan 1967 då »poängsystemet« med ett färg-
blint urval infördes. Idag betonar urvalskriterierna 
utbildning, språkfärdigheter, relativ ungdom och 
bekantskap med Kanada. Användningen av dessa 
kriterier tänks tjäna ett dubbelt syfte: (1) att släppa 
in invandrare vars närvaro kommer att gynna den 
kanadensiska ekonomin och samhället, och (2) att 
släppa in de som kommer att klara sig väl och leva 
ett fullgott liv i sitt nya land.

Ungefär 60 procent av de invandrare som blir 
permanenta invånarna i Kanada antas genom 
poängsystemet eller är medlemmar av den huvudsö-
kandes närmaste familj; de andra antas genom famil-
jeåterföreningsprogrammet, flyktingprogrammet  
eller ett antal mindre företags- eller investerarpro-
gram. Följden av det färgblinda urvalet har varit en 
dramatisk ökning av den etniska, rasmässiga och 
religiösa mångfalden bland invandrarna och där-
för, på grund av deras höga antal, även i Kanadas 
stora invandrarstäder, såsom Toronto, Vancouver, 
Montréal, Ottawa och Calgary. 

Torontos befolkning består nu av nästan 50 pro-
cent utrikesfödda och närmar sig snabbt 50 procent 
synliga minoriteter, det vill säga icke-vita. Vidare 
är systemet brett diversifierat, och därmed undviks 
problemet med samhällen som polariseras mellan 
ett litet antal etniska grupper. Den kanadensiska sta-
ten har visumkontor över hela världen som hand-
lägger ansökningar om invandring. vilket bidrar 
till att diversifiera det årliga inflödet av invandrare. 
Mångfalden i några av Kanadas största städer har 
blivit en stolthetsfråga i stället för en källa till strider. 
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Toronto har tagit som sitt motto »Mångfalden är 
vår styrka« (Diversity, Our Strength) och Torontos 
universitet har nyligen tagit in professor Richard 
Florida som en förkämpe för den moderna, mång-
faldiga och toleranta stadens konkurrensfördelar. 
Denna förhärskande attityd gentemot invandring 
möjliggörs genom att invandringen faktiskt hante-
ras som en fördel för landet.

Det kanadensiska invandringsprogrammets 
långvariga och framgångsrika historia har gjort 
det möjligt att utveckla starka partnerskap mellan 
staten och icke-statliga organisationer som vänder 
sig till invandrare, varav många drivs av invand-
rare själva. Man kan se sådana arrangemang som 
ett partnerskap mellan staten och invandrare för 
att ge invandrarna kraft att bättre integreras i det 
kanadensiska samhället, bidra till Kanadas kollek-
tiva välstånd och få ut mesta möjliga av sitt beslut 
att flytta. Genom en statlig anbudsprocess får orga-
nisationer från civilsamhället komma med anbud 
utifrån kravspecifikationer på vilka tjänster som 
ska utföras och vilka övergripande samhälleliga 
mål som ska uppnås genom att tjänsterna utförs. 
Civilsamhället i Kanada, inklusive invandrar- och 
etnospecifika grupper, har organiserat sig för att 
kunna utföra dessa tjänster och vinna anbudsförfa-
randen, vilket ibland har lett till partnerskap bland 
civilsamhällets organisationer själva.

Det här sättet att tillhandahålla tjänster inom 
bosättning och integration har fördelar som man 
normalt förknippar med gräsrotsorganisatio-
ner inom civilsamhället. I tillägg skapas en vik-
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tig dimension genom partnerskapen med staten. 
Alltså är utförarorganisationerna inte bara närmare 
de personer de ska hjälpa än vad staten vanligen 
kan hoppas på att vara, utan partnerskapet med 
staten ger processen full demokratisk legitimitet 
och, skulle jag vilja hävda, en ökad grad av socialt 
kapital.

Kanadas system är inte det enda där NGO:er 
tillhandahåller tjänster till invandrare. Men inte 
alla sådana NGO:er är rotade i invandrarsamfun-
det och inte alla NGO:er som betjänar invandrare 
samarbetar med staten. Detta system indikerar att 
det har utvecklats en hög grad av förtroende mel-
lan staten – folkets representant – och de nyan-
lända, en grad av förtroende som krävs för att 
NGO:er ska kunna tillåtas tillhandahålla så viktiga 
tjänster å det kanadensiska folkets vägnar. Skulle 
staten leverera dessa tjänster direkt skulle bland 
annat denna vinst i socialt kapital gå förlorad.

Några utmaningar
Jag försöker inte antyda att Kanada är invandring-
ens Shangri-La. Kanada har sin beskärda del av 
invandrings- och mångfaldsrelaterade utmaningar. 
Den kanske största källan till oro är de försämrade 
ekonomiska resultaten, inklusive högre fattig-
domsnivåer, för invandrarna själva sedan 1990-ta-
let då IT-sektorn i den kanadensiska ekonomin 
drabbades av ett kraftigt bakslag – tillsammans med 
IT-sektorerna i många andra länder. Dessa resultat 
är väldokumenterade och kan mycket väl förvär-
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ras av att nya invandrare, särskilt från Asien, har 
tenderat att samlas i Toronto och Vancouver samt 
några få andra städer. Som ett resultat konkurrerar 
de i viss mån mot andra invandrare på den arbets-
marknad som nu har ett överskott på ingenjörer 
och vissa andra högkvalificerade personer, medan 
andra lokala ekonomier i Kanada fortfarande letar 
efter fler invandrare för att öka sitt välstånd.

Den globala recessionens påverkan på invand-
rare förväntas också bli kännbar, men för lite tid 
har förflutit för att mäta dessa effekter. De ekono-
miska effekterna av koncentrationen i bosättning-
en har åtföljts av andra enklaveffekter, varav vissa 
har mildrat de negativa ekonomiska effekter som 
just har nämnts. Enklavekonomier kan kraftigt 
minska många aspekter av boendekostnaderna för 
invånarna och ge arbeten som kanske inte kräver 
samma grad av språkfärdigheter eller yrkeskvalifi-
kationer som i resten av ekonomin. Men för vissa 
leder svårigheterna i Kanada, tillsammans med de 
ökade möjligheterna i Kina och Indien, till ett 
ökat flöde av återvändare. Återvändare eller cir-
kulär migration underlättas vidare av transnatio-
nalismen hos det moderna livet i en globaliserad 
värld, varav en del är att allt fler stater erbjuder 
dubbla medborgarskap.

Vissa debattörer och politiska ledare har uttryckt 
oro över uppkomsten av stora etniska enklaver 
och att deras invånare kan komma att leva åtskilda 
från andra kanadensare, vad vissa kallar »parallella 
liv«. Denna oro över den sociala sammanhållning-
en tenderar att fokuseras på risken för en minskad 
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lojalitet mot Kanada och en svagare omfattning 
av medborgarskapet, som erbjuds invandrare efter 
tre års uppehälle i Kanada. Med andra ord är inte 
säkerhet eller brottslighet grunden för denna oro. 

Givet Kanadas officiella mångkulturalism finns 
det få klagomål om hot mot den kanadensiska 
identiteten. Kanadensare ser sin nationella iden-
titet som sammanbunden med mångkulturalism 
inom ett ramverk av grundläggande liberaldemo-
kratiska värderingar. Men det finns inga tydliga 
och öppna uttryck för en oro att den kanadensiska 
identiteten hotas som en följd av invandringen 
och de bosättningsmönster som vissa invandrare 
utvecklar. 

Den politiska debatten tenderar mer att handla 
om hur man mer effektivt ska uppmunta invand-
rare och personer från kulturella minoriteter att 
lära sig om Kanada, dess historia, grundläggande 
värden och språk för att möjliggöra att de fullt ut 
kan delta i det kanadensiska samhället. Det här är 
långt från de krav som de senaste åren förts fram i 
vissa europeiska länder på att invandrare och med-
lemmar av kulturella minoriteter ska ge upp sina 
hemländers värderingar och ersätta dem med sina 
nya europeiska samhällens. Det finns en skillnad 
mellan att möjliggöra deltagande och att påtvinga 
likhet. Mångkulturalism är alltjämt det domine-
rande sättet att tänka på invandrares och deras 
familjers närvaro i Kanada.

Kanada och kanadensare vill nästan samtliga ha 
invandring. Det finns ingen invandringskritisk 
lobby, inget invandringskritiskt parti. Val avgörs 
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sällan av invandringsfrågor, eftersom det finns så 
få skillnader mellan partierna; de handlar oftast om 
hur man ska förbättra resultaten för de invandrare 
som kommer till Kanada. Eftersom kanadensare 
stödjer invandring, stödjer också de politiska par-
tierna ett välhanterat invandrings- och integra-
tionsprogram för att säkerställa att invandringens 
fördelar tillkommer både invandrarsamfunden och 
majoritetssamhället. Kanadensare anser i allmänhet 
att invandringen hanteras väl av myndigheterna 
och detta är en kritisk del i att upprätthålla stödet 
både för intagningsnivåerna av invandrare och för 
den generösa behandlingen av invandrare genom 
medborgarskapspolitik, integrationspolitik och 
mångkulturalismpolitik.

Men kanadensare sätter också ett högt pris på 
rättvisa och förväntar sig att regeringen hanterar 
invandringsprogrammet på ett sätt som är rättvist. 
Följaktligen har inte kanadensare något större 
tålamod med dem som kommer till landet ille-
galt, särskilt när det finns en lång kö av personer 
som följer reglerna och väntar på att komma in 
i landet genom den reglerade processen. Därför 
upprätthålls gränsövervakningen noga, ofta i sam-
arbete med USA, med vilket Kanada delar en lång 
landgräns och oro över säkerheten. 

Den noggranna bevakningen gör det möjligt att 
ha en generös attityd gentemot de som anländer 
genom de regelrätta kanalerna. Men det är troligt 
att om regeringen skulle förlora kontrollen över 
gränserna skulle allmänhetens stöd för invandring-
en minska, och minska snabbt. En effektiv gräns-
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bevakning är ett stort problem i många länder 
vars befolkningar är mindre förtjusta i invandring. 
Man kan hävda att Kanada har välsignats med en 
avlägsen geografi och ett hårt klimat, två fakto-
rer som kan avskräcka dem som vill hitta ett nytt 
hem i Västerlandet men som kan göra det enklare 
på andra ställen än Kanada. Vidare kan Kanadas 
närhet till USA och dess dominerande ekonomi 
med löftet om arbetstillfällen, till och med för 
de som inte vistas där legalt, minska antalet som 
gör Kanada till sitt förstahandsval. För dem med 
kompetensen som behövs i den kanadensiska 
ekonomin fortsätter Kanada att vara en mycket 
attraktiv destination, inte minst på grund av det 
varma välkomnande som invandrare brukar få när 
de kommer.

Detta varma välkomnande visas av den all-
männa viljan hos arbetsgivare i Kanada att anställa 
invandrare baserat på kompetensnivå, det vill säga 
på deras utbildnings-, arbetslivserfarenhets- och 
språkfärdighetsnivå. Naturligtvis är riktmärket för 
kompetens baserat på den kanadensiska arbets-
marknaden, vilket kan resultera i att universi-
tetsexamina värderas olika. Den allmänna viljan 
hos kanadensiska arbetsgivare att anställa invand-
rare handlar delvis om Kanadas långa historia med 
invandring för nationsbyggande och ekonomisk 
utveckling, men är också ett resultat av lagstift-
ning som förbjuder diskriminering på arbetsplat-
ser. Det finns en uppsättning med ramlagstiftning 
i Kanada som skyddar alla invånare i landet från 
diskriminering, däribland stadgan om fri- och rät-
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tigheter (Charter of Rights and Freedoms), som 
är en del av Kanadas konstitution, mångkultura-
lismlagen (Multiculturalism Act) och lagen om 
rättvisa på arbetsmarknaden (Employment Equity 
Act). Dessa lagar skapar förväntningar på kanaden-
sare och kanadensiska arbetsgivare som över tid 
har blivit en del av den allmänna attityden som 
kanadensare har mot invandrare. Det råder inget 
tvivel om att dessa attityder har hjälpt invandrare 
att integreras i det kanadensiska samhället och den 
kanadensiska arbetskraften. 

Invandring är ett nationellt projekt i Kanada, 
en viktig del av att bygga ett samhälle som säkrar 
välstånd. Efterföljande regeringar har tagit detta på 
allvar, vilket bland annat visas när regeringen mäter 
invandringsprogrammets utfall för invandrarna och 
för ekonomin. När utfallet inte uppnår förvänt-
ningarna är det vanligt att åtgärder vidtas, oavsett 
om det är i form av förbättrad språkträning, arbete 
för att få invandrares utländska kvalifikationer 
uppgraderade och erkända av arbetsgivarna, eller 
program som inrättas för att underlätta invandrar-
nas inträde i deras nya samhällen och arbetskraf-
ter. Kanadas regering och arbetsgivare erkänner 
och accepterar att invandrare spelar en central roll 
i ekonomins utveckling och samhällets framtid. 
De erkänner invandrares potential som en del av 
Kanadas framtida innovatörer och entreprenörer. 
Detta erkännande och acceptans av invandrare som 
en del av det fortgående kanadensiska samhällsbyg-
gandet underbygger den relativa framgång som 
Kanada har haft med integrationen av invandrare.
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Kanada och Frankrike är två länder som ofta 
förs fram i diskussioner om invandring och inte-
gration. De båda länderna tillhör de som tar emot 
högst antal invandrare, men de skiljer sig åt i sina 
metoder att integrera dessa invandrare i samhäl-
let och ekonomin. MIPEX (Migration Policy In-
dex) är en studie som strävar efter att utvärdera 
EU-länders (samt Kanada, Norge och Schweiz) 
policy för att integrera migranter. Indexet ana-
lyserar över 140 policyindikatorer som sorteras 
in i sex huvudsakliga policyområden: tillgång till 
arbetsmarknad, familjeåterförening, möjlighet att 
bli permanent bosatt i landet, politisk delaktighet, 
rätt till medborgarskap samt antidiskriminering. 
Studien som baserar sig på EG-direktiv, policyre-
kommendationer och liknande, identifierar bästa 
möjliga policy och bedömer andra policyer utifrån 
denna. Målet är att förbättra integrationspolitiken 
i Europa genom att ge objektiva, jämförbara och 
tillgängliga data för granskning och debatt (Nies-
sen et al, 2007, executive summary X). Genom 
att studera ett antal kriterier inom olika policyom-
råden har MIPEX placerat Kanada som det femte 
bästa landet bland de granskade länderna. Frank-
rike placerades på elfte plats. Ett par av de nyckel-
områden där de två länderna skiljer sig markant är 
integration på arbetsmarknaden samt antidiskrimi-
nering. Utöver dessa två huvudkategorier granskas 
också allmänhetens attityder mot invandring och 
invandrare. 

Tack till Lina Jönsson & Marcus Jönsson för hjälp med översättning. 
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Detta kapitel strävar efter att utveckla och 
utvidga MIPEX undersökning genom att sär-
skilt titta på Kanada och Frankrike med fokus på 
arbetsmarknad. Detta görs genom att granska och 
jämföra arbetsmarknadsintegration samt arbets-
marknadsdiskriminering. Utöver dessa två ele-
ment kommer studien även fokusera på allmänhe-
tens uppfattning om invandring i de två länderna. 
Genom att granska dessa områden strävar studien 
efter att fördjupa och utveckla de slutsatser som 
MIPEX har presenterat.

Invandringspolicy Kanada
Kanada upplevde under 1900-talet en stor inflytt-
ning till landet. Under århundradets början främst 
arbetskraft från Europa, under senare delen främst 
från Asien. Skiftet var delvis resultatet av en politik 
som anpassade sig till globaliseringen och som fo-
kuserade på behovet av ny kompetens och utbild-
ning (Green & Green, 2004, 116). På 1970-talet 
etablerades ett poängsystem som baserades på att 
antalet invandrare skulle samordnas med landets 
ekonomiska och sociala behov. De huvudsakliga 
reglerna för Kanadas invandringspolitik återfinns i 
ett »invandringsprotokoll« som sedan 2002 är ba-
serat på »the Immigration and Refugee Protection 
Act« (som ersatte 1976 års »Immigration Act«), 
vars huvudsyfte är »återförena familjer, bidra till 
ekonomisk utveckling och beskydda flyktingar« 
(»Facts and Figures – Immigration Overview...«, 
2009, 1). Detta protokoll delar in invandrare i tre 
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kategorier: anhöriginvandring (utländska med-
borgare som sponsras av nära släktingar i Kanada), 
ekonomiska migranter (utvalda utefter färdigheter 
eller förmågor som kan bidra till den kanadensiska 
ekonomin) och flyktingar (»Facts and Figures – 
Immigration Overview...«, 2009, 1).  Regeringen 
förbehåller sig även rätten att bevilja medborgar-
skap för individuella personer som inte faller inom 
någon av dessa tre kategorier. Det kan vara av 
humanitära skäl, medkännande eller till och med 
beaktande av allmän ordning. 

I tabell 1 presenteras en nedbrytning av vilka 
effekter denna politik fått beträffande antal och 
proportioner av invandrare från varje kategori 
som beviljats permanent uppehållstillstånd i Kana-
da mellan 2003 och 2008. Som vi kan se har en 
majoritet av invandrarna under denna tid varit 
ekonomiska migranter. Därefter följer anhöri-
ginvandring som nummer två och flyktingar som 
nummer tre. De som faller utanför dessa katego-
rier utgör resterande antal.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Familj 65,112 62,261 63,361 70,508 66,232 65,567

Ekonomiska 121,046 133,748 156,312 138,252 131,244 149,072

Flyktingar 25,984 32,687 35,776 32,499 27,955 21,860

Övriga 9,206 7,129 6,792 10,384 11,323 10,744

Totalt 221,348 235,825 262,241 251,643 236,754 247,243

Tabell 1. Fast bosatta efter kategori – Kanada – 2003-2008

Källa: »Facts and Figures...« Citizenship and Immigration Canada, 2009, 5.
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Invandringspolicy Frankrike
Tack vare sitt centrala läge i Västeuropa har Frank-
rike upplevt migrationsflöden sedan slutet av Ro-
marriket. Under 1900-talet påverkades den fran-
ska invandringen mycket av de båda världskrigen 
och avkolonialiseringen (Veil, 1994, 30). Från 
1970 fram till idag har man i Frankrike upplevt 
en ökad polarisering i invandringsfrågorna, där 
högern i allmänhet förespråkat en mer restriktiv 
invandringspolitik. Efter att Jean-Marie Le Pen 
(ledare av det invandringsfientliga partiet »Front 
National«) sensationellt gick vidare till andra va-
lomgången i presidentvalet år 2002 mot Jacques 
Chirac, blev Nicolas Sarkozy utnämnd till inri-
kesminister med mandat att försöka lösa integra-
tionsproblemen (Marthaler, 2008, 384).  Sarkozy:s 
föreslagna politik innehöll två huvudsakliga delar. 
Den första strävade efter att begränsa den illegala 
invandringen, bland annat genom att sätta ett mål 
på 25 000 utvisningar år 2006, jämfört med 10 
000 år 2002, samt att minska antalet asylsökande 
(Marthaler, 2008, 387). Den andra delen syftade 
till att förbättra integrationen av invandrare i det 
franska samhället. Sarkozy förespråkade positiv 
särbehandling och rätten att rösta i lokala val. Han 
föreslog även finansiering av moskéer samt ska-
pandet av »Franska rådet för muslimsk tro« (Mart-
haler, 2008, 388). 

Efter upproren i Paris förorter 2005, änd-
rade Sarkozy åter sin politik (Marthaler, 2008, 
390). Han uppgav då att invandring i Frankrike 
omnämns som ett problem, eftersom den inte 
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är tillräckligt reglerad, inte tillräckligt knuten till 
ekonomiska behov och inte åtföljs av en ambitiös 
integrationspolitik (Sarkozy’s New Year Wishes 
to the press, 12 January 2006, citerat i Martha-
ler, 2008, 390). Den ändrade synen kretsade kring 
selektiv invandring, baserad på ekonomiska krav 
och ett speciellt tillstånd för högkvalificerade 
arbetare från länder utanför EU. Policyn syftade 
till att minska antalet asylsökande och familjeå-
terföreningar, samt en striktare kontroll av ille-
gal invandring. Sarkozy resonerade att i länder 
där man använder en selektiv invandring, finner 
man mindre problem med främlingsfientlighet än 
i Frankrike (Marthaler, 2008, 391). Den hårdare 
inställningen i invandringsfrågor hjälpte Sarkozy 
att vinna presidentvalet 2007.

Tabell 2 visar flödet av invandrare från tredje 
land till Frankrike mellan 2003 och 2008. Som vi 
kan se från tabellen minskade antalet anhörigin-

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ekonomiska 7,371 7,625 9,410 10,872 17,638 23,786

Familj 100,598 103,112 95,834 100,385 88,082 86,896

Besökare 7,151 5,147 4,335 4,505 4,050 3,604

Flyktingar 9,916 11,425 13,770 7,354 8,781 11,441

Övriga 11,334 14,245 12,517 11,968 10,331 10,227

Totalt 136,370 141,554 135,866 135,084 128,882 135,954

Tabell 2. Permanent inflyttade personer från tredje land – 
Frankrike – 2003-2008

Källa: OFII, OFPRA, Ministry of Justice and MIINDS citerade i Regnard, 2009, 21.
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vandrare medan flödet av ekonomiska migranter 
ökade kraftigt. Detta reflekterar den politiska pri-
oriteringen att ekonomiska aspekter varit centrala 
styrningen av de senaste årens invandringspolitik 
(Regnard, 2009, 21).

Arbetsmarknadsintegration  
— Kanada
Arbetsmarknadsintegration är en nyckelfaktor för 
att kunna ha en fungerande invandringspolitik. I 
en studie från 2006 utförd av »Statistics Canada« 
(Zietsma, 2007) ges en inblick i invandrares roll 
på den kanadensiska arbetsmarknaden. Tabell 3 
presenterar en överblick av integrationen på ar-
betsmarknaden för personer i arbetsför ålder som 
invandrat till Kanada, uppdelat i kön och tid sedan 
invandring. Män och kvinnor födda utomlands är 
olika framgångsrika på den kanadensiska arbets-
marknaden. Statistiken visar att utrikes födda män 
efter fem till tio år har en sysselsättningsnivå jäm-
förbar med inrikes födda män. Bland invandrade 
kvinnorna minskar gapet visserligen med tiden, 
men de ligger fortsatt på en nivå lägre än kvinnor 
som är födda i Kanada (Zietsma, 2008, 18).

Arbetsmarknadsintegration  
— Frankrike
I Frankrike är arbetslösheten ungefär den dubbla 
hos utrikes födda jämfört med inrikes födda. Tabell 
4 och 5 visar statistik för olika invandrargruppers 
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arbetslöshet uppdelat på kön för 2001-2005. Sta-
tistiken för män visar att sydeuropeiska invandrare 
har lägre arbetslöshetssiffror än män födda i Frank-
rike, medan arbetslöshetssiffrorna för afrikanska 
män är 2-3 gånger högre jämfört med män födda i 
Frankrike (»Jobs For Immigrants...« OECD, 2008, 
131). Statistiken är liknande för kvinnor. Europe-
iska invandrares sysselsättningssiffror är konkur-
renskraftiga med kvinnor födda i Frankrike, medan 
afrikanska kvinnor ligger långt efter.

Män

Födda i 
Kanada

Väldigt 
nyligen 

invandrade  
(5 år eller 

mindre)

Nyligen 
invandrade   
(5 till 10 år)

Arbetslöshet (%) 5.2 10.3 5.5

Sysselsättning (%) 86.6 77.6 87.7

Kvinnor

Födda i 
Kanada

Väldigt 
nyligen 

invandrade  
(5 år eller 

mindre)

Nyligen 
invandrade   
(5 till 10 år)

Arbets-löshet (%) 4.6 13.0 9.3

Sysselsättning (%) 79.6 54.6 64.8

Tabell 3. Arbetskraftsstatistik (ålder 25 till 54) efter typ av 
invandrare och kön – Kanada – 2006.

Källa: Labour Force Survey, 2006 cited in Zietsma, 2007, 18. 
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Källa: »Jobs For Immigrants...« OECD, 2008, 131.

Ursprung Sysselsättnings- 
grad

Arbetslöshet 

Född i Frankrike 69.8 7.3

Utlandsfödd 66.3 13.7

Spanien 71.6 5.5

Portugal 81.3 4.9

Övriga EU 15 71.2 6.8

Marocko 62.7 18.2

Algeriet 59.0 18.2

Övriga Afrika 69.3 10.8

Tabell 4. Sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror för in-
födda respektive utlandsfödda män efter ursprungsland/
region från 2001-2005 (pooled data) – Frankrike

Källa: »Jobs For Immigrants...« OECD, 2008, 131.

Ursprung Sysselsättnings- 
grad

Arbetslöshet 

Född i Frankrike 58.2 9.5

Utlandsfödd 47.4 16.4

Spanien 54.1 8.0

Portugal 69.3 7.5

Övriga EU 15 52.3 8.5

Marocko 37.0 24.8

Algeriet 44.6 18.5

Övriga Afrika 47.8 20.9

Tabell 5. Sysselsättning och arbetslöshetsstatistik för 
infödda respektive utlandsfödda kvinnor enligt ursprungs-
land/region från 2001-2005 (pooled data) – Frankrike 
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Arbetsmarknadsintegration  
— Frankrike & Kanada

Figur 1 och 2 visar arbetslöshetssiffror för män res-
pektive kvinnor födda i Kanada eller utomlands 
år 2000 och 2006. Vid en granskning av siffrorna 
för män syns en tydlig skillnad: i Kanada är skill-
naden mellan utrikes födda och inrikes födda män 
liten såväl 2000 som 2006. 2006 var arbetslösheten 
bland utrikes födda män till och med något lägre 
än bland män födda i Kanada. I Frankrike var ar-
betslöshetssiffrorna bland utrikes födda män å an-
dra sidan betydligt högre än bland inrikes födda 
män, både 2000 och 2006. Beträffande kvinnors 
statistik framträder ett liknande mönster. Utlands-
födda kvinnor i Frankrike har lägre sysselsättning 
än motsvarande kvinnor i Kanada (OECD Stat 
Extracts, 2010).

Slutligen visar tabell 6 övergripande statistik 
för sysselsättningen hos inrikes respektive utrikes 
födda arbetare för år 2006, uppdelat i utbildnings-
nivåer. Statistiken visar att i båda länderna är sys-
selsättningen högre bland utrikes födda med låg 
utbildningsnivå än hos inrikes födda med samma 
utbildningsnivå. I utbildningskategorin medel 
och hög har utrikes födda lägre sysselsättning. I 
Kanada minskar skillnaderna i takt med att utbild-
ningsnivån ökar, medan gapet ökar i Frankrike. 
Denna statistik ger bilden av en mindre jämställd 
arbetsmarknad i Frankrike än i Kanada (OECD 
Stat Extracts, 2010).  
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Figur 1. Arbetslöshet för infödda respektive utlandsfödda 
män i Frankrike och Kanada, 2000 och 2006 (procentuellt)

Figur 2. Arbetslöshet för infödda respektive utlandsfödda 
kvinnor i Frankrike och Kanada, 2000 och 2006 (procen-
tuellt)
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Arbetsmarknadsdiskriminering  
— Kanada
En studie av Philip Oreopoulos (2009) strävar ef-
ter att mäta diskrimineringen på den kanadensiska 
arbetsmarknaden. I studien som utfördes mellan 
april och november 2008 i Toronto med förorter 
skickade man ut cv:n till diverse olika arbetsplat-
ser som krävde 3-7 års arbetslivserfarenhet, minst 
en kandidatexamen samt tog emot ansökningar 
via e-post (Oreopoulos, 2009, 12). Till varje ar-
betsgivare skickades fyra cv:n, tre av dem repre-
senterade de tre största grupperna av nyanlända 
invandrare (kinesisk, indisk och pakistansk), det 
fjärde hade ett engelskklingande namn. Erfarenhet 
och utbildning blandades slumpmässigt för varje 
jobbkandidat och totalt sändes över 6500 cv:n ut. 
Därefter utvärderades förutsättningarna för de oli-
ka kandidaterna (Oreopoulos, 2009, 16).

Infödd Utlandsfödda

Utbildningsnivå Låg Medel Hög Låg Medel Hög

Kanada 50.55 75.47 82.72 51.55 68.94 77.37

Frankrike 46.50 69.82 79.30 49.06 60.62 68.77

Tabell 6. Sysselsättningsstatistik efter utbildningsnivå för 
utlandsfödda respektive infödda – Frankrike och Kanada 
- 2006

Notering: Utbildningsnivå »låg« innebär lägre än gymnasienivå, »medel« 
innebär gymnasienivå och »hög« innebär eftergymnasial utbildning. Nivåerna 
är beräknade som andelen sysselsatta personer mellan åldrarna 15 och 64 
jämfört med totalbefolkningen i samma ålderskategori. 

Källa: OECD Stat Extracts, 2010. 
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Analysens resultat återfinns i tabell 7 och figur 
3. Först och främst framkom det att de kandidater 
som hade engelskklingande namn samt kanaden-
sisk utbildning och erfarenhet blev kontaktade av 
arbetsgivarna i 16% av fallen, jämfört med endast 
5% för de kandidater med utländska namn samt 
utländsk utbildning och erfarenhet. (Oreopou-
los, 2009, 38). Detta resultat överensstämmer 
med statistik av arbetslöshet för dessa gruppe-
ringar på 2000-talet. För det andra visar studien 
att kanadensiska arbetsgivare värderar kanadensisk 
arbetslivserfarenhet hos utländska kandidater högt 
(högre än kanadensisk utbildning). Man fann att 
sökande med någon kanadensisk erfarenhet hade 
3% större möjlighet till återkoppling från arbets-
givare (8% jämfört med 5%). För det tredje fram-
kom en skillnad när den enda skillnaden i ansökan 
var det utländska namn. De med utländska namn 
fick återkoppling vid 10-12% av tillfällena. Siffran 
för sökande med engelskklingande namn jämfört 
var 15,8% (Oreopoulos, 2009, 23).

Studien hade vissa begränsningar, som till exem-
pel den geografiska avgränsningen, det slumpmäs-
siga skapandet av meritförteckningarna och det 
urval av jobb som man sökte till. Icke desto min-
dre kan man utifrån studien observera trender i 
anställningsförfarandet på den kanadensiska arbets-
marknaden som tyder på att etnisk diskriminering 
är en faktor på Kanadas arbetsmarknad. 
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Eng/
Kanada

Indien Kina Pakis-
tan

Stor- 
britan-

nien

Indien/
Kina/ 
Pakis-

tan

Pakistan 0.158

Utländskt namn, 
Kdn utb., Kdn erf.

0.121 0.108 0.11 N/A 0.113

Utländskt namn, 
Utl. utb., Kdn erf.

0.122 0.094 0.14 0.129 0.114

Utl. namn, Utl. 
utb., Blandad erf.

0.075 0.103 0.078 0.157 0.088

Utl. namn, Utl. 
utb., Utl. erf.

0.051 0.053 0.052 0.141 0.052

Tabell 7. Svarsfrekvens baserad på ansökningsurval och 
etniskt ursprung 

Källa: Oreopoulos, 2009, 24. 
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Arbetsmarknadsdiskriminering  
— Frankrike

En OECD-studie från 2008 ger god inblick i ar-
betsmarknadsdiskriminering mot invandrare som 
söker arbete i Frankrike. I studien finner man att 
barn till invandrare löper en högre risk att bli ar-
betslösa (»Jobs for Immigrants...«, OECD, 2008, 
167). I dessa fall spelar inte språkkunskaper, skill-
nader i tekniska kunskaper och utbildningsstan-
dard någon roll, vilket väcker frågan om vilka 
faktorer som påverkat denna statistik. Flera studier 
har försökt undersöka och förklara detta fenomen 
(Amadieu, 2004 and 2005, Adia, 2006, Daguet et 
al 2007, Cediey and Foroni, 2007, citerade i »Jobs 
for Immigrants...«, OECD, 2008, 167)

Internationella arbetsorganisationen (ILO) har 
utfört ett antal studier med inriktning mot arbets-
marknadsdiskriminering. Cediey och Foroni 
(2008) använder ILO:s ram för att mäta diskri-
minering av franska medborgare utifrån etnicitet. 
Studien förlades till Paris samt fem andra städer där 
man under 2005 och 2006 sökte vakanser bland 
låg- och medelkvalificerade arbeten i olika sekto-
rer. För varje utannonserad tjänst skickade man in 
två cv:n med liknande utbildning och erfarenhet 
från Frankrike, men med skilda etniska bakgrun-
der.

De fingerade sökande, som var mellan 20-25 
år med franskt medborgarskap, gavs namn som 
antingen antydde etnisk franskt ursprung (»majori-
tetssökande«), eller etniskt ursprung som till exem-
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pel nordafrikanskt eller ett land söder om Sahara 
(»minoritetssökande«). 2 400 tester utfördes (4880 
cv:n) på jobbannonser där cv:n skickades in för en 
majoritets- och en minoritetssökande antingen via 
telefon, e-post, traditionell post eller lämnades in 
personligen (Cediey and Foroni, 2008, 106). 

En genomgång av studiens resultat ger oss en 
informationsgrund för att undersöka diskrimine-
ringsfrekvensen på detta specifika område av den 
franska arbetsmarknaden. Tabell 8 visar resultaten i 
slutet av rekryteringsprocessen. I studien använde 
man sig av strikta parametrar för att bedöma tes-
ternas användbarhet, vilket eliminerade ungefär 
hälften av alla tester. Av tabell 8 och figur 4 fram-
går att majoritetssökande favoriserades i förhål-
lande till minoritetssökande med mer än 3 mot 
1. 70% av arbetsgivarna kallade enbart den majo-
ritetssökande till intervju. Även om man måste ta 
hänsyn till studiens avgränsning, visar resultatet 
uppenbart att diskriminering förekommit (Cediey 
and Foroni, 2008, 107).

Tabell 9 visar siffror på diskrimineringsfrekven-
sen i olika steg av rekryteringsprocessen. Som vi 
kan se sker merparten av diskrimineringen vid den 
första kontakten. I synnerhet då ansökan skickades 
in via brev. Då valdes majoritetssökanden i 69,6% 
av fallen jämfört med 18,1% för minoritetssökan-
den (alltså den nettodiskrimineringsfrekvens på 
51,5% som presenteras i Tabell 10).  I det andra 
steget av anställningsprocessen blev diskriminering 
mindre förekommande och ännu mindre i det 
tredje steget av processen. En viss nivå av diskri-
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Arbetsgivarens val Antal Procent

Majoritetssökande 770 70.0

Minoritetssökande 209 19.0

Erbjuder provanställning/
jobb till båda

38 3.5

Nekar båda 83 7.5

Tabell 8. Resultat i slutet av rekryteringsprocessen för 
användbara och godkända tester 

Notering: I de fall då arbeten erbjöds/neka-
de, träffade arbetsgivaren båda sökanden.
Källa: Cediey and Foroni, 2008, 107.
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Tabell 9. Nettodiskriminering i olika skeden av anställ-
ningsprocessen och för olika kontaktmetoder för använd-
bara tester

Skede av anställ-
ningsprocess

Telefon-
samtal

CV  
via post

CV över-
lämnad 
personligen

Totalt

Inledande kontakt - 
Nettodiskriminering

28.5% 51.5% 26.0% 33.1%

Standby -  
Nettodiskriminering

12.1% 2.7% 20.0% 10.6%

Intervju -  
Nettodiskriminering

9.5% 0.5% 2.0% 7.3%

Notering: Nettodiskriminering beräknades genom att subtrahera beslut till 
förmån för minoritetssökande från beslut till förmån för majoritetssökande (i 
procent), medan neutrala beslut utelämnades.
Källa: Cediey and Foroni, 2008, 108.

Tabell 10. Resultat sorterat på yrkesområde i slutet av 
anställningsprocessen

Hotell och 
Restaurang

Handel Övriga under-
sökta yrkes-
områden

Gynnande för majori-
tetssökande

69.5% 68.1% 67.3%

Gynnande för minori-
tetssökande

15.0% 22.1% 20.8%

Erbjöd provanställning/
anställning till båda

2.0% 2.9% 7.5%

Nekade båda 13.5% 7.0% 4.4%

Notering: Resultat endast för test som initierades med telefonsamtal. Övriga 
yrkesområden inkluderade: Förvaltning och administration, byggnadsarbete, 
personliga och kollektiva tjänster, hälsa och vård samt turism och transport.
Källa: Cediey and Foroni, 2008, 108.
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minering registrerades dock i alla stegen (Cediey 
and Foroni, 2008, 108).

Tabell 10 visar diskrimineringsfrekvensen i olika 
sektorer på arbetsmarknaden. Som vi kan utläsa 
från tabellen var diskriminering vanligt förekom-
mande inom hotell- och restaurangsektorn och 
även inom handel, om än inte i lika stor utsträck-
ning. Generellt sett var det i alla granskade sekto-
rer 10-15% som kallade båda kandidater (Cediey 
and Foroni, 2008, 109). 

Även om det studien har sina begränsningar 
(ex. jämförelser mellan fiktiva kandidater, nyan-
ser i interaktion mellan arbetsgivare och arbets-
sökande) finns det några betydelsefulla observa-
tioner man kan göra utifrån den. Exempelvis att 
majoritetssökanden i fyra fall utav fem valdes före 
minoritetssökanden. I nästa stycke följer en jäm-
förande analys av de kanadensiska och de franska 
resultaten.

Arbetsmarknadsdiskriminering  
— Frankrike & Kanada
Att granska svarsfrekvensen (återkoppling från ar-
betsgivaren) på cv:n som skickats via post är ett 
sätt att jämföra de båda arbetsmarknaderna som 
analyserats var för sig. I en del av den kanadensiska 
studien granskas svarsfrekvensen hos sökanden 
med motsvarande kvalifikationer (kanadensisk ut-
bildning, kanadensisk erfarenhet), men med skild 
etnicitet (vilket visar sig med ett utländskt namn). 
I den franska studien finns en del som visar svars-
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frekvensen för majoritetssökande och minoritets-
sökande där cv:n skickats via post. Figur 5 visar 
svarsfrekvensen för de två studierna i procent. 
Denna statistik visar en ungefärlig skillnad på 50% 
mellan svarsfrekvensen till förmån för majoritets-
sökande jämfört med minoritetssökande. Detta 
kan jämföras med en skillnad på 16% mellan de 
två grupperna i Kanada. Som tidigare nämnts finns 
det begränsningar i hur långtgående slutsatser man 
kan dra utifrån de båda studierna, men resultatet 
visar ändå tydligt att den kanadensiska arbetsmark-
naden är relativt fördelaktig för personer med ut-
ländsk bakgrund.

De resultat som har presenterats hittills har varit 
fokuserade på undersökningar av arbetsmarknads-
diskriminering. En studie av Sabatier och Berry 
(2007) kompletterar detta med en övergripande 
bild av diskriminering utifrån invandrargruppers 
egna perspektiv i Frankrike och Kanada. I studien 
undersöks hur andra generationens invandrare i 
Kanada och Frankrike upplever diskriminering. 
Studien har utvecklingspsykologiskt fokus och 
granskar uppfattningen hos 718 ungdomar, 518 
mödrar och 482 fäder från fem etniska grupper i 
Paris och fyra i Montreal (Sabatier & Berry, 2007, 
167). Studien fann att de uppfattade nivåerna av 
diskriminering var högre bland invandrargrupper 
i Frankrike än i Kanada (Sabatier & Berry, 2007, 
172). Studie visar från ett annat perspektiv de 
slutsatser man kunde se i de tidigare jämförelserna 
– de kanadensiska invandrargrupperna är mindre 
diskriminerade.
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Sammanfattningsvis har studierna visat att det 
finns en diskriminering i arbetsgivares rekryte-
ringsprocesser. Den kanadensiska arbetsmarkna-
den är inte fri från diskriminering men de franska 
resultaten påvisar jämförelsevis en väsentligt högre 
nivå av diskriminering. Dessa resultat stöds av stu-
dien som granskade uppfattningen om diskrimine-
ring från invandrargruppers perspektiv, vilket visar 
en övergripande högre nivå av diskriminering i 
Frankrike.

Allmänhetens attityder  
— Frankrike & Kanada
Det finns flera studier som granskar allmänhetens 
attityder gentemot invandring och invandrare, 
både i Frankrike och i Kanada. En sådan studie är 
»the Pew Global Attitudes Project« (2002), som 

Figur 5. Svarsfrekvens för majoritetssökande (engelskt 
namn i Kanada och franskt namn i Frankrike) jämfört 
med minoritetssökande (etniska namn) för ansökningar 
skickade via epost – Frankrike och Kanada (%) 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kanada Frankrike Källa: Kanadensisk data: 
Oreopoulos, 2009, 24. 

fransk data:  Cediey and 
Foroni, 2008, 88. 

Minoritet

Majoritet



Daniel Charles Chapala

58

undersöker allmänhetens attityder i flera länder 
och frågor, bland annat gällande invandring. En 
av frågorna i studien är vilket inflytande invand-
rare har i det aktuella samhället. Studien fann att 
Kanada utmärkte sig genom att en stor majoritet 
av befolkningen hade en positiv attityd gentemot 
invandrare (Pew, 2002, 43). Figur 6 visar väsent-
ligt mer positiva attityder i Kanada jämfört med 
Frankrike (Pew, 2002, 44). 

En annan fråga som undersöktes i studien var 
hur folk bedömde olika inrikesproblem, allt från 
AIDS och politisk korruption till terrorism. När 
de ombads bedöma problem med invandring 
visar figur 7 att den franska allmänheten betrak-
tar invandring som ett »mycket stort« problem 
i betydligt större utsträckning än allmänheten i 
Kanada.

Rita J. Simon och Keri W. Sikich (2007) 
genomförde flera studier om allmänhetens atti-
tyder gentemot invandrare och invandring. I 
studien som genomfördes 2003 var Kanada och 
Frankrike två av de undersökta länderna. Figur 8 
visar franska och kanadensiska svar på frågan om 
antalet invandrare borde öka, minska eller förbli 
detsamma. Som vi kan se ansåg den största andelen 
av kanadensarna att antalet borde förbli detsamma, 
medan den största andelen av de franska svaren 
ansåg att antalet borde minskas (Simon och Sikich, 
2007, 957)

De följande två frågorna granskar allmänhetens 
uppfattning om invandringens ekonomiska kon-
sekvenser. Figur 9 visar inställningen till påstå-
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Figur 6. Procentuella svar till frågan om invandrares 
inflytande 
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endet att invandrare generellt sett är bra för eko-
nomin. En majoritet av de svarande i Kanada att 
detta påstående stämmer. Bland de franska svaren 
varierar åsikterna mer och mindre än hälften av 
svaren stödjer detta påstående (Simon and Sikich, 
2007, 958). Det andra ekonomiska påståendet är 
att invandrare tar arbeten från inrikes födda (Figur 
10). Svaren på detta påstående uppvisar däremot 
mindre skillnader mellan åsikterna i Frankrike och 
Kanada med stora andelar av svaren som tillhörde 
kategorierna »starkt emot« eller »emot« från båda 
länderna (Simon and Sikich, 2007, 959). 

En sista frågeställning från Simon och Sikichs 
studie är den om att invandrare gör landet öppnare 
för nya idéer och kulturer. Som vi kan se i figur 
11 instämmer majoriteten av de kanadensiska sva-
ren med detta påstående. Även i Frankrike anser 
den största andelen av respondenterna att detta 
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Figur 10. Procentuella svar till frågan »Invandrare tar 
arbeten från inrikes födda« – Frankrike och Kanada 

Källa: Simon and Sikich, 2007, 959.
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påstående stämmer. Dock finns en större andel i 
Frankrike som anser att detta inte stämmer, jäm-
fört svaren från Kanada.

Dessa studier visar alltså på ett antal skillnader 
mellan allmänhetens attityder i Frankrike och 
Kanada beträffande dessa frågor. Även om skillna-
derna varierar beroende på frågan finns i allmänhet 
en mer positiv syn på invandring och invandrare i 
Kanada jämfört med Frankrike.

Diskussion
Nu när all data har presenterats återvänder vi till 
utvärderingen som presenterats i MIPEX för att se 
hur jämförbara resultaten är. Först och främst be-
träffande arbetsmarknadsintegration, där MIPEX 
rankar Kanada som nummer 5 med 80 poäng 
medan Frankrike hamnar på 16:e plats med 50 po-
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äng (Niessen et al, 2007, 8). Denna skillnad på 30 
poäng får stöd i denna studie. Den kanadensiska 
arbetsmarknaden visade tecken på betydligt högre 
nivåer av integration. 

Gällande arbetsmarknadsdiskriminering placera-
de MIPEX Kanada på 3:e plats med 85 poäng och 
Frankrike placerades strax efter på 5:e plats med 
81 poäng (Niessen et al, 2007, 18). Vid denna stu-
dies granskning av arbetsmarknadsdiskriminering 
och invandrares uppfattning av diskriminering 
framgick att Kanada hade betydligt lägre nivåer av 
diskriminering än Frankrike. Skillnaden länderna 
emellan framstod då som betydligt större än de 4 
poängs skillnad som presenterats i MIPEX. 

Slutligen försökte studien att genom en jäm-
förelse kvantifiera allmänhetens attityd gentemot 
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invandring och invandrare i de båda länderna. 
Generellt sett fann vi att allmänhetens attityd var 
gynnsammare i den kanadensiska kontexten. 

Rekommendationer för  
allmänna policyer
Utifrån de observationer som har gjorts i denna 
studie, kan det vara intressant att titta närmare på 
några policyrekommendationer som kan vara till 
hjälp för att övervinna vissa av de utmaningar som 
Kanada och Frankrike står inför. Det bör noteras 
att förslagen (liksom övriga resultat i studien) även 
kan användas som grova riktlinjer för Sverige och 
andra europeiska länder.

•	 Målinriktad	 invandring	 baserad	 på	 ekono-
miska behov bör användas som komple-
ment till den humanitära. Den kanadensiska 
modellen har inneburit bättre arbetsmark-
nadsintegration, mindre diskriminering och 
mer positiva attityder till invandring. Den 
statistik som presenterats i denna studie visar 
att detta redan är en prioritet hos den fran-
ska regeringen. Detta är något som måste 
utvecklas ytterligare för att bekämpa ett 
antal problem som har framkommit i denna 
studie, såsom ekonomisk integration, arbets-
marknadsdiskriminering och allmänhetens 
attityd. 
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•	 Implementera	diskrimineringslagstiftning.	
Trots förbud mot diskriminering visar 
resultat att det trots allt är utspritt, även i 
Kanada.

•	 Lyfta	 fram	 fördelarna	 med	 invandringen.	
Högljudda röster såsom den från tidigare 
nämnda Le Pen är väldigt kritiska mot 
invandrare och invandring. Regeringen 
behöver aktivt förespråka en positiv bild av 
invandring för att bekämpa de problem som 
framhållits i studien.

•	 Förespråka	 anställning	 av	 minoriteter	 för	
att öka mångfalden på arbetsmarknaden. 
Med fokus på offentliga myndigheter (t.ex. 
polis och regering) kan detta bidra till att 
bekämpa problem med arbetsmarknadsdis-
kriminering, allmänhetens attityd, arbets-
marknadsintegration och även få invandrare 
att känna sig representerade i viktiga delar av 
samhället.
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Det går att lära mycket om invandringspolitik 
och förvaltning genom att studera skillnader mel-
lan länder vad gäller invandrares ekonomiska re-
sultat och dess orsaker. Sysselsättningsnivån bland 
invandrare i Kanada tenderar att vara högre i jäm-
förelse med Sverige. Men invandringen till de 
båda länderna ser olika ut och andra strukturella 
skillnader som har att göra med den inhemska ar-
betsmarknaden ger trovärdiga förklaringar till åt-
minstone en del av denna klyftan. Dessutom finns 
det dynamiska frågor som har att göra med bland 
annat konjunkturen vid tidpunkten för invand-
ringen. Även förändringar av antalet nyanlända 
kan påverka invandrares resultat på arbetsmarkna-
den och delvis förklara skillnaden mellan länder 
på kort till medellång sikt. Å andra sidan har re-
sultaten både vad gäller arbetslöshet och förvärvs-
inkomst kraftigt försämrats hos nya invandrare i 
Kanada sedan 1980-talet. Så är även fallet i många 
västländer, däribland Sverige.

Detta kapitel ger en bakgrund till invandringen 
till Kanada samt invandrarnas resultat på arbets-
marknaden, och utforskar trender över tid. Lyck-
ligtvis finns det en stor mängd forskning som kan 
användas för att undersöka varför förvärvsinkoms-
ter har minskat för kanadensiska invandrare. Sys-
selsättningsnivåer hos invandrare till Kanada har 
däremot studerats i mycket mindre utsträckning. 
I det fallet kan vi bara ge grundläggande fakta 
samt hypoteser angående orsakerna till de skillna-
der mellan Sverige och Kanada som vi nämnde 
ovan. Kapitlet skisserar också möjliga orsaker till 
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den uppmätta resultatklyftan, i så måtto som de är 
kända, och frågar vilka implikationerna kan vara 
för Sverige. Givetvis är resultaten i Kanada delvis 
en funktion av den institutionella omgivningen. 
Som det kommer visa sig är det troligt att en stor 
del av skillnaden i ekonomiska utfallet mellan de 
två ländernas invandrare har att göra med skill-
nader i invandrings- och politikprogram. Kapit-
let avslutas med en diskussion och summering av 
olika faktorer bakom de nuvarande utfallen för 
invandrare i Sverige.

Den institutionella bakgrunden
Kanadas invandringssystem är relativt komplext, 
och komplexiteten ökar. Med ett federalt stats-
skick – en federal regering och självstyrande pro-
vinser – finns det en märkbar mångfald gällande 
åsikter och målsättningar hos de olika aktörer 
som deltar i nationella diskussioner. Följden blir 
att nationens politiska åtgärder och program inte 
alltid är sammanhängande. Faktum är att det finns 
många spänningar mellan invandringspolitikens 
ibland kompletterande men ofta konkurrerande 
humanitära, sociala, kulturella och ekonomiska 
mål. Ofta är samordning bristande, samtidigt som 
det förekommer meningsskiljaktigheter mellan 
olika myndighetsnivåer och olika aktörer inom 
civilsamhället, exempelvis i frågor gällande stöd 
för bosättning. 

Vad gäller högkvalificerade invandrare har som 
exempel de federala myndigheterna ansvaret för 
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antagningen av sjukvårdspersonal, medan det är 
provinsregeringarna som driver sjukvårdssystemen 
och som ansvarar för certifieringen av samma per-
sonal.

En jämförelse av de olika tillvägagångsätt som 
Kanada och USA har valt att använda sig av är 
intressant för Sveriges del. Särskilt intressanta är 
skillnaderna i invandringsnivåer (och det påföl-
jande behovet av att hantera invandringssystemet) 
tillsammans med de aktiva åtgärder som kan vara 
bra för en mindre nation som vill tjäna ekonomiskt 
på invandringen. Den moderna invandringspoliti-
ken i Nordamerika härrör från 1960-talet. Både 
Kanada och USA rörde sig då bort från ett baserat  
urval huvudsakligen på utvandringsregion vilket 
medförde att de flesta invandrare kom från Euro-
pa, till ett mer modernt synsätt som resulterade i 
en storskalig invandring från u-länderna. 

Kanada valde emellertid en annorlunda väg än 
USA. Som vi kan se i figur 1 valde man med-
vetet en betydligt högre invandringstakt och man 
utvecklade också ett mer styrt system. USA tar 
emot ett större antal invandrare eftersom det är 
ett mycket större land, men per capita är invand-
ringen till Kanada avsevärt högre. Vi tror att dessa 
två egenskaper allt som oftast följer varandra i 
utvecklade ekonomier: ju högre invandringstakt, 
desto större behov för en strukturerad förvaltning 
av myndigheter. 

Kanadas politik omfattade ett urval av invand-
rare med fokus på hög kompetens, som uppnåddes 
genom att införa ett »poängsystem«, samt etnisk 
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mångfald, eller åtminstone neutralitet inför etnici-
tet. Den federala ambitionen att föra en mångkul-
turpolitik uttrycktes tydligt från och med 1970-
talet. Den stora förändring av invandringsystemet 
som skedde år 1967, då poängsystemet infördes.

Kanadas system för invandring är indelat i tre 
huvudgrupper: ekonomisk invandring, familjeå-
terförening samt flyktinginvandring. Varje huvud-
grupp har underkategorier (se bilagd tabell 1) som 
varierat under årtiondena. År 2009 tillhörde majo-
riteten av invandrarna den ekonomiska kategorin 
(63 procent), alltså de »huvudansökande« som väljs 
ut via poängsystemet givet att de tillhör kategorin 
kvalificerade arbetare, samt deras makar och barn. 
Familjekategorin (familjeåterförening) utgjorde 27 
procent och flyktingar nio procent. Fördelningen 
av invandrare per kategori har växlat över tiden. 
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Den ekonomiska kategorin har emellertid domi-
nerat sedan mitten på 1990-talet (figur 2). Den 
relativa ökningen av den ekonomiska kategorin är 
ett försök att förbättra invandrares integration på 
arbetsmarknaden, som diskuteras nedan. 

Även om Kanadas invandringssystem är välkänt 
för sitt poängsystem var det år 2009 endast cirka 
16 % (se bilagd tabell 1) av alla invandrare som 
bedömdes enligt systemet, nämligen huvudansö-
kandena i kategorin kvalificerade arbetare. Men 
ytterligare ungefär 22 % av invandrarna är makar 
och barn till dessa ansökande, och det finns bland 
annat en positiv korrelation mellan de huvudan-
sökandes utbildningsnivå och deras makars. Detta 
bidrar till den relativt höga utbildningsnivån hos 
invandrare.
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Även utrikes födda som är tillfälligt bosatta 
eller anställda delas in i kategorier (för en intro-
duktion se Sweetman och Warman, 2010). Vissa 
tillfälliga kategorier, som programmen för innebo-
ende vårdnadsgivare eller högkvalificerade arbe-
tare, är tänkta att tillåta en övergång till varaktig 
bosättning, medan andra, såsom programmet för 
säsongsarbetare inom jordbruket, är väldigt strängt 
reglerat varför en obetydlig andel av arbetarna i 
denna kategori någonsin klassas som permanenta.

Invandringsystemet genomgår för närvarande 
kraftiga förändringar som verkar drivas av ett antal 
mål, bland andra (1) en önskan att förbättra anlän-
dande invandrares ekonomiska resultat, med tanke 
på försämringarna sedan 1980-talet, (2) ett försök 
att bättre hantera den kortsiktiga regionala arbets-
kraftsbrist som ofta följer en högkonjunktur inom 
varusektorn, samt (3) en önskan att flytta invand-
ringen bort från de tre största städerna till regioner 
som önskar fler ekonomiska invandrare.

Det tillfälliga programmet för kvalificerade 
arbetare, där man använder arbetskraftsinvandring 
för att kortsiktigt hantera regional arbetskrafts-
brist, har använts mer frekvent på 2000-talet än 
under tidigare perioder (figur 3). Antalet tillfälliga 
utländska arbetare kan tänkas öka igen när reces-
sionen är över och efterfrågan på arbetskraft ökar. 
Parallellt med denna åtgärd har ett nytt program, 
»Canadian Experience Class«, nyligen införts, 
där det tillfälliga programmet för högkvalifice-
rade utländska arbetare ska kunna fungera som en 
brygga till status som varaktig invandrare. 
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Denna attityd står i kontrast till det poängsys-
tem som i praktiken överför objektiva egenskaper 
till en prognos för framgång på arbetsmarknaden. 
Den nya politiken erbjuder arbetsgivare en större 
roll i urvalsprocessen (genom att de ger sysselsätt-
ningserbjudanden och ordnar tillfälliga arbetstill-
stånd) och eftergymnasiala institutioner (genom 
att de granskar och antar studenter – men de måste 
också få arbete som tillfällig utländsk arbetare efter 
examen). Emellertid undviks de prognoser som 
förknippas med poängsystemet genom krav på 
att potentiella invandrare (vissa grupper av tillfäl-
liga utländska arbetare) ska skaffa anställning inom 
ett högkvalificerat yrke inom en viss tidsperiod. 
Det nya programmet har också ett språkkrav 
som ser annorlunda ut än kravet för det ordina-
rie programmet för kvalificerade arbetare. Dels 
testas kunskaperna i engelska eller franska, istället 

Figur 3A. Årsinflödet av tillfälliga invandrare till Kanada 
sedan 1985
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för engelska och franska, dels blir man godkänd 
eller underkänd, istället för att kravet är en del av 
poängsystemet och som kombineras med andra 
bedömningsfaktorer.

Dessutom fattas beslut om urval av ekonomiska 
invandrare allt oftare av provinserna snarare än 
av de federala myndigheterna. Det »provinsiella 
nomineringsprogrammet« (Provincial Nominee 
Program, PNP) tillåter egentligen provinserna att 
själva välja ut många av invandrarna – både vad 
gäller antal och egenskaper – till deras region, 
baserat på det uppfattade behovet. Arbetsgivare 
spelar ofta en stor roll i den här urvalsprocessen, 
eftersom arbete i vissa fall måste ordnas i förväg.

Den nya »Canadian Experience Class«, det 
utvidgade provinsiella nomineringsprogrammet 
och det traditionella poängsystemet fungerar sida 
vid sida i urvalet av ekonomiska invandrare. Denna 
blandning kommer förmodligen att fortsätta, och 
Canadian Experience Class och PNP kommer 
förmodligen att växa, med en motsvarande minsk-
ning av det traditionella poängbaserade program-
met för kvalificerade arbetare. I Kanada föregår en 
viss debatt kring hur effektiva dessa förändringar 
av invandringsprogrammet kommer att vara och 
vilka implikationer det innebär på längre sikt.

Alldeles nyligen infördes viktiga lagändringar 
som tillåter ministern vid det kanadensiska med-
borgarskaps- och integrationsdepartementet att ge 
offentligt tillkännagivna »ministeriella instruktio-
ner«, för att bestämma prioriteringarna vid hand-
läggning och göra det möjligt för tjänstemän att 
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skicka tillbaka ansökningar till de sökande utan att 
bedöma hela ansökningen om vissa grundkrav inte 
uppfylls. Detta är tänkt att förbättra handläggning en 
och påskynda ansöknings- och invandringsflödet. 

Anpassar sig invandrare till arbets-
marknaden genom inkomster eller 
sysselsättning?

Mönstret för invandrares ekonomiska assimilering 
som kan observeras i många invandringsländer är 
välkänt: nya invandrares resultat på arbetsmarkna-
den är till en början sämre än objektivt jämför-
bara infödda arbetares, men med tiden förbättras 
resultaten i en snabbare takt än för de infödda, så 
att de »kommer ikapp« och till och med går om 
de infödda. Men om denna resultatförbättring 
äger rum i termer av förbättrade sysselsättningsni-
våer eller lönenivåer avgörs delvis av hur landets 
arbetsmarknadsinstitutioner fungerar, vilket även 
styrks av Antecol, Kuhn och Trejo (2006) jäm-
förelse av resultaten för invandrare i Australien, 
Kanada och USA.

Bland dessa länder har Australien den mest reg-
lerade arbetsmarknaden (huvudsakligen vad gäl-
ler lönenivåer), varför invandrarnas ekonomiska 
integration mestadels ägde rum med hänseende till 
sysselsättningsnivån. I jämförelse har USA relativt 
lite reglering av lönenivåer och ett begränsat socialt 
skyddsnät (särskilt för papperslösa invandrare). Sys-
selsättning är därför relativt viktigare för överlev-
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nad; alltså är sysselsättningsnivån för nya invandrare 
väldigt hög redan från början och integrationen 
äger rum huvudsakligen med avseende på inkom-
ster. Kanada ligger någonstans mittemellan.

Givet dessa resultat är det inte överraskande att 
de flesta ekonomiska analyser av invandrares inte-
gration på arbetsmarknaden i Kanada och USA 
tenderar att fokusera på inkomster medan fokus i 
Australien ligger på sysselsättning. Då Sverige mer 
liknar Australien vad gäller regleringen av arbets-
marknaden, kan detta följaktligen vara en bidra-
gande faktor till de lägre sysselsättningsnivåerna 
bland nyanlända invandrare. 

OECD har tagit fram indikatorer på sysselsätt-
ningsskydd. Indexvärdena för USA, Kanada, Aus-
tralien och Sverige är 0,85, 1,02, 1,38 respektive 
2,06.1 Vi har tyvärr inte tid att fördjupa oss i denna 
fråga på allvar i denna text, så därför lämnar vi 
detta för framtida forskning.

Detta kapitel fokuserar på assimileringen av 
invandrare både vad gäller sysselsättning och 
inkomst. Vi börjar med det förstnämnda.

Ekonomiska resultatet: Fokus på 
sysselsättning
Invandringsystemet som beskrevs ovan har sedan 
början på 1990-talet resulterat i en invandring till 
Kanada som kännetecknas av mycket höga utbild-
ningsnivåer och stor variation av utvandringslän-

1. Se http://www.oecd.org/document/34/0,3746,
en_2649_37457_40917154_1_1_1_37457,00.html#epl. 
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der, främst u-länder. Hur bra går det då för dessa 
invandrare ekonomiskt? 

Med tanke på att den politiska debatten i Sve-
rige främst fokuserar på sysselsättning vänder vi 
oss därför först mot detta mått. Som vi noterade 
tidigare har kanadensisk forskning mest fokuserat 
på invandrares förvärvsinkomster, hellre än syssel-
sättning eller arbetslöshet. Alltså finns det relativt 
lite forskning att använda sig av för Kanada. För-
fattarna bidrar med en del nya data.

i) Sysselsättningsresultat i ett internationellt sam-
manhang

Sett i ett internationellt sammanhang verkar Kana-
da klara sig mycket bra – och Sverige mindre bra 
– vad gäller invandrares sysselsättningsresultat. En 
ny internationell jämförelse från OECD av sys-
selsättnings- och arbetslöshetsnivåer bland inrikes 
och utrikes födda i tretton OECD-länder (Liebig 
2009) fann att det relativa utfall (utrikes födda re-
lativt inrikes födda) var bland det sämsta i Sverige 
och bland de bästa i Kanada (tabell 1). Bland män 
var det enbart i Kanada, Storbritannien och USA 
som den samlade sysselsättningsnivån hos utrikes 
födda år 2007/2008 var lika hög eller högre än 
bland de inrikes födda, arbetslöshetsnivåerna var 
likartade bland de båda populationerna. Sveriges 
samlade resultat var bland de sämre, tillsammans 
med Belgien, Danmark, Norge och Schweiz. I 
Sverige var sysselsättningsnivån bland de utrikes 
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födda 8,6 procentenheter lägre än för de inrikes 
födda, och arbetslösheten var 2,5 gånger så hög.

Observera att detta är aggregerade data som 
därför inte tar hänsyn till skillnader i ålder, utbild-
ningsnivå, språkfärdigheter, antal år bosatta i lan-
det, typ av invandrare (ekonomisk eller humani-
tär flykting) och andra viktiga skillnader mellan 
invandrare och de inrikes födda, eller mellan 
invandrare från olika länder. Som vi kommer att 
se har dessa faktorer en kraftig inverkan på sys-
selsättningsresultatet. En OECD-studie (OECD, 
Lemaitre och Liebig 2007) justerade data för skill-
nader i ålder, utbildningsnivå och civilstånd mel-
lan invandrare och de inrikes födda i fyra länder: 
Holland, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 
Sverige var tillsammans med Holland sämst i den 
här jämförelsen mellan fyra länder. De justerade 
resultaten, som baserades på 2002 års data för män, 
antydde att i helhet hade de utlandsfödda bara 0,36 
gånger så stor sannolikhet att vara anställda som 
de inrikes födda, jämfört med 0,55 gånger så stor 
chans i Storbritannien och Tyskland. Bland de 
utrikes födda som hade vistats i landet ett år eller 
mindre så var det bara 0,13 gånger så stor chans att 
de var anställda i Sverige, jämfört med 0,24 gånger 
i Tyskland och 0,35 gånger i Storbritannien.

Varför verkar de samlade resultaten för syssel-
sättning och arbetslöshet vara så mycket bättre 
i Kanada (och andra länder) än i Sverige? På 
grund av bristen på forskning i Kanada om hur 
invandrare presterar vad gäller sysselsättning och 
arbetslöshet kan vi inte här ge något definitivt 
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svar på frågan. Men en noggrannare beskrivning 
av invandrares sysselsättningsresultat i Kanada, och 
i mindre utsträckning Sverige, kommer att visa 
riktningen till möjliga förklaringar.

ii) Invandringsflöden och resultat samt ekonomiska 
villkor

Ekonomiska villkor tillsammans med storleken på 
inflödena av invandrare påverkar uppenbart de 
ekonomiska resultaten. Invandrare drabbas av en 
större nedgång i resultat under en lågkonjunktur 
än inrikes födda (Aydemir 2003, Aydemir och 
Skuterud 2005). Om inflödena är stora och eko-
nomin går dåligt, kommer invandrare att drabbas. 
En OECD-studie av svenska invandrares anpass-
ning till arbetsmarknaden pekade på den här frå-
gan som åtminstone en delförklaring till de relativt 
dåliga ekonomiska resultaten för invandrare i Sve-
rige (OECD 2007). 

Storskalig invandring är ett relativt nytt feno-
men i Sverige. År 2002 hade mer än 35 % av den 
utrikes födda befolkningen i arbetsför ålder anlänt 
under de senaste tio åren. I Kanada var den siffran 
ungefär en fjärdedel. Och i Sverige var en mycket 
liten andel av dessa »ekonomiska« invandrare; 60 
till 80 procent hade invandrat av humanitära skäl 
och anhöriginvandring (OECD 2007). Som vi 
noterade ovan gäller det motsatta i Kanada, där 
ekonomiska invandrare dominerat inflödet sedan 
1990-talet. Humanitära invandrare har mycket 
svårare att få jobb, oavsett om de kommer till 
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Kanada eller i Sverige.
Detta inflöde av humanitära invandrare sam-

manföll med en utdragen ekonomisk nedgång 
i Sverige. Arbetslösheten i Sverige steg från 
omkring 2 procent år 1990 till cirka 10 procent 
mellan 1993 och 1997 för att sedan falla tillbaka 
till mellan 5 och 8 procent under 2000-talet, vil-
ket fortfarande är högt med historiskt mått mätt i 
Sverige. Ännu mer talande var fallet i sysselsätt-
ningsnivåerna i Sverige i mitten på 1990-talet. 
Sysselsättningsnivåerna för både inrikes och utri-
kes födda män påverkades, men framför allt för de 
sistnämnda. 

Till exempel visar data fram till 2003 att bland 
de utrikes födda som vistats i Sverige fyra år eller 
mindre föll sysselsättningsnivåerna från cirka 60 
procent år 1990 till 30 procent i mitten på 1990-
talet. De återhämtade sig, men bara till kring 50 
procent i början på 2000-talet. Liknande ned-
gångar kan konstateras bland alla invandrargrup-
per, inklusive de som varit i landet i över 20 år. 
Under 1990-talet sjönk sysselsättningsnivån för 
den senare gruppen från över 80 % innan lågkon-
junkturen till 70 % i början på 2000-talet. Lik-
nande mönster kunde konstateras för kvinnor. En 
utdragen ekonomisk lågkonjunktur tillsammans 
med en stor ökning av invandringen kan påverka 
utfallen inte bara under själva lågkonjunkturen 
utan även lång tid därefter.

En ökning av invandringen, samtidigt med 
en ekonomisk lågkonjunktur, verkar ha ägt rum 
igen i slutet på 00-talet i Sverige. Årsinflödena av 
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invandrare i Sverige var som högst mellan 2006 
och 2009 med kring 0,9 procent av befolkningen. 
Liknande antal noterades i början på 1990-talet, på 
cirka 0,85 procent av befolkningen. Dessa invand-
ringsnivåer är högre än vad som typiskt är fallet i 
Kanada, som har en av de högsta invandringstak-
terna i västvärlden. Den svenska arbetslösheten låg  
mellan 6 och 7 procent mellan 2006 och 2008, 
men steg sedan till över 8 procent under 2008 och 
2009 års recession. Dessa perioder med relativt 
höga inflöden av humanitära flyktinginvandrare, 
tillsammans med en arbetsmarknad med relativt 
hög arbetslöshet, ur ett historiskt perspektiv i Sve-
rige, kan vara en del av förklaringen till de relativt 
dåliga sysselsättningsresultaten bland invandrare, 
som OECD (2007) föreslår.

Men Kanada då? Hur står sig de i samma slags 
analys? Kanadas arbetsmarknad har traditionellt 
fungerat på ett lite annorlunda sätt än Sveriges. 
Arbetsmarknaden hade traditionellt högre arbets-
löshet men fler och kortare arbetslöshetsperioder. 
Det vill säga att tillsammans med USA:s arbets-
marknad ansågs den vara mer flexibel än många 
europeiska länders. Arbeten både skaffas och för-
loras lättare. Genom 1980-talet var arbetslösheten 
i Sverige 2 till 4 procent och i Kanada mellan 8 
och 12 procent. Medan Kanadas arbetslöshet sjönk 
under 1990- och 2000-talen, steg den i Sverige 
(figur 3). Resultatet är att arbetslösheten i de två 
ekonomierna såg mycket likartad ut under 1990- 
och 2000-talen. Men det vi emellertid inte vet är 
huruvida flexibiliteten på arbetsmarknaden ökade 
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i Sverige under den här perioden, till den punkt då 
den motsvarade de nordamerikanska arbetsmark-
nadernas. En mer flexibel arbetsmarknad gör det 
lättare för arbetslösa invandrare (och andra) att få 
fotfäste, även om de måste vara arbetslösa under 
vissa korta perioder.

Vad gäller inflödet av invandrare så var det 
i allmänhet högre i Kanada än i Sverige, 0,6 till 
0,8 procent av befolkningen i Kanada och 0,4 till 
0,9 procent i Sverige (figur 4). Inflödet varierar 
mer i Sverige; denna variation kan komma att bli 
ett problem om inte tillhandahållandet av bosätt-
ningsstöd och språkträning anpassas snabbt nog. 
Särskilt om flyktingar behöver mer offentligt stöd 
jämfört med ekonomiska invandrare. 

På ytan verkar det som om Kanada mer fram-
gångsrikt tog emot ett högre inflöde av invand-
rare under 1990- och 2000-talen än Sverige, med 
en arbetsmarknad som noterade ungefär samma 
arbetslöshet som i Sverige. Men väldigt höga 
invandringsnivåer under svaga ekonomiska perio-
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Figur 3B. Arbetslösheten i Sverige och Kanada.



Garnett Picot och Arthur Sweetman

86

der i Sverige kan ha spelat en viktig roll. (Notera att 
invandringsnivåerna i Kanada också var höga under 
den allvarliga recessionen i början på 1990-talet.) 
    Dessutom, som vi tidigare nämnt, är detta över-
siktlig analys, eftersom endast arbetslöshetsnivån 
inte ger tillräcklig information om många viktiga 
aspekter på arbetsmarknaden, såsom graden av rör-
lighet och flexibilitet. Det kan finnas viktiga skillna-
der mellan de båda länderna i dessa avseenden som 
spelar en roll för invandrares ekonomiska integra-
tion. Även om Sverige inte har en lika stel arbets-
marknad med långa perioder av arbetslöshet som 
andra delar av Europa, verkar det som att den inte är 
lika flexibel som den kanadensiska. Sverige inves-
terar också stort i en aktiv arbetsmarknadspolitik. 
   Kanske ligger svaret i vilken typ av invandrare 
som anländer till de två länderna. Bland invandrare 
varierar sysselsättningsresultat över ett antal dimen-
sioner, bland annat typ av invandrare (ekonomisk, 
återförening eller flykting), tid i landet och utbild-

Figur 4. Invandringstakt i Kanada och Sverige
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ningsnivå. Invandrarna till de båda länderna skil-
jer sig väsentligt åt över dessa dimensioner. Som 
vi tidigare noterat är det kanadensiska systemet 
betydligt mer »styrt«, med höga nivåer ekonomiska 
invandrare (och deras makar) som delvis väljs ut 
för att maximera det ekonomiska resultatet. De 
följande avsnitten skisserar skillnaderna i sysselsätt-
ningsnivåer enligt dessa egenskaper.

iii) Sysselsättningsresultat per invandrarkategori

Xue (2010) använde Canadian Longitudinal Sur-
vey of Immigrants2 för att undersöka sysselsätt-
ningsresultaten hos invandrare under deras första 
fyra år i Kanada. Vid undersökningen följdes ut-
valda invandrare under fyra år. Undersökningar 
gjordes vid sex månader, två år och fyra år efter 

2. Vid den första intervjun var svarsfrekvensen strax över 60 procent 
(detta är ett resultat av att man både måste lokalisera individer och 
få dem att gå med på att undersökas) och bland de som svarade vid 
den första intervjun fortsatte ungefär 65 procent till den tredje vågen. 
Förutom de vanliga skälen för uteblivna svar så är både återvändande 
och/eller vidare migration problem för urvalet i fråga eftersom under-
sökningen är begränsad till de som bor i Kanada. Även om det finns viss 
diskussion kring storleken på följande uppskattningar, där vissa anser 
att de är lite väl höga, föreslår Aydemir och Robinson (2008) att nästan 
25 procent av alla nya invandrare lämnar landet inom fem år, och över 80 
procent av de som lämnar gör så inom det första året efter ankomsten. 
Vidare, eftersom alla respondenter i LSIC-studien landade från utlandet 
(i motsats till att landa inom Kanada), så underskattar den nationella siff-
ran på återvändande och vidare migranter förmodligen hur många inom 
urvalet som lämnat, eftersom den ekonomiska kategorin var tvungna 
att ansöka genom en ambassad utomlands när undersökningen gjordes 
och det dessutom är troligare att de lämnar, medan flyktingansökande 
får landa inom landet och det är troligare att de stannar. Aydemir och 
Robinson finner att kring 25 procent av invandrare som anlände inom 
kategorin kvalificerade arbetare lämnade inom ett år efter ankomst, och 
att fyra år efter ankomst (vilket motsvarar våg 3 i våra data) hade runt 33 
procent lämnat. Xue använder genomgående den viktning som den ka-
nadensiska statistikmyndigheten gett för att göra urvalet representativt.
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ankomsten år 2000. Sysselsättningsdata hänvisar 
till män och kvinnor över 15 år.

Sysselsättningsnivån ökade märkbart med den 
tid som tillbringats i Kanada. Fyra år efter ankom-
sten var 68 procent av invandrarna anställda (bilagd 
tabell 2). Men det finns en tydlig variation vad gäl-
lande invandrarkategori. Flyktingar och anhöri-
ginvandrare hade de lägsta sysselsättningsnivåerna. 
Sex månader efter ankomst hade bara 22 procent 
av flyktingarna och 41 procent av anhöriginvand-
rarna sysselsättning, jämfört med 62 procent av de 
ekonomiska invandrarna i den kvalificerade kate-
gorin (huvudansökande). Efter fyra år hade läget 
förbättrats, men nivån var mycket lägre bland 
flyktingar och anhöriginvandare, cirka 55 procent, 
än bland den kvalificerade ekonomiska kategorin 
med 84 procent och deras makar med 64 procent. 
Som vi noterade ovan domineras invandringen till 
Kanada av den ekonomiska kategorin, medan den 
svenska invandringen i högre grad tillhör flykting- 
och anhörigkategorierna, vilket i sin tur innebär 
lägre sysselsättningsnivåer.

Enbart kunskap om huruvida en invandrare 
har en sysselsättning eller inte är inte tillräckligt. 
Xue (2010) bröt ner sysselsättningarna i hel- och 
deltidsarbete (bilagd tabell 2).3 Bland de anställda 
var det troligare att kvalificerade arbetare som 
bedömts enligt poängsystemet hade ett heltidsar-
bete (87 procent av de anställda), med familjekate-
gorin därefter (77 procent). Det finns relativt små 

3. Arbete på heltid definierades som 30 timmar i veckan eller mer.
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skillnader bland de tre återstående kategorierna 
(cirka 70 procent). Dessa resultat är genomsnit-
ten för varje kategori. Men inte alla invandrare 
upplever en (självbedömd) förbättring i sitt eko-
nomiska resultat i takt med den tid som tillbringas 
i Kanada. Vissa upplever istället en försämring av 
sin ekonomiska situation. Panel 3 (bilagd tabell 3) 
rapporterar invandrares självuppskattning angå-
ende deras sysselsättningssituation fyra år efter 
ankomst jämfört med två år efter ankomst. Inom 
alla kategorier, och särskilt bland flyktingar, rap-
porterar majoriteten individer att de har det bättre. 
En betydande andel (mellan en fjärdedel och en 
tredjedel) rapporterar dock att de har det sämre. 
Denna data indikerar att flyktingar är de, vars 
resultat förbättras snabbast efter den första tiden i 
Kanada. Det faktum att sysselsättningsnivåer bland 
flyktingar motsvarar anhörigkategorins efter fyra 
år är uppmuntrande.

Om invandringen till Kanada begränsades till 
flyktingar och anhörigkategorin, som närmare lik-
nar majoriteten av den svenska invandringen, blir 
skillnaden i ekonomiska resultat mellan de båda 
länderna avsevärt mindre. Detta kan visas genom 
att fokusera på resultaten hos flyktingar jämfört 
med (utlandsfödda) invandrare. År 2008 var sys-
selsättningsnivån bland flyktingar 53,7 procent 
och bland övriga invandrare 57,1 procent, bland 
personer mellan 20 och 64 år i Sverige. Eftersom 
flyktingar och anhöriginvandrare dominerade 
invandringen fanns det inga större skillnader mel-
lan sysselsättningsnivån för samtliga invandrare 
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och för flyktingar. Men i Kanada ser vi, om vi 
använder de data som just redovisats, att bland de 
som är över 15 år så är sysselsättningsnivån fyra 
år efter ankomst 56 procent för flyktingar jämfört 
med 68 procent för alla invandrare. Den senare 
siffran höjs av att ett stort antal ekonomiska mig-
ranter och deras makar inkluderas.

iv) Sysselsättningsnivåer bland mindre och mer hög-
utbildade invandrare

Med varje mått mätt är invandrare i Kanada högt 
utbildade. Eftersom kvalificerade huvudansökan-
de inom den ekonomiska kategorin delvis väljs ut 
på grundval av utbildning är det inte alltför för-
vånande att utbildningsnivån är hög inom denna 
grupp. Men utbildningsnivån hos många av de 
andra grupperna är också hög. Eftersom en stor 
andel av denna grupp (de mycket unga) inte har 
avslutat sin utbildning underskattar dessa siffror 
den totala befolkningens utbildningsnivå, men de 
ger ändå en föraning om de relativa nivåerna.

Bland kvalificerade huvudansökande över 15 år, 
de invandrare som väljs ut baserat på poängsyste-
met, hade 78 procent av de som togs in mellan 
2000 och 2007 en universitetsexamen. På grund 
av förändringar i poängsystemet torde invandrar-
nas utbildningsnivå om något ha ökat sedan dess. 
En stor andel av dessa invandrare hade masters- 
eller doktorsexamina. Bland makarna till kvali-
ficerade huvudansökande hade ungefär hälften 
examina, och bland familjeåterföreningskategorin 
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Invandrare Födda i 
Kanada< 5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år > 20 år

Totalt
Högskola 68,5 79,2 81,4 84,8 81 85,5

Annan efter-
gymnasial

67,8 73,8 78,6 80,5 77 80,2

Gymnasium 58,4 66,9 69,4 71,4 71,5 75,3

Förgymnasial 46,8 50,9 58,3 60,7 55,5 56,6

Totalt 65,2 73,3 75,3 77,3 73,8 77,2

Män
Högskola 77,3 86,1 85,1 88,5 84,2 87

Annan  
eftergymnasial

79 81,8 83,6 84,4 80,3 82,7

Gymnasium 73,1 80,8 80 80,2 77,6 79,9

Förgymnasial 69,9 74,4 74,5 70,1 65,3 64

Totalt 76,7 83,4 82,6 82,9 78,9 80,2

Kvinnor
Högskola 59,7 71,5 77,4 80,9 77,6 84,2

Annan  
eftergymnasial

58,2 67,5 74,3 76,9 73,7 77,7

Gymnasium 47,9 56,3 60,7 63,4 66,3 70,7

Förgymnasial 32,1 36,1 47,8 51,6 47,3 46,9

Totalt 55 64,1 68,8 71,9 69 74,2

Tabell 2. Sysselsättningsnivå efter utbildning och 
vistelsetid, ålder 25-64
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27 procent. Tretton procent av flyktingarna hade 
universitetsexamen. Totalt säger denna data att 
45 procent av samtliga invandrare till Kanada har 
en universitetsexamen. Om man bara inkluderar 
populationen mellan 25 och 54 år så är andelen 
cirka 60 procent för män och 51 procent för kvin-
nor.

Detta har en tydlig påverkan på sysselsättnings-
nivåer. Bland långtidsinvandrare (bott i Kanada 
20 år eller längre) var sysselsättningsnivån hos den 
manliga befolkningen mellan 25 och 64 år 65 pro-
cent för dem utan gymnasieutbildning, 77 procent 
för dem med gymnasieutbildning och 84 procent 
bland dem med universitetsexamen (tabell 2). Lik-
nande skillnader märks bland invandrare med färre 
vistelseår i Kanada. Variationen bland kvinnorna 
var mycket större, från 47 procent bland dem utan 
gymnasieutbildning till 78 procent bland dem 
med universitetsexamen. Det är tydligt att om 
invandringen till Kanada till största delen bestod 
av lägre utbildade skulle även andelen anställda se 
väldigt annorlunda ut.

v) Språkskillnader kan spela roll

Språket är en av de avgörande faktorerna för hur 
snabbt och hur väl invandrare från olika kultu-
rer anpassar sig till arbetsmarknaden (t.ex. Ferrer, 
Green och Riddell 2006). Gruppen potentiella 
migranter i världen som talar svenska är extremt 
begränsad, i alla fall utanför Norden. Alltså krävs 
det särskilda insatser för att lära nya invandrare 
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svenska, och dessa insatser kan ta tid, vilket förse-
nar integrationen på arbetsmarknaden.

Kanada är i ett mycket bättre läge, då det finns 
en stor grupp potentiella invandrare som har vissa 
förkunskaper eller erfarenheter av åtminstone ett 
av de två officiella språken i Kanada, engelska 
och franska. Även om invandringen till Kanada 
har rört sig bort från Europa och mot Asien och 
Afrika finns det fortfarande ett stort antal invand-
rare som har skaffat sig vissa förkunskaper i eng-
elska eller franska innan ankomsten. Under 2000-
talet hade över hälften av anlända invandrare vissa 
kunskaper i engelska eller franska (Citizenship and 
Immigration Canada 2010). Delvis följer det av 
att språk är ett av urvalskriterierna för ekonomiska 
invandrare. Försämrade kunskaper i engelska eller 
franska bland invandrare, som har att göra med 
att färre invandrare kommer från Kanadas tradi-
tionella ursprungsländer mot Asien och Afrika, 
är en av de stora förklaringarna till försämringen i 
de ekonomiska resultaten, som vi kommer att se i 
nästa avsnitt. För att bekämpa denna trend inför-
des ett strängare språkkrav i mitten på 2000-talet, 
som ekonomiska invandrare nu måste gå igenom 
innan de får komma till Kanada.

vi) Men de relativa arbetslöshetsresultaten har för-
sämrats i Kanada sedan 1980-talet

Även om de senaste årens sysselsättningsresultat 
bland invandrare i Kanada verkar ganska bra vid 
en internationell jämförelse har de relativa ar-
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betslöshetsresultaten försämrats sedan 1980-talet.4 
Denna försämring ägde rum trots att invandrar-
nas utbildningsnivå ökade drastiskt. På 1980-talet 
hade ungefär 10 procent av ankommande invand-
rare över 15 år en examen och år 2008 var det 45 
procent. En stor del av denna ökning ägde rum på 
1990-talet.

Bland män var arbetslösheten bland invandrare 
som anlände under slutet på 1970-talet lägre under 
deras första fem år i Kanada (dvs. då de var »nyan-
lända«) jämfört med Kanadafödda (tabell 3, nedre 
panelen). Men denna relativa arbetslöshet (jämfört 
med de födda i Kanada) steg med efterföljande 
årskullar av ankommande invandrare. Under 
deras första fem år i Kanada var den relativa nivån 
för gruppen som kom i slutet på 1970-talet 0,84, 
men hade nått 1,60 bland gruppen som anlände 
i början på 2000-talet5 (dvs. arbetslösheten bland 
»nyanlända« invandrare var 1,6 gånger de kana-
densiskföddas).

Bland kvinnor (tabell 3 – övre panelen) var för-
sämringen tydligare. Den relativa arbetslösheten 
för nyanlända växte stadigt från slutet på 1970-
talet till början på 2000-talet. Under de första 
fem åren i Kanada var arbetslösheten för kvinnor 

4. Det vill säga arbetslöshetsnivån jämfört med de som är födda i 
Kanada. Detta mått är bättre än arbetslöshetsnivån i sig, eftersom den 
implicit kontrollerar för konjunktursvängningar genom att använda den 
inrikes födda arbetslöshetsnivån som måttstock, låt vara att invandrare 
kan vara något känsligare för konjunkturen. Den kontrollerar också för 
politiska förändringar som kan påverka arbetslösheten på samma sätt.

5. En viss förbättring ägde rum i slutet på 1990-talet som förmodligen 
hade att göra med den snabba ökningen av utbildningsnivån och den 
ökande andelen för den kvalificerade ekonomiska kategorin under den 
perioden (Picot och Hou 2009)
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Arbetslöshet År i Kanada

< 5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år > 20 år

Kvinnor
1976-80 0,083 0,104 0,098 0,086 0,046

1981-85 0,138 0,126 0,103 0,061 0,044

1986-90 0,168 0,133 0,07 0,058

1991-95 0,188 0,087 0,071

1996-2000 0,136 0,082

2001-2005 0,129

Män
1976-80 0,043 0,07 0,081 0,071 0,043

1981-85 0,104 0,101 0,083 0,049 0,039

1986-90 0,153 0,104 0,057 0,046

1991-95 0,145 0,068 0,049

1996-2000 0,099 0,055

2001-2006 0,084

I förhållande till 
kanadensiskfödda År i Kanada

< 5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år > 20 år

Kvinnor
1976-80 1,15 1,05 1,1 1,08 0,82

1981-85 1,4 1,4 1,3 1,08 0,9

1986-90 1,87 1,68 1,24 1,17

1991-95 2,37 1,54 1,45

1996-2000 2,42 1,66

2001-2005 2,62

Män
1976-80 0,84 0,85 0,92 0,82 0,67

1981-85 1,27 1,14 0,96 0,77 0,75

1986-90 1,73 1,2 0,89 0,88

1991-95 1,68 1,06 0,95

1996-2000 1,55 1,05

2001-2006 1,6

Tabell 3. Arbetslöshet efter invandringsår och vistelse-
tid i Kanada, ålder 25-64 år
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som anlände i slutet på 1970-talet 1,15 gånger de 
kanadensiskföddas och bland gruppen i början på 
2000-talet var den 2,62.

Resultat som mäts enligt kvoten av sysselsätt-
ning och befolkning (dvs. sysselsättningsnivån) 
visar en mindre minskning. Bland män föll den 
relativa sysselsättningsnivån hos de som anlände i 
slutet på 1990-talet jämfört med dem som anlände 
i början på 1970-talet från 1,03 till 0,87, men har 
sen dess återhämtat sig till 0,97 (tabell 4). Alltså 
var den samlade sysselsättningsnivån bland de som 
anlände i början på 2000-talet ungefär lika som 
hos de inhemska. Liksom med arbetslösheten är 
kvinnornas historia mindre positiv. Sysselsätt-
ningsnivån bland kvinnor som invandrade i början 
på 2000-talet under deras första fem år i Kanada 
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var bara 0,79 gånger nivån för kanadensiskfödda 
kvinnor. Detta var en tydlig minskning jämfört 
med dem som anlände i slutet på 1970-talet, vars 
sysselsättningsnivå var 1,03.

Kanada har inte undkommit den allmänna 
nedgång i invandrares ekonomiska resultat som 
noterats i de flesta västländer. Nyare årskullar 
med invandrare till Kanada har relativt sett större 
svårigheter att få sysselsättning än de motsvarande 
tidigare grupperna, trots att de har högre utbild-
ningsnivå och att fler av dem tillhör den kvalifice-
rade ekonomiska kategorin. 

Nedgången är mindre tydlig vid en mätning 
av sysselsättningsnivåer, men som syns i nästa 
avsnitt är den särskilt tydlig för anställda invandra-
res inkomster. Invandrare till Kanada hittar jobb, 
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men de får sämre betalt än tidigare. Skälen till för-
sämringen i den relativa arbetslösheten är okända 
eftersom knappast någon seriös forskning har gjorts 
i Kanada om just denna fråga. Dock har en stor 
mängd forskning tagits fram kring minskningen i 
invandrares ingångslöner och dess orsaker.

Försämringen av kanadensiska invandrares 
ingångslöner

I många länder som tar emot invandrare har 
resultaten på arbetsmarknaden bland nya invand-
rare försämrats högst markant mellan årsgrupper 
(se t.ex. för Kanada Aydemir och Skuterude 2005; 
Frenette och Morisette 2005; Green och Wors-
wick 2010; Picot 2008; Sweetman 2010; Sweet-
man och Warman 2008). Detta är troligtvis en av 
Kanadas stora samhällspolitiska frågor. 

En motsvarande ökning av fattigdomen hos 
invandrare har ägt rum, som kan ses i figur 5. År 
1980 var andelen invandrare och kanadafödda med 
årsinkomster under fattigdomsgränsen jämförbara. 
Om vi bortser från de kortsiktiga svängningar som 
konjunkturen för med sig, är det tydligt att tren-
derna för kanadafödda och invandrare går i olika 
riktningar – fattigdomen ökar bland invandrare 
och minskar bland de kanadafödda. Dessa fattig-
domstrender drivs huvudsakligen av förändringar 
i årsinkomster på arbetsmarknaden hos invandrare 
och de kanadafödda (Picot, Hou och Coulombe 
2009; Picot, Lu och Hou 2009). Det är också värt 
att notera att svängningarna är större för invand-
rare än för de kanadafödda, där de förstnämnda är 
känsligare inför konjunkturförändringar.
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Bland invandrare med jobb nådde de som anlän-
de i slutet av 1970 relativt snabbt efter ankomst 
en god inkomstnivå. Bland senare årsgrupper har 
inkomsten vid ankomst varit allt lägre, och den 
kumulativa effekten har varit dramatisk. När man-
liga invandrare jämförs med de kanadensiskfödda 
med liknande egenskaper (d.v.s. utbildning, ålder, 
civilstånd o.s.v.) hade gruppen som anlände i slutet 
på 1970-talet en årsinkomst som var ungefär 85 
procent av deras kanadafödda motparters, under 
de första fem åren i Kanada (mer specifikt var 
logaritmen av kvoten av invandrares genom kana-
densiskföddas inkomster 0,85). Efter 11 till 15 år i 
Kanada tjänade denna grupp cirka 92 procent av 
vad jämförbara kanadensiskfödda gjorde.

Bland män som anlände i början på 1990-talet 
föll inkomster vid ankomsten till cirka 60 procent 
av jämförbara kanadaföddas (d.v.s. 0,60 i loga-
ritmerade inkomster) under de fem första åren i 
Kanada (figur 6). (Minns att Kanada genomgick 
en kraftig recession i början på 1990-talet, samti-
digt som invandringen ökade.) En viss förbättring 
kunde skönjas bland dem som anlände i slutet på 
1990-talet, men detta följdes av en försämring igen 
i början på 2000-talet. Medan det finns vissa indi-
kationer på att tillväxttakten för inkomster direkt 
efter invandring har ökat i senare årsgrupper, är 
det osäkert om de når ikapp sina inrikes födda 
motparter under sina arbetsliv (figur 6). Liknande 
trender kan noteras för kvinnorna.

Flera skäl till nedgången har konstaterats (se 
Picot och Sweetman 2005, Reitz 2007 och Picot 



Garnett Picot och Arthur Sweetman

100

2008 för genomgångar av nedgången och dess 
orsaker). I ett tidigt stadium av nedgången under 
1970- och 80-talen spelade förändrade källän-
der en stor roll. Det har skett en förändring där 
invandringen skiftat bort från de traditionella käll-
regionerna såsom Västeuropa, USA och Australien 
till asiatiska, afrikanska och karibiska länder. Ett en 
hel del följder som är svåra att åtskilja följer från 
detta, inte minst problem med språkfärdigheter, 
utbildningskvalitet, kulturella skillnader, kanske 
etnisk diskriminering o.s.v.

Det andra skälet till nedgången har att göra med 
ett kraftigt fall i den ekonomiska avkastningen på 
tidigare arbetslivserfarenhet. Detta ägde huvud-
sakligen rum under 1980- och 90-talen. På 1970-
talet behandlades individer som invandrade med, 
låt oss säga, 20 års arbetslivserfarenhet på samma 
sätt som kanadensare med samma mängd erfaren-
het, vad inkomster beträffar. Men arbetsmark-
naden behandlar nu nya invandrare, särskilt från 
u-länderna, som nya på arbetsmarknaden, oavsett 
hur mycket erfarenhet de har av tidigare arbete 
utomlands, och de belönas därmed inte för den 
arbetslivserfarenhet de erhållit innan invandring-
en.

För det tredje, och kopplat till det andra feno-
menet, har alla ingångslöner minskat för samtliga 
(både kanada- och utlandsfödda) som träder in på 
arbetsmarknaden, där den största delen av den här 
förändringen ägde rum på 1980-talet. I det här fal-
let hade inte minskningen inte något att göra med 
om man var invandrare eller inte.
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För det fjärde var det efter 2000 en väldigt känn-
bar IT-kris i Nordamerika och delar av Europa. 
Ett historiskt högt antal anländande invandrare 
var utbildande inom data- och ingenjörsvetenskap 
under slutet på 1990- och början på 2000-talen, 
då invandringen tillgodosåg behovet av fler IT-
kunniga arbetare under högteknologiboomen i 
slutet av 1990-talet. Under nedgången i början på 
2000-talet drabbades dessa invandrare särskilt hårt. 
Vidare tenderar invandrare att ha lägre anställ-
ningstrygghet och de upplevde därför fler negativa 
konsekvenser vid den här typen av sektorspecifika 
nedgångar som det inte verkar finnas någon större 
återhämtning från.

Intressant nog finns det en stor allmän debatt 
och många myndighetsprogram som behandlar 
problemet med valideringen av nya invandrares 
akademiska meriter. Dock visar empiriska data att 
bara en måttlig förändring har ägt rum i utländ-
ska meriters avkastning i Kanada (t.ex. Ferrer och 
Riddell 2008) – men det finns specialproblem 
kring IT-kollapsen i början på 2000-talet där 
avkastningen på högre utbildning föll för många 
invandrare (Picot och Hou 2009). I allmänhet får 
invandrare en något lägre avkastning på utbild-
ning innan invandring. Så har det emellertid all-
tid varit och det är ingen tillräcklig förklaring till 
nedgången i resultat på arbetsmarknaden. Vidare 
förknippas valideringsfrågor vanligtvis med yrken 
som kräver yrkesexamina, såsom läkare, revisor 
eller ingenjör. Dessa yrken utgör en relativt liten 
andel av samtliga invandrare till Kanada. Även om 
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problemen med meriterna försvann skulle proble-
men med låga inkomster bland invandrare kvarstå. 
Icke desto mindre är meritvalidering ett verkligt 
problem för vissa invandrargrupper och därför ett 
område där lämpliga politiska åtgärder kan bidra 
till att förbättra resultaten.

Det kanske viktigaste är att språkfärdigheter ver-
kar påverka avkastningen av formell utbildning. 
Invandrare med goda kunskaper i engelska eller 
franska har mycket lättare att konvertera sin utbild-
ning till inkomster än de med sämre kunskaper. 
En färsk uppsats (Bonikowska, Green och Riddell 
2009) har visat att avkastningen på språkkunskaper 
i engelska och franska är snarlik för invandrare och 
kanadafödda. Det vill säga att när kunskaper i eng-
elska och franska tas i beräkning, tjänar invand-
rare ungefär vad man kunde vänta sig, och har 
inkomster som motsvarar jämförbara kanadaföd-
das. Fördelningen av språkfärdigheter förklarar en 
stor del av inkomstklyftan mellan invandrare och 
inrikes födda. I helhet verkar språkfärdigheter ha 
en avsevärd direkt och indirekt påverka på resultat 
på arbetsmarknaden, och är nyckeln till ett positivt 
resultat.

På grund av denna forskning har kanadensiska 
politiska beslutsfattare och andra ansträngt sig hårt 
för att förbättra resultaten på arbetsmarknaden. 
Nyckelförändringar har genomförts för att förbätt-
ra nya invandrares arbetsmarknadsresultat, bland 
annat förändringar av urvalsreglerna för invand-
rare, att stärka språkproven, att införa nya program 
som tidigare nämnts, att öka andelen invandrare 
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i den ekonomiska kategorin samt att förstärka 
bosättningsprogram för invandrare. Dessa föränd-
ringar har lett till vissa framgångar, men utrymmet 
tillåter inte här någon fullständig genomgång. Det 
verkar sannolikt att det samlade utfallet skulle vara 
sämre utan några av dessa förändringar.

Diskussion och slutsatser
Invandrare till Kanada uppnår gynnsammare re-
sultat än sina motparter i Sveriges. Men Kanada 
har inte undkommit den resultatförsämring som 
har noterats sedan 1980-talet för de flesta väster-
ländska invandringsländer, däribland Sverige.

Fast mer forskning skulle krävas för att slå fast 
följande hypoteser urskiljer jämförelsen mellan 
Kanada och Sverige flera plausibla faktorer som 
kan påverka de resultat som observerats i Sverige.

1) Skillnader för den typ av invandrare som 
kommer till de båda länderna spelar roll. 
Kanadas invandrare har egenskaper som 
lättare leder till positiva arbetsmarknadsre-
sultat än de som anländer till den svenska 
gränsen. De förra är till största delen högut-
bildade och tillhör mycket oftare kategorin 
ekonomiska invandrare. Sveriges invandrare 
är oftare humanitära invandrare/flyktingar, 
med lägre utbildning. Dessa skillnader beror 
åtminstone delvis på Kanadas betydligt mer 
styrda invandringssystem, som tydligt har 
satsat på hög kompetens, som framgått ovan. 
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Sedan slutet på 1960-talet har tonvikten i 
Kanada legat på att säkerställa att en stor del 
av invandrarna har egenskaper som hjälper 
dem att integreras på arbetsmarknaden. Och 
denna tonvikt har förstärkts sedan början 
på 1990-talet, när forskningen visade att de 
ekonomiska resultaten höll på att försämras.

2) Storskalig invandring är ett nyare fenomen 
i Sverige än i Kanada, vilket resulterar i fler 
nyanlända invandrade med kortare tid för 
anpassning. Vid en jämförelse av länderna, 
utan att ta med skillnader i vistelsetid och 
den efterföljande ekonomiska integratio-
nen, verkar Kanada ha ett bättre resultat helt 
enkelt därför att landet har en större andel 
invandrare som har haft längre tid på sig att 
integreras ekonomiskt.

3) Empiriska data för Kanada antyder att vissa 
kunskaper i värdlandets språk är en nyckel-
faktor för framgångsrik ekonomisk integra-
tion. Medan språkfärdigheter ökar ju längre 
man bor i landet, så att den ovannämnda vis-
telsetiden spelar roll verkar det också troligt 
att en större andel av invandrare till Kanada 
har viss bekantskap med engelska eller fran-
ska innan invandringen än vad fallet är med 
svenska för invandrare till Sverige. Natur-
ligtvis lägger också Kanadas poängsystem 
tonvikt på språkfärdigheter i engelska och 
franska vid tiden för invandring. 
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4) Även stelheten på arbetsmarknaden kan ha 
betydelse. Under 1990- och 2000-talen 
uppvisade Kanada och Sverige liknande 
arbetslöshetssiffror, men Kanada verkar ha 
kunnat ta emot ett större antal invandrare 
per capita med bättre sysselsättningsresultat. 
Om detta resultat bara beror på de skillnader 
i egenskaper hos invandrare som beskrevs 
ovan vet vi inte. Men det finns vissa skäl att 
tro att den mer flexibla kanadensiska arbets-
marknaden kan ha bidragit. Den relativa 
sysselsättningsnivån bland invandrade till 
USA verkar vara högre än bland kanaden-
siska motparter, och den kanadensiska nivån 
är högre än för de svenska motparterna. 
Potentiella stelheter på arbetsmarknaden 
vid sysselsättning och avskedning, löneför-
handlingar, sociala trygghetssystem, minimi-
löner och andra institutionella egenskaper 
kan gynna USA, och i mindre utsträckning 
Kanada, vad gäller invandrares förmåga att 
åtminstone få ett jobb. Om det jobbet är ett 
»bra« jobb, och om det på något sätt motsva-
rar invandrarens kompetens och färdigheter 
är en annan fråga.

Det verkar sannolikt att den ekonomiska integra-
tionen av nya invandrare på stelare arbetsmarkna-
der mer handlar om sysselsättning än om inkom-
ster. Medan det går snabbare efter invandring att få 
en sysselsättning på en mer flexibel arbetsmarknad 
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och ekonomisk integration äger rum med avse-
ende på inkomster. Även om inga formella studier 
gjorts där man jämför Kanada och Sverige kring 
ämnet, är denna hypotes förenlig med resultat 
från USA, Kanada och Australien – tre länder 
som skiljer sig mycket åt vad gäller stelheten på 
arbetsmarknaden. Enligt OECD:s index är Sve-
rige stelare än Australien, som är minst flexibel av 
dessa tre.

5) Kopplat till föregående punkt är det troligt 
att generositeten hos de svenska trygghets-
systemen inte »tvingar« individer ut på 
arbetsmarknaden för att överleva på samma 
sätt som de amerikanska, och som till och 
med möjligen de kanadensiska trygghetssys-
temen gör, om än i mindre grad.

6) Det finns vissa indikationer i Kanada på att 
invandrare är känsligare för konjunktur-
svängningar än kanadafödda, och invandrare 
som anlände i början på 1990-talet verkar ha 
påverkats av att de anlände mitt i en reces-
sion. Det är möjligt att detta slags fenomen 
också förekommer i Sverige, som hade en 
kraftig och utdragen recession i början på 
1990-talet som visas i figur 3, varefter arbets-
lösheten inte kom tillbaka till sin tidigare 
låga nivå. I jämförelse låg Kanadas arbetslös-
het innan recessionen år 2008 på en låg nivå 
som inte upplevts de sista 30 eller 40 åren 
– och alla data som analyserats är från innan 
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recessionen.

7) Invandringen till Sverige ökade dramatiskt 
kring 2005 och höll sig på en relativt hög 
nivå efter det. Förutom arbetsmarknadens 
förmåga att integrera nya invandrare kan en 
plötslig ökning i antalen påverka tillhanda-
hållandet av och kvaliteten hos bosättnings-
stöd, inklusive språkträning. Det kanske inte 
är den långsiktiga invandringsnivån som 
spelar roll för den här frågan, utan snarare 
den snabba ökningen i antalet individer som 
behöver stöd och som då minskar resurserna.

Efter att ha listat dessa möjliga källor till de ob-
serverade resultaten på arbetsmarknaden i Sverige 
är det värt att konstatera att Kanadas invandrings-
politik är långt ifrån statisk. Kanadas invandrings-
system befinner sig mitt i kraftig förändring, delvis 
på grund av visst missnöje med de ekonomiska 
resultaten hos nyanlända invandrare. »Poängsyste-
mets« förmåga att leverera den typ av invandrare 
som enkelt kan anpassa sig till arbetsmarknaden 
har ifrågasätts i Kanadas, som tidigare varit fallet i 
Australien. Detta trots att förändringar som gjor-
des av poängsystemet i början på 2000-talet (men 
som först börjar märkas flera år senare på grund 
av eftersläpningar i ansökningsprocessen) märkbart 
verkar ha förbättrat resultaten bland nyare ekono-
miska migranter.

Det finns flera sätt att förstå definitionen av 
»kvalificerade färdigheter«. Att definiera/utvär-
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dera sådana färdigheter inom ramen för ett admi-
nistrativt invandringssystem – såsom ett poäng-
system – på ett sätt som är genomskinligt och 
rättvist är inte enkelt. Kopplat till detta är att inte 
alla färdigheter enkelt kan överföras från ett sam-
manhang till ett annat. Färdigheter i värdlandets 
språk verkar vara en extremt viktig förmedlare av 
färdigheter inom utbildning och arbetsliv. Vidare 
har internationella utbildningsmeriter ett extremt 
lågt prognosvärde för framgång på arbetsmarkna-
den. Dessa frågor diskuteras ofta inom ramen för 
poängsystemet. Åtgärder för att få med arbetsgiva-
re och provinserna mer i urvalsprocessen genom 
»Canadian Experience Class« och det provinsiella 
nomineringsprogrammet är delvis ett svar på dessa 
problem.

Trots dessa problem har Kanadas styrda invand-
ringssystem ändå bidragit till att ett väldigt stort 
antal invandrare – bland de högsta i världen – 
integreras relativt framgångsrikt, både socialt och 
ekonomiskt. Kanadas har hittills undkommit den 
sociala oro som förknippas med första och andra 
generationens invandrare i de flesta andra västlän-
der, åtminstone delvis på grund av den kategori av 
invandrare som kommer till landet. Självklart finns 
det även icke-ekonomiska skäl för det här resul-
tatet, och genom en utvärdering av invandrings-
politiken på mycket lång sikt, där fokus varit på 
resultaten för de som anländer som mycket unga 
och andra generationens invandrare, är Kanada 
ett lysande framgångsexempel (t.ex. Aydemir och 
Sweetman 2008, Picot och Hou 2010, Schaafsma 
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och Sweetman 2001). Resultaten inom utbildning 
och arbetsmarknad hos barn till invandrare är väl-
digt positiva, ofta mycket bättre än för deras mot-
parter med kanadafödda föräldrar, vilket återigen 
åtminstone delvis beror på den typ av invandrare 
som kommer. Det styrda invandringssystemet har 
överlag varit väldigt positivt för Kanada.

Varje land som funderar på att göra om sitt 
invandringssystem skulle gynnas av att genom-
föra en storskalig, detaljerad internationell jämfö-
rande studie av olika länders processer och poli-
tiska åtgärder. Vissa av de relevanta frågorna är väl 
belysta i den akademiska litteraturen, men många 
är det inte. Den akademiska litteraturen i Kanada 
har bara börjat undersöka detaljerna i hur syste-
men för urval och bosättning av invandrare fung-
erar och hur de påverkar resultaten på arbetsmark-
naden och den sociala integrationen. En aspekt av 
invandring som inte har diskuterats här, effekten 
på inrikes födda arbetares resultat på arbetsmark-
naden, har nästan helt ignorerats i Kanada båda 
av akademiker och politiker. Medan den utgör en 
central fråga i de flesta västländer, diskuteras den 
sällan i Kanada, och har fått mycket lite uppmärk-
samhet i forskningen.
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Kategori Antal Procent 
av var-
aktigt 
bosatta

Procent 
av kate-
gorin

Ekonomiska kategorin 

Canadian Experience - huvudansökande 1 775 0,7 1,2

   Class - makar och barn 770 0,3 0,5

Kvalificerade arbetare - huvudansökande 40 735 16,2 26,5

  (poängsystem) - makar och barn 55 227 21,9 36,0

Företagare - huvudansökande 372 0,1 0,2

- makar och barn 943 0,4 0,6

Egenanställda - huvudansökande 179 0,1 0,1

- makar och barn 358 0,1 0,2

Investerare - huvudansökande 2 872 1,1 1,9

- makar och barn 7 435 2,9 4,8

Nominerade av - huvudansökande 11 801 4,7 7,7

provinser/territorier - makar och barn 18 577 7,4 12,1

Innebo. vårdnadsgiv. - huvudansökande 6 273 2,5 4,1

- makar och barn 6 181 2,5 4,0

Delsumma 153 498 60,9 100,0

Familjekategorin  

Makar och sambor 43 894 17,4 67,3

Barn 3 027 1,2 4,6

Föräldrar och  
mor- och farföräldrar 17 179 6,8 26,3

Övriga 1 100 0,4 1,7

Delsumma 65 200 25,8 100,0

Flyktingar 

Flyktingar med  
myndighetsstöd 

7 425 2,9 32,5

Privatstödda flyktingar 5 036 2,0 22,0

Flyktingar som  
landat i Kanada 7 204 2,8 31,5

Anhöriga till flyktingar 3 181 1,3 13,9

Delsumma 22 846 9,0 100,0

Summa 241 544

Källa: Citizenship and Immigration Canada, Facts and Figures, 2009. 
Not: 1 april 2009 uppskattade Statistics Canada Kanadas befolkning till 33 988 000, vilket 
innebär en invandringstakt på 0,71.

Bifogad tabell 1. Invandring till Kanada per kategori 2009
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Familj           Kval.
arbetare  

(huv.
ansök.)

Kval. 
arbetare  

(anhöriga)

Övriga  
eko.

invand-
rare

Flykt-
ingar   

Samt-
liga in-
vand.  

Panel 1:Anställda som andel av befolkningen

Våg 1: sex månader 
efter ankomst 41 62 36 29 22 45

Våg 2: två år efter 
ankomst 50 74 53 51 45 59

Våg 3: fyra år efter 
ankomst 55 84 65 62 56 68

Panel 2: Hel- och deltidsanställningar bland anställda

Våg 1: sex månader efter ankomst

Invandrare  
anställda just nu 17 373 34 072 14 444 2 829 2 155 71 693

Heltid 77 87 70 74 69 80

Deltid 23 13 30 26 31 20

Våg 2: två år efter ankomst

Heltid 79 88 68 69 63 80

Deltid 20 11 31 30 36 20

Våg 3: fyra år efter ankomst

Heltid 81 91 73 69 71 82

Deltid 19 8 26 30 28 17

Panel 3: Självskattad anställningssituation  
4 år efter ankomst jämfört med 2 år

Bättre 55 41 43 39 60 45

Likadan 25 27 24 35 19 26

Sämre 20 32 33 25 20 29

Panel 4: Kumulativ anställning 4 år efter ankomst

Någon gång haft ett 
jobb eller företag 
sedan ankomsten

72 96 85 77 75 84

Antal jobb sedan ankomst bland de som någon gång haft ett jobb 

1 34 30 35 54 42 34

2 32 33 31 27 30 32

3 19 21 19 10 17 19

4 eller fler 15 16 14 9 11 15

Källa: Från Xue (2010) som använde Longitudinal Survey of Immigrants to Canada

Bifogad tabell 2. Anställningsresultat för anlända mellan 
okt 2000 och sep 2001. Procent.
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Invandring kan vara en enorm ekonomisk 
möjlighet för utvecklade länder, bland annat som 
en kompensation för låg befolkningstillväxt och 
medföljande brist på arbetskraft. Men den för ock-
så med sig svårigheter med att anpassa nyanlända 
med olika bakgrund och kulturella skillnader. Po-
litiskt har det funnits ett ökat fokus huvudsakligen 
på de problem som förknippas med invandring, 
nämligen invandrarnas ekonomiska, sociala och 
politiska införlivning. Kan de traditionella invand-
ringsländerna – USA, Kanada och Australien – ge 
några användbara lärdomar för nyare invandrings-
länder när det kommer till att hantera dessa pro-
blem? Har dessa länder »modeller« för att införliva 
invandrade som kan kallas »framgångsrika«?

Svaret är enligt mitt synsätt ett »ja« med förbehåll. 
Jag fokuserar på fallet Kanada, som jag anser förtjä-
nar uppmärksamhet på grund av dess jämförelsevis 
positiva erfarenheter av att hantera invandring och 
mångfald under senare årtionden. Vissa talar till 
och med om en »kanadensisk modell« för invand-
ringspolitik som de anser ligger bakom Kanadas 
framgångar. Vissa av de specifika åtgärderna inom 
kanadensisk invandringspolitik, inklusive åtgärder 
för urval, bosättning och integration, samt mång-
kulturalism och decentralisering till provinserna, 
förtjänar uppmärksamhet.

Dock kommer jag inte att föreslå att existerande 
kanadensisk politik helt enkelt bör kopieras. För 
detta finns minst tre skäl.
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•	 För	det	 första	beror	de	kanadensiska	 fram-
gångarna inte bara på de politiska åtgärder-
na, hur bra de än är; det finns andra skäl, 
inklusive vissa historiska, institutionella och 
geografiska omständigheter som är unika för 
Kanada (Reitz 2004). Så vad gäller specifika 
åtgärder måste de lärdomar som dras betrak-
tas i ljuset av särskilda omständigheter. Varje 
land har sina egna särskilda utmaningar, och 
lokala politiska åtgärder i Kanada kanske inte 
kan överföras på ett bra sätt. 

•	 För	 det	 andra	 håller	 omständigheter	 som	
tidigare underlättade framgångar i Kanada 
nu på att förändras och ett antal nya problem 
och utmaningar har dykt upp, vilket kräver 
att Kanada återuppfinner sin egen politiska 
modell. När andra länder betraktar de kana-
densiska erfarenheterna bör de ta med dessa 
nya och framväxande kanadensiska problem 
i beräkningen. De kan finna det särskilt 
intressant att se på hur kanadensare svarar på 
både den nya verkligheten och de lärdomar 
som dras från deras egen tidigare erfarenhet.

•	 För	det	tredje	och	viktigaste	föreslår	jag	att	
den viktigaste lärdomen som kan dras från 
det kanadensiska fallet ligger på en bredare 
nivå. På den bredaste nivån antyder de 
kanadensiska erfarenheterna att försöken att 
hantera de problem som följer av invand-
ring lyckas bäst när man betonar den positiva 
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sidan av ekvationen – invandringens positiva 
möjligheter. Invandringen till Kanada har 
sannolikt gett landet stora fördelar – såsom 
för alla tre traditionella invandringslän-
der (Kanada, USA, Australien) – inte bara 
ekonomiska utan även sociala och kultu-
rella. Dessa fördelar är en viktig anledning 
till varför de alla är framgångsrika länder 
och faktiskt fortsätter vara attraktiva för nya 
generationer invandrare. Och i viss mån 
tror jag åtminstone att Kanadas framgångar 
och de påföljande fördelarna kommer från 
ett erkännande och en offentlig betoning på 
invandring som en positiv möjlighet. Fak-
tum är att Kanadas försök att återuppfinna 
sin egen politiska modell hjälps omåttligt av 
landets starka och fortsatta engagemang för 
invandring och dess positiva möjligheter.

Kanadas invandringspolitiska  
modell
När man beskriver Kanadas invandringspolitiska 
modell är det viktigt att betona att ett av de mest 
slående dragen i invandringsprogrammet är dess 
stora storlek relativt den totala befolkningen. Det 
är berättigat att använda uttrycket »massinvand-
ring« för att beskriva den kanadensiska politiken. 
I procent räknat av den bosatta befolkningen har 
invandringen till Kanada varit relativt hög under 
mer än ett sekel, och en expansionistisk politik har 
följts mer eller mindre konstant sedan slutet på an-
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dra världskriget. Under närmare 20 år och under 
olika regeringar, både liberala och konservativa, 
har Kanada tagit emot 200 000 – 250 000 perso-
ner årligen, ungefär 0,75 procent av befolkningen 
(se figur 1). Det kanadensiska programmet är till 
exempel ungefär tre gånger så stort som dess ame-
rikanska motsvarighet – även om man inkluderar 
illegala invandrare från Mexiko som en del av det 
amerikanska programmet.

Som ett resultat, och trots ett visst mått av 
utvandring eller återvändande, har Kanada betyd-
ligt fler utlandsfödda invånare som procent av 

Figur 1. Antalet invandrare till Kanada 1980–2007 enligt 
antagningskategori.
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befolkningen än USA och de flesta europeiska 
länder (se figur 2). Australien är ett undantag; tidi-
gare hade Australien massinvandring men sedan 
mitten på 1990-talet har invandringsflödet fluk-
tuerat kraftigt.

När Kanada tog bort hinder för invandring 
på grundval av ursprungsland på 1960-talet skif-
tade invandrarnas ursprung till källänder utanför 
Europa (se figur 3). Effekten av förändringen till 
icke-europeiska ursprung är välkänd i Toronto, 
Montréal och Vancouver. Dessa städer har gått 
från att ha haft befolkningar med nästan fullstän-
digt europeiskt ursprung år 1970 till att ha stora 
icke-europeiska minoriteter idag, vilka förutspås 
utgöra en majoritet inom de kommande 10 till 12 
åren.

Kanadensisk invandring har otvivelaktigt varit 
framgångsrik i ekonomiska och sociala termer. 
Invandrarnas utbildningsbaserade kompetens-
nivå är hög, vilket omvandlas till ett stort mått av 

Figur 2. Invandringsländer: 
Procentandel utrikes födda, 2005.
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framgång på arbetsmarknaden, och det nationella 
framhållandet av kulturell mångfald verkar tyda på 
en smärtfri social integration av invandrare i olika 
orter och i det bredare samhället. Programmet är 
också framgångsrikt i politiska termer, och detta 
kanske är den viktigaste indikatorn på dess fram-
gång. Det finns relativt utbredd acceptans och stöd 
för invandringspolitiken i Kanada, och relativt lite 
av den hätska debatt som återfinns i en del andra 
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Figur 3. Invandrares födelseländer enligt tid för 
anländande, Kanada 2001.
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länder. Opinionsundersökningar visar att under de 
senaste årtiondena har en majoritet av befolkning-
en antingen stött den rådande invandringstakten 
eller velat öka den (figur 5) under alla år utom 
ett (1982, då det var recession). I de flesta länder 
gäller det omvända: det finns mindre invandring 
och en majoritet vill ändå ha minskningar. Det 
tydligaste är att det sällan finns någon debatt kring 
invandring under kanadensiska valrörelser. Kana-
das politiska partier står alla för invandringsvänlig 
politik; allmänheten ber dem sällan att försvara 
den. Ordet »invandring« nämns sällan eller aldrig 
i de TV-sända partiledardebatterna. Detta gällde 
även för det senaste valet (oktober 2008), trots att 
kraftiga förändringar av politiken höll på att infö-
ras.

Internationellt har Kanadas framgångar note-
rats och, som tidigare nämnts, finns det vanligt 
förekommande hänvisningar till en »kanadensisk 
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modell« inom invandrings- och integrationspo-
litiken. Implikationen är att Kanadas framgångar 
beror på landets politiska modell. Men vad är då 
den här modellen? Jag har nämnt tre pelare för 
Kanadas politik som påverkar framgången för 
invandring: urvalspolicyn, integrationspolitiken 
och decentralisering till provinserna.

När det gäller urvalet av invandrare är det mest 
kända draget det kompetensbaserade urvalskrite-
riet, det så kallade »poängsystemet« för att välja ut 
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Figur 5. Den allmäna opinionen om invandringsnivåer i 
Kanada.
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kompetenta invandrare.
När det gäller integrationspolitiken är den mest 

kända aspekten landets officiella »mångkulturella« 
politik, som infördes 1971 (och införlivades med 
konstitutionen 1982 med vidare lagstiftning 1988), 
återigen med variationer i Québec. Men det finns 
ett stort antal åtgärdsprogram för att uppmuntra 
bosättning och fungerande integration i lokal-
samhällen, inklusive språkträning, snabbspår till 
medborgarskap, en mängd garantier för mänskliga 
rättigheter och likabehandling samt åtgärder för att 
främja ett bättre utnyttjande av invandrares kom-
petens och ett erkännande på arbetsmarknaden av 
meriter som uppnåtts utomlands.

Poängsystem för urval av  
invandrare
Poängsystemet har varit effektivt i att öka anställ-
ningspotentialen hos invandrare i Kanada, och 
detta har varit landet till stor nytta. Systemet, som 
infördes 1967, väljer ut invandrare på grundval av 
utbildning, kunskap inom ett av de två officiella 
språken, arbetslivserfarenhet och andra predik-
torer för framgång på arbetsmarknaden. Det ko-
pieras i grunden av Australien och det har funnits 
inflytelserika förespråkare för dess införande i an-
dra länder. Poängsystemet i det kanadensiska fallet 
tjänar som ett sätt att försäkra att ett stort antal in-
vandrare kommer att ha de minimikvalifikationer 
som krävs för att kunna försörja sig i en modern 
ekonomi. För Kanada, med massinvandring som 



En kritisk granskning av Kanadas exempelEn kritisk granskning av Kanadas exempel

123

mål, svarar poängsystemet upp mot viljan att för-
må storskalig invandring att bidra till utvecklingen 
av den kanadensiska ekonomin. Kvalificerade ar-
betare behövs kort sagt i den typ av kunskapseko-
nomi som Kanada strävar efter att utveckla.

När det gäller allmänhetens syn påverkar urvals-
systemet direkt en av de grundläggande anledning-
arna till varför kanadensare så starkt stöder invand-
ring, nämligen tron på att invandring bidrar till 
ekonomin. Till detta lägger landets politiska ledare 
ytterligare skäl. Det finns en retorik om nations-
byggande och om Kanadas sårbarhet som ett litet 
land med en låg fertilitetstakt beläget bredvid en 
global supermakt. Vissa menar att invandringen 
stödjer Kanadas status som ett mångkulturellt 
land, något som vi med stolthet förutsätter skiljer 
oss från vår södra granne. Många i Kanada tror 
att invandringen hjälper till att kompensera för 
en åldrande befolkning; i allmänhet får detta inte 
stöd av demograferna – vilket illustrerar att den 
kanadensiska entusiasmen för invandring ibland 
ignorerar experternas åsikter.

På senare år har tonvikten bland allmänheten 
legat på invandringens omedelbara ekonomiska 
fördelar. Det här är ett annat exempel där kana-
densarnas entusiasm för invandring har åsidosatt 
experternas åsikter, eftersom ekonomer i Kanada 
(liksom på andra håll) inte tenderar att se invand-
ring som en tydlig ekonomisk fördel. Konsensus 
bland nationalekonomer är att invandringen ökar 
ekonomisk tillväxt men bara i liten grad (Econo-
mic Council of Canada 1991, Borjas 1999). Detta 
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har dock ignorerats av kanadensiska beslutsfat-
tare – och av den stora allmänheten. De stödjer 
invandring som en fördel för ekonomin, inte bara 
för att fylla bristen på arbetskraft utan också som 
en källa till ekonomisk stimulans. De upplever att 
invandrare stödjer ekonomin genom att bidra med 
storlek, nya idéer, kreativ potential, internationellt 
medvetande och kopplingar som är kritiska i en 
global ekonomi. Hellre än att lyssna på ekonomer 
föredrar de den amerikanske geografen Richard 
Floridas åsikter (2002). Florida – nu själv invand-
rare i Kanada – betonar den ekonomiska roll som 
det han kallar den »kreativa klassen« spelar – med 
invandrare som en viktig komponent i den krea-
tiva klassen.

Som bevis för den kanadensiska synen på invand-
ring som en enorm ekonomisk injektion kan man 
notera att delar av landet som inte för närvarande 
är de huvudsakliga områden där invandrare bosät-
ter sig – ställen förutom Toronto, Vancouver och 
Montréal – hoppas attrahera invandrare. Föga 
förvånande inkluderar dessa Alberta, en provins 
där oljeindustrin under den ekonomiska haussen 
har skapat ett omättligt begär efter arbetare av alla 
slag. Mindre självklart är att Kanadas atlantkust 
letar invandrare, ett område där det finns relativt 
få jobb och där invandrare efterlyses som ett sätt 
att skapa dem.

Poängsystemet med dess fokus på anställnings-
barhet bidrar till denna uppfattning om invand-
ring som en ekonomisk gåva. Dock har det också 
sina avgjorda svagheter, som är direkta resultat 
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av de stora antal som efterlyses. Stora intagnings-
mål betyder lägre urvalsstandard, vilket skapar ett 
behov av kompromisser och avvägningar. Faktum 
är att grundidén med poängsystemet är att koka 
ner sådana avvägningar till en enkel formel.  Flest 
poäng ges för hög utbildningsnivå, men utan en 
högskoleexamen kan man få tillräckliga poäng för 
inträde genom andra indikatorer på anställnings-
barhet, såsom ett säkrat jobb eller att man är rela-
tivt ung. Fastän de flesta invandringstjänstemän vill 
ha invandrare med en fyraårig universitetsexamen 
hade över 20 procent av de invandrare som valdes 
ut på poäng år 2005 inte en fyraårig examen, på 
grund av de stora mängder som efterlyses att tas in.

Om ett land vill ta in färre och mer kompetenta 
invandrare kan de hellre följa den amerikanska 
modellen som använder en process där arbetsgi-
varna nominerar och regeringen fastslår ett behov. 
Australien betonar också nominering av arbetsgi-
varna och lägre totalsiffror. Vissa länder som inför 
ett »poängsystem«, såsom Storbritannien, lånar 
den kanadensiska beteckningen men inte politi-
ken, eftersom de inte eftersträvar massinvandring.

Mångkulturalism
Mångkulturell politik har betecknats som en del av 
den kanadensiska framgångssagan. Den har också 
exporterats, inklusive till Australien och Europa. 
Som den amerikanske sociologen Nathan Glazer 
(1997) säger: »Nu är vi alla mångkulturalister.« I 
USA beskriver Glazer en särskild variant av mång-
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kulturalism som inte bara erkänner minoritetskul-
turer utan också försöker främja kulturrelativism 
och förskjuta mainstream-värderingar, ett tema 
som är genomgående hos många amerikanska kri-
tiker av mångkulturalism (Schlesinger 1992, Barry 
2001 och Huntington 2004, bland andra). I Eu-
ropa har fokus på terrorismfrågan delvis inneburit 
att man tagit ett steg tillbaka från mångkultura-
lismen. Mångkulturalismen har kritiserats för att 
främja en radikal kulturrelativism, så att om mång-
kulturalism införs kommer demokratins och den 
västerländska kulturens grundvärderingar att åsi-
dosättas, komprometteras och nervärderas, inklu-
sive principer om yttrandefrihet och jämställdhet. 
Amartya Sen (2006a, b; se Kelly 2002) diskuterar 
mångkulturalism som en kanadensisk importvara 
som främjar om inte kulturrelativism så en form av 
kulturell isolering, det han kallar för »plural mo-
nokulturalism«.

Men inget av detta är egentligen kanadensisk 
mångkulturalism. Den kanadensiska politik som 
först formulerades av Pierre Trudeau år 1971 lik-
ställde mångkulturalism med kulturell frihet, men 
samtidigt specificerade han fyra specifika »stöd« 
som betonar minoritetsgruppers koppling till hel-
heten: 1) att främja bidrag till Kanada; 2) fullt del-
tagande i kanadensiska institutioner; 3) umgänge 
mellan grupper i den nationella enhetens intresse; 
samt 4) tillägnandet av ett officiellt språk. Detta gör 
det klart och tydligt att kanadensisk mångkultura-
lism inte är detsamma som kulturrelativism eller 
kulturell decentralisering, än mindre förskjutning 
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av mainstream-värderingar. Det finns inte mycket 
i den kanadensiska diskursen som kan frammana 
sådana tolkningar.

Naturligtvis finns det viss variation i kanaden-
siska uppfattningar om mångkulturalism. Den 
kanadensiske filosofen Will Kymlicka är framträ-
dande bland dem som hävdar att mångkulturalis-
men är framgångsrik. Han menar att det inte bara 
är erkännandet av flera kulturella minoriteter som 
identifierar mångkulturalismen, utan även politiska 
åtgärder som positiv särbehandling för anställning 
och åtgärder för att skydda minoriteter från tra-
kasserier, inklusive fysiskt och språkligt ofredande. 
Dessa kanske är förenliga med Trudeaus lista som 
betonar jämlikt deltagande i majoritetssamhällets 
institutioner, men listan är något godtycklig och 
kanadensare är långt ifrån eniga om alla av dem. 
Detta gäller i synnerhet för positiv särbehandling, 
som har förkastas som anställningspolitik av varje 
kanadensisk provins, utan att någon föreslagit att 
mångkulturalism därmed har övergivits. Likaledes 
inkluderar Trudeaus lista många åtgärder som utan 
stödet för grupprättigheter kan se ut som assimila-
tionism – såsom att främja att minoriteter tillägnar 
sig officiella språk.

Kymlickas argument att mångkulturalism fung-
erar i Kanada baseras på en logik om orsak och 
verksam som är långt ifrån vattentät. Även om 
invandrare är bättre integrerade i Kanada sedan 
1971, vilket egentligen inte är särskilt klart, så är 
det av många anledningar – inklusive urvalssys-
temet som garanterar relativt höga utbildningsni-



Jeffrey G. Reitz

128

En kritisk granskning av Kanadas exempelEn kritisk granskning av Kanadas exempel

våer och en högre grad av ekonomisk framgång. 
Och när fokus ligger på invandrare på jämförbara 
utbildningsnivåer så är invandrarna i Kanada inte 
bättre integrerade än deras motsvarigheter i USA 
där det inte finns någon officiell mångkultura-
lism. Om det som ett resultat av den kanadensiska 
politiken, jämfört med USA:s laissez-faire-attityd, 
finns skillnader mellan länderna i bildandet av 
etniska samfund bland invandrare i deras fast-
hållande vid en distinkt kultur eller kvarblivelse 
över tid eller till och med i den grad som de blir 
accepterade av majoritetssamhället så är dessa skill-
nader inte dramatiska. Faktum är att jämförande 
forskning mellan olika länder visar små skillnader 
(Reitz och Breton 1994). Och har kanadensarna 
verkligen ett starkare stöd för idén att invandrare 
borde uppmuntras att hålla fast vid distinkta kul-
turer? Inte enligt de politiska opinionsdata som 
visar att amerikaner faktiskt är något mer positiva 
till idén, särskilt de med ett mer individualistiskt 
synsätt. Det är talande att kanadensare som stöder 
mångkulturalism ofta är mer intresserade av att 
betona Kanadas skillnader mot USA, vilket anty-
der att kanadensisk mångkulturalism förstärks av 
nationalism lika mycket som av kulturell tolerans.

Trots ett omfattande stöd för mångkulturalism 
finns det kritiker av denna politik i Kanada. Vissa 
menar att mångkulturalismen förstärker bristen 
på en särskiljande kanadensisk identitet (Granat-
stein 2007, 90-100); andra menar att den bevarar 
marginalitet och ojämlikhet. Men sådana kri-
tiker saknar också bevis. Faktum är att de flesta 
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utvärderingar av mångkulturalism, vare sig de är 
positiva eller negativa, saknar övertygande empi-
riskt stöd. Den empiri som finns antyder att den 
officiella politiken om någonting har liten verklig 
effekt – inte alls förvånande när man betänker att 
programbudgeten endast ligger kring cirka 21 mil-
joner kanadensiska dollar om året.

Framväxande problem med den 
kanadensiska invandringen
Om vi tittar på dessa två pelare hos den kanaden-
siska politiska modellen, poängsystemet och inte-
grationen, inklusive mångkulturalismen, kan vi se 
att deras effekter är osäkra och begränsade. De är 
begränsade i vad de kan åstadkomma – poängsys-
temet på grund av storleken hos den kanadensiska 
invandringen, mångkulturalismen eftersom den 
mestadels är symbolisk.

Som jag föreslog i inledningen beror fram-
gången med invandringen till Kanada också på ett 
antal omständigheter förutom dessa välkända poli-
tiska beslut. Geografin är en del av förklarningen. 
Kanadas geografiska isolering från alla länder utom 
USA har begränsat den illegala invandringen och 
har gjort laglig invandring mer attraktiv. Detta har 
varit viktigt i att upprätthålla den politiska uppfatt-
ningen om att invandring till Kanada är i natio-
nens intresse. Men det finns andra faktorer som är 
rotade i Kanadas institutionella system, inklusive 
den kanadensiska arbetsmarknaden och relaterade 
institutioner såsom dess utbildningsväsende. Det 
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här var en stor poäng i min bok Warmth of the 
Welcome (Reitz 1998) som betonade dessa fak-
torer mer än någon specifik invandringspolitisk 
modell. Och vad gäller dessa institutioner så är 
vissa förändringar på gång, vilket leder till med-
följande förändringar i invandringen till Kanada. 
Dessa förändringar, som kan sammanfattas under 
rubriken »globalisering«, sätter framgången med 
den kanadensiska invandringen under starkt tryck.

Om ändrade omständigheter påverkar kana-
densisk invandring och hotar den »kanadensiska 
modellens« framgång i Kanada måste vi se på 
implikationerna för Kanada och andra länder som 
överväger att införa den kanadensiska modellen. 
Jag nämner två problem. För det första har inte 
kompetensbaserat urval hindrat en kraftig minsk-
ning av invandrares prestation på arbetsmarknaden 
och en relaterad ökning i invandrares fattigdom. 
Och för det andra är ökad social ojämlikhet mel-
lan de etniska grupperna nu uppenbar, vilket gör 
det tydligt att trots deras värde och popularitet har 
mångkulturalism och andra relaterade åtgärder 
inte i sig löst de etniska minoriteternas ställning 
i Kanada.

Minskande framgång med att få 
arbete för invandrare i Kanada
Det tog en viss tid att erkänna att det fanns problem 
med att få arbete eftersom allmänna trender under 
flera årtionden doldes av konjunkturens upp- och 
nedgång. Men 2001 års folkräkning visade på ett 
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allvarligt problem och Frenette och Morissette 
(2003) har dokumenterat en kraftig minskning av 
inkomsterna hos efterföljande kohorter av nya in-
vandrare sedan 1970-talet – nästan hela perioden 
då poängsystemet har varit på plats (figur 6).

Data från 2001 antyder att ett poängbaserat 
urval säkerställer invandrarnas anställningsbarhet 
på ett mindre effektivt sätt än tidigare. Detta för-
bryllar många, eftersom kraftiga uppgraderingar 
av urvalsmetoderna under 1980- och 1990-talen 
förväntades förebygga nedgången i invandrares 
framgång med att få arbete. Förändringar i poäng-
systemet och övergången mot att fler invandrare 
togs in på poäng gav kraftiga ökningar av invand-
rares utbildningsresultat; år 2000 hade 45 procent 
av ankommande invandrare högskoleexamen. 
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Men framgången med att få arbete minskade ändå.
Bland orsakerna till denna trend har följande 

faktorer tagits upp som relevanta: minskande 
möjligheter till anställning för samtliga som går 
in på arbetsmarknaden; förändring av invandrares 
ursprung (som ägde rum på 1970-talet och början 
på 1980-talet, och som alltså inte kan förklara sena-
re förändringar); en övergång till en »kunskaps-
ekonomi« och ökad krav på formell kompetens, 
med implikationer för överförbarheten av invand-
rares meriter; minskande fördelar för invandrare av 
erfarenheter från utländska arbetsmarknader; samt 
ökade ojämlikheter på arbetsmarknaden överlag. 
Empirin stöder vissa förklaringar mer än andra, 
men de flesta hänvisar till bredare institutionella 
grunder som orsaker, och i de flesta fall leder de 
inte till lösningar som baseras på utveckling eller 
»finjustering« av den existerande urvalsmodellen.

Vissa tidiga politiska svar på invandrares mins-
kande framgångar med att få arbete har gällt 
arbetsmarknadsreformer. Det har funnits en strä-
van att öka erkännandet och bruket av färdigheter 
som anskaffats utomlands i den kanadensiska eko-
nomin. Dessa inkluderar att uppmuntra myndig-
heter som utfärdar yrkeslegitimationer att avveckla 
byråkratiska hinder mot att acceptera utländska 
kvalifikationer, att tillhandahålla övergångspro-
gram för att »fylla på« färdigheter som införskaffats 
utomlands, samt andra program. De här program-
men fungerar kanske eller kanske inte.

Givetvis betyder det faktum att högutbildade 
invandrare inte är lika framgångsrika idag inte att 
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deras utbildning saknar värde på den kanaden-
siska arbetsmarknaden. Den har värde. I många 
fall lyckas invandrare med att hitta jobb inom sina 
valda områden, men kanske inte på den nivå de 
från början väntat sig. Andra lyckas eftersom deras 
utbildning gör det möjligt för dem att vara mer 
flexibla, och hittar uppfinningsrika sätt att klara sig 
på. Vissa blir företagare eller tillhandahåller sam-
hälleliga tjänster inom sina områden. All evidens 
tyder på att utbildning spelar roll även för invand-
rare, även på dagens arbetsmarknad.

På senare år har man rört sig bort från kompe-
tensbaserat urval mot att ge arbetsgivare och pro-
vinsmyndigheter en större roll i urvalet samt att 
öka antalet tillfälliga invandrare, ofta med relativt 
låg kompetensnivå. Detta utgör en tydlig brytning 
med den existerande kanadensiska modellen, med 
okända konsekvenser för den långsiktiga integra-
tionen av invandrare.

Om det växande problemet med fattigdom 
bland invandrare är ett resultat av den »kunskaps-
ekonomi« som växer fram i Kanada kan liknande 
problem förväntas dyka upp även i andra länder. 
De finns definitivt i USA; yrkesskickliga invand-
rare där har lägre relativinkomster än i Kanada, 
och deras inkomster minskar. Man hör mycket 
mindre om det här i USA eftersom fokus där 
förståeligt nog ligger på större problem längs den 
mexikanska gränsen.
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Spänningar mellan etniska grupper 
och steget tillbaka från mångkul-
turalismen

Angående relationer mellan etniska grupper i Ka-
nada finns det, trots mångkulturalismen, fortsatt 
oro kring rasism och diskriminerande behandling 
inom nyckelområden såsom anställning, boende 
och polisverksamhet. Även om den behandlats 
som en marginell fråga bland politiker har rasis-
mens effekter debatterats av forskare och rappor-
ter om diskriminering är utbredda bland afro- och 
asiatisk-kanadensiska samfund. Det finns därmed 
oenighet längs etniska linjer om etnisk diskrimi-
nering i Kanada.

Icke-europeiska minoriteter i Kanada har de 
lägsta inkomsterna på individ- och familjenivå. 
Föga förvånande påverkar den försämrade anställ-
ningssituationen för invandrare icke-europeiska 
minoriteter mer än andra grupper, och det finns 
större fattigdom bland icke-europeiska minorite-
ter i Kanada. Det finns andra växande orosmoln 
som förvärrar problemen, till exempel vapenrela-
terat gängvåld i vissa delar av det svarta samhället, 
huvudsakligen i Toronto. En förstklassig rapport, 
»The Roots of Youth Violence« (McMurtry och 
Curling 2008), som gavs ut av provinsregeringen 
i Ontario, dokumenterade dessa problem och 
konstaterade att de hade sin grund i rasism, fat-
tigdom, isolering från andra samfund samt andra 
sammankopplade egenskaper hos det kanadensiska 
samhället.
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Idén att mångkulturalism kanske inte är svaret 
på alla problem med relationer mellan grupper är 
knappast ny i Europa. Naturligtvis är mycket av 
den nya oron kopplad till säkerhetsfrågor i världen 
efter 11 september, men för många, inklusive i 
Kanada, är de viktigaste frågorna de inhemska rela-
tionerna mellan etniska grupper. I Kanada pekar 
vissa på bevis på marginaliseringen av minoriteter, 
ojämlikhet och fattigdom, och framväxande sociala 
problem inom vissa minoritetssamfund och kon-
staterar att dessa inträffar trots mångkulturalismen. 
Sådan oro har uttryckts på vänsterkanten, bland 
förespråkare för minoritetsrättigheter (Lewis 1992; 
Omidvar och Richmond 2003) och på högerkan-
ten av förespråkare för minskad invandring till 
Kanada (t.ex. Stoffman 2002). En viktig källa till 
data för dessa bekymmer är den massiva mångfald-
sundersökningen »Ethnic Diversity Survey« som 
genomfördes av den kanadensiska statistikmyn-
digheten år 2002, och som inbegrep över 40 000 
intervjuer. Vår nya bok som baseras på dessa data 
(Reitz 2009) visar att även fast invandrarminorite-
ters ekonomiska situation förbättras över tid så är 
vad social integration beträffar synliga minoriteter 
sämre integrerade i det kanadensiska samhället än 
andra invandrargrupper. Vidare växer etniska skill-
nader över tid och med mer erfarenhet i Kanada. 
Det förvånar kanske att skillnaden mellan etniska 
grupper är större för barn till invandrare – de som 
är födda i Kanada – än för föräldrarna. Detta gäller 
trots den andra generationens höga utbildnings-
nivå och framgångar på arbetsmarknaden. Tren-
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derna för den andra generationen är mer framträ-
dande för färgade, men de förekommer bland alla 
etniska minoriteter (se figur 7). I viss mån ger ett 
tillbakadragande till etniska enklaver en flykt från 
minoritetsstatus men trots att detta har psykolo-
giska fördelar och förbättrar livskvaliteten isolerar 
det kanadensare från varandra och minskar känslan 
av förtroende.

Regressionseffekterna inkluderar statistisk 
kontroll för ålder och (för invandrare) år sedan 
invandringen. Effekter för kanadensisk identitet, 
förtroende för andra samt volontärverksamhet 
baseras på logistisk regression och representeras 
som sannolikhetskvoter; regressionseffekter för 

Figur 7. Regressionseffekt för synlig minoritetsstatus på 
utvalda indikatorer på social integrering, enligt generation 
och (för invandrare) invandringsperiod.
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känsla av tillhörighet och tillfredsställelse med livet 
är standardiserade OLS-koefficienter.

En artikel som publiceras nästa månad i IMR 
visar att problemen för religiösa minoriteter såsom 
muslimer, sikher, buddhister och hinduer mer hade 
att göra med deras status som en etnisk minoritet 
än deras religiösa uppfattningar. Oavsett den effekt 
som politiska åtgärder som mångkulturalism har 
haft i att bana väg för invandrares sociala integra-
tion verkar de ha fungerat mindre väl för etniska 
synliga minoriteter än för andra invandrargrupper.

Lärdomar av den kanadensiska 
politiska modellen?
Sammanfattningsvis tror jag att kanadensiska po-
litiska åtgärder delvis – men bara delvis – är an-
svariga för landets framgångar, och oavsett deras 
fördelar tycker jag inte att dessa åtgärder enbart 
borde kopieras. Politiska åtgärder måste anpassas 
till omständigheter som är specifika för varje land. 
Faktum är att idag behöver kanadensare återupp-
finna sin egen politik i ljuset av ändrade omstän-
digheter som Kanada ställts inför.

För det första antyder den kanadensiska erfa-
renheten att ett färdighetsbaserat urval kan lyckas 
främja invandrares ekonomiska integration, med 
förbehållet att färdigheter som införskaffats utom-
lands måste kunna överföras. Tyvärr gäller inte 
detta per automatik i en kunskapsekonomi.

För det andra är stöd för integrationen av 
invandrare, från det traditionella assimilationistiska 
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perspektivet, inklusive språkutbildning och hjälp 
med anställning och överföring av färdigheter, en 
viktig del av kanadensisk politik som förtjänar att 
uppmärksammas av andra.

För det tredje borde andra länder notera att 
ekonomisk integration inte garanterar social inte-
gration. I Kanada borde mer uppmärksamhet ges 
till uppfattningar bland minoriteter om diskrimi-
nerande behandling. Mångkulturella synsätt räcker 
inte till för att hantera problemet, men kanaden-
sare kan komma upptäcka att nya åtgärder för att 
hantera minoritetssamfundens isolering kan vara 
fullt förenliga med kanadensisk mångkulturalism.

Vad gäller frågan om en genomgång och förny-
else av politiken är det enligt mitt synsätt det mest 
särskiljande draget hos Kanadas invandring som 
också hjälper landet: nämligen den nationella sats-
ningen på invandringsprojektet i sig – det faktum 
att kanadensarna vill ha invandring och invand-
rare. Tidigare politiska framgångar har baserats på 
denna politiska resurs, och framtida framgångar 
med att hantera nuvarande problem kommer inte 
att vara möjligt utan den. Framgången hos Kana-
das försök att hantera framväxande problem beror 
på kanadensarnas vilja att hitta positiva lösningar. 
Invandring kan vara ett stort plus, så länge som 
befolkningen är övertygad om att det är nödvän-
digt och positivt och fortsatt stöder sökandet efter 
lösningar på framväxande problem.

Så om andra länder skulle överväga kanadensisk 
politik såsom poängbaserat urval och mångkul-
turalism utan att erkänna och hantera den bredare 
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frågan om stöd för invandring skulle det vara att 
missa poängen med den kanadensiska invand-
ringsmodellen.
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Kapitel 5. Socialt kapital och 
integration i Kanada
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Samtidigt som Sverige toppar den internatio-
nella MIPEX-listan över bästa migrations- och in-
tegrationspolitik, har uppfattningen att de senaste 
decenniernas integration av invandrare skulle ha 
misslyckats, fått fotfäste i båda den allmänna och 
politiska debatten. Vad som är fel eller ineffektivt 
i denna politik har dock varit svårare att utröna. 
Utan att minska på de höga politiska ambitionerna 
som den svenska integrationspolitiken har, finns 
det goda skäl att uppmärksamma idéer och »sys-
tem« som faller utanför de ramar som traditionellt 
styrt den svenska integrationspolitiken. Denna 
text har som syfte att diskutera socialt kapital och i 
vilken mån den är en drivkraft i invandrares inte-
grationsprocess i Kanada och vilka lärdomar som 
kan dras för Sveriges del.      

Både Sverige och Kanada har haft en betydande 
invandring sedan andra värdskriget. I ett tidigt 
skede bestod den främst av arbetskraftsinvandring 
från andra västländer, men från och med 1970-
talet ändrade den karaktär med en ökad andel 
invandrare från icke-västerländska stater.. Båda 
länderna har genomfört politiska åtgärder som 
möter samhällets alltmer mångkulturella natur och 
länderna brottas med frågor kring bildandet av 
socialt kapital och nationsbyggande i en allt mer 
globaliserad värld. I detta sammanhang menar vi 
med socialt kapital att det handlar om resurser i det 
sociala nätverket som kan användas när de behövs, 
nätverksresurser i familj och lokalsamhälle. 

Samtidigt finns det reella skillnader mellan Sve-
rige och Kanada när det gäller statens roll och den 
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betydelse som det sociala kapitalet har för hur 
invandrare och minoriteter integreras. 

Den svenska staten är mer interventionistisk vad 
gäller att tillhandahålla och finansiera verktyg och 
program för att integrera nyanlända. I Kanada är 
det delstaterna som har ansvaret för integrations-
program. I jämförelse med den svenska staten 
satsar de kanadensiska delstaterna mindre resur-
ser på integrationsprogram, dessutom är det ofta 
icke-statliga organisationer som tillhandahåller 
tjänsterna. 

Inget av länderna har genomfört politiska åtgär-
der som är direkt relaterade till att skapa socialt 
kapital bland nyanlända. I det kanadensiska sam-
hället finns dock ett större utrymme för så kallade 
NGO:er, icke statliga organisationer och frivil-
ligorganisationer som exempelvis kyrka, idrotts-
föreningar, etniska sammanslutningar med mera, 
som kan skapa förutsättningar för att skapa socialt 
kapital. 

I det här kapitlet beskrivs olika uppfattningar 
om begreppet socialt kapital och dess koppling till 
integrationsprocessen. Vidare diskuteras hur kul-
turell mångfald påverkar bildandet av socialt kapi-
tal och vilken roll det sociala kapitalet spelar för 
olika aspekter för integration av invandrare och 
etniska minoriteter i det kanadensiska samhället.

Demografisk översikt för Kanada
Kanadas synliga minoritetsbefolkning  har ökat 
snabbt sedan 1970-talet då invandringsreglerna 
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förändrades för att tillåta en ökad invandring från 
Latinamerika, Asien och Afrika. För femtio år se-
dan var bara två procent av befolkningen (cirka 
300 000 personer) av icke-europeisk härkomst. År 
2006 noterade myndigheten för folkräkning att 
fem miljoner personer (18 % av totalbefolkning-
en) var synlig minoritet genom en kombination 
av invandring, födslar och giftermål mellan majo-
ritets- och minoritetsgrupperna. Färska prognoser 
från den kanadensiska statistikmyndigheten för-
utspår att denna utveckling kommer att fortsätta. 
Minoriteter förutspås utgöra nästan en fjärdedel av 
Kanadas befolkning och nästan hälften av befolk-
ningen i Toronto och Vancouver år 2031.

Politik
Förändringarna och växlingarna i Kanadas de-
mografiska, sociala och ekonomiska strukturella 
förhållanden har inte passerat obemärkta hos stats-
makten. Federala och provinsiella myndigheter 
har därför genom åren infört olika lagstiftnings-
åtgärder och politiska beslut som specifikt rör 
mångfaldsfrågor. Viktigast bland dem är Rättig-
hetsdeklarationen (Bill of Rights), Mångfaldslagen 
(Multiculturalism Act) och Stadgan om mänskliga 
fri- och rättigheter (Charter of Human Rights and 
Freedoms). Dessa lagar och förordningar har gett 
verktyg som kan användas för att bemöta de ut-
maningar som ett mångfaldssamhälle medför.
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Rättighetsdeklarationen
Den första lag efter andra världskriget som på ett 
tydligt sätt erkände mångfalden i den kanaden-
siska befolkningen var Rättighetsdeklarationen, 
som antogs år 1960. Denna lag ersattes senare till 
stor del av den kanadensiska lagen om Mänskliga 
rättigheter (Canadian Human Rights Act) och 
av Stadgan om fri- och rättigheter som beskrivs 
nedan.

Lagen om mänskliga rättigheter
År 1977 antog det kanadensiska parlamentet Lagen 
om mänskliga rättigheter (CHRA), vars syfte är: 

»Att utvidga Kanadas lagar för att förverkliga, … 
principen att alla individer ska ges samma möjlig-
het som andra individer att åt sig själva skapa liv 
som de kan och önskar leva och att få sina behov 
tillgodosedda, i enlighet med deras plikter och 
skyldigheter såsom samhällsmedborgare, utan att 
förhindras från att göra det på grund av diskrimi-
nerande behandling baserad på ras, nationellt eller 
etniskt ursprung, hudfärg, religion, ålder, kön...«
 (Justice Canada 1977).

Fri- och rättighetsstadgan
Fri- och rättighetsstadgan införlivades med den 
kanadensiska konstitutionen år 1982 och innehål-
ler tre paragrafer som handlar om mångfald, religi-
onsfrihet, rätt till likabehandling samt lagstiftning 
om lika rättigheter vid anställning.
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Kanske den mest kontroversiella delen av stad-
gan är paragraf 27 som fastslår att:

»Denna stadga ska tolkas på ett sätt som är fören-
ligt med att bevara och fördjupa det kanadensiska 
folkets mångkulturella arv.«

Motståndare till paragrafen hävdar att detta ut-
sätter Kanada för ett antal utmaningar inklusive 
månggifte, kvinnlig könsstympning och bristande 
jämställdhet. Förespråkare hävdar att dessa farhå-
gor är överdrivna och att annan lagstiftning däm-
par effekten av paragrafen.

Mångfaldslagen
Lagen, som antogs år 1988, erkänner mångkultur-
alism som ett grundläggande drag i det kanadensis-
ka samhället med en central roll i de federala myn-
digheternas beslutsprocess. Den fokuserar också på 
att utrota rasism och undanröja diskriminerande 
hinder eftersom dessa är oförenliga med Kanadas 
engagemang för mänskliga rättigheter. Dess poli-
tiska mål inriktar sig på social rättvisa, identitet och 
deltagande, uttryckta genom:

•	 En	 strävan	 efter	 jämlika	 anställningsproce-
durer

•	 Stöd	för	medborgerligt	deltagande
•	 Främjande	av	förståelse	mellan	kulturer
•	 Användande	av	arbetstagares	språkfärdighe-

ter och kulturella kompetens; samt
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•	 Att	handla	på	ett	 sätt	 som	är	känsligt	 inför	
och som svarar mot Kanadas mångkulturella 
verklighet.

I de politiska målen ställs krav på regeringen att 
»säkerställa att alla individer får jämlik behand-
ling och jämlikt skydd under lagen, medan deras 
mångfald respekteras och värdesätts«. 

Mångfaldsprogrammet är ekonomiskt sett rela-
tivt litet, kring 9 miljoner kanadensiska dollar år 
2010. Finansiering utgår till integrationsprojekt 
och går ofta till NGO:er, ofta invandrarorgani-
sationer, vars projekt inbegriper integration av 
nyanlända invandrare. Denna metod valdes efter-
som dessa organisationer ansågs ha specifik kun-
skap som främjar integrationsprocessen.

Tillsammans ger de ovan beskrivna lagstiftnings-
åtgärderna och de politiska besluten viktiga verk-
tyg för att hantera utmaningar som finns inom en 
mångkulturell miljö. I Fri- och rättighetsstadgan 
och i Mångfaldslagen erkänns grupprättigheter 
vilket innebär att staten kan utveckla det sociala 
kapitalet både inom och mellan invandrargrupper 
och etniska minoriteter. Detta förutsätter dock en 
förståelse för socialt kapital och det sätt som det 
kan byggas på.

Vad är socialt kapital?
Det finns flera definitioner på social kapital i den 
teoretiska litteraturen. I det här sammanhanget ut-
går vi från den nordamerikanska synen på socialt 
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kapital där det är nätverk av familj och lokalsam-
hälle som med investeringar i frivilliginsatser ska-
par socialt kapital. Dessa insatser ger då en positiv 
avkastning för både individen och samhället och 
blir både en privat och samhällelig resurs (Put-
nam 2000). Socialt kapital handlar om gemen-
skap, sympati, medkänsla och samarbete mellan 
människor. För att det sociala kapitalet ska kunna 
verka, fungera och vara till nytta för den enskilda, 
för gruppen eller för samhället i stort, måste det 
sociala kapitalet byggas upp över en längre tid. 
Det finns, som sagt, flera konkurrerande defini-
tioner av socialt kapital, men gemensam nämnare 
för samtliga är dock erkännandet av sociala relatio-
ner genom interaktioner i nätverk (se Bjørnskov, 
2006; McElroy et al, 2006).

Begreppet socialt kapital är nära relaterat till 
begreppet social inkludering. Putnam definierar 
begreppet socialt kapital som: 

»Egenskaper hos samhällslivet – sociala nätverk, 
förknippade normer och pålitlighet – som gör det 
möjligt för deltagarna att agera tillsammans för att 
mer effektivt sträva mot gemensamma mål« 
(Putnam, 1995: 664-5).  

Hittills har socialt kapital haft en positiv koppling 
till faktorer som hög utbildningsnivå, förtroende 
för offentliga institutioner samt deltagande i so-
ciala, kulturella och politiska aktiviteter (se särskilt 
Brehm & Rahn, 1997). En viktig distinktion lig-
ger i skillnaden mellan sammanlänkande [»bon-
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ding«] socialt kapital (interaktion inom en grupp) 
och överbryggande [»bridging«] socialt kapital (in-
teraktion som går utanför gruppen). Det är den 
här distinktionen som har gett en ökad förståelse 
för att socialt kapital inte alltid är positivt. Om nät-
verk med starkt sammanlänkande socialt kapital är 
för slutna kan detta leda till ökat misstroende mel-
lan grupper. Detta kan i sin tur förvärra ojämlik-
het och socialt utanförskap (Babacan & Babacan, 
2007; Portes, 1998).

Flera författare har framfört att ökad mång-
fald kan vara till nackdel för skapandet av socialt 
kapital. Exempelvis att ju större en stad är och ju 
större mångfald den har, desto lägre är nivåerna 
av socialt kapital (se till exempel: Marschall och 
Stolle, 2002; Putnam, 2007, Iosifies et al, 2006). 
Detta framgår framför allt av studier gjorda i USA, 
där minoriteter av afroamerikanska och latiname-
rikanska grupper ofta är geografiskt koncentrerade 
(se Alesina och Ferrara, 1999, 2000; Marschall 
och Stolle, 2002; Putnam, 2007). En del forskning 
som genomförts i Kanada har kommit till liknande 
slutsatser (Johnston och Soroka, 2001; Soroka et 
al., 2006). 

Om slutsatsen är korrekt, att det sociala kapitalet 
minskar med ökad mångfald, kommer Kanadas 
förmåga att utveckla och upprätthålla ett inklu-
derande samhälle att begränsas kraftigt. Detta 
eftersom Kanada domineras av stora, heterogena 
städer och demografiska prognoser pekar på ökad 
mångfald genom invandring. All forskning kring 
mångfald och socialt kapital är emellertid inte lika 
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pessimistisk. Tidigare forskning av Aizlewood 
och Pendakur (2005) tyder på att minoritetsstatus 
inte har någon större påverkan på socialt kapital 
(se även Aizlewood, Bevelander och Pendakur, 
2006). Snarare finner de att det som mest driver 
gemenskap, deltagande och förtroende i storstads-
områden är storleken på staden, utbildningen, 
inkomsterna och andra socioekonomiska faktorer. 

Vidare visar studier i Mexiko (Aguilera, 2003; 
Malpica, 2008) och i Sverige (Behtoui 2007) att 
sammanlänkande socialt kapital bland människor 
med samma etniska ursprung hjälper invandrare 
att integreras ekonomiskt. 

En stor del av den empiriska forskningen 
angående mätningen av socialt kapital och dess 
koppling till mångfald har genomförts i USA och 
europeiska länder som Nederländerna, Frank-
rike, Storbritannien och Belgien (Charles, 2007; 
Cheong, 2006; Fiori et al, 2008; Fuglerud och 
Engebrigtsen, 2006; Jacobs och Tillie, 2004; Pax-
ton, 2007; Putnam, 2007; Rupasingh et al 2006). 
I synnerhet USA, Nederländerna och Frankrike 
är länder som kännetecknas av en hög korrelation 
mellan fattigdom, storleken på städerna och segre-
geringen av minoriteter (se Jargowski, 1996; Jay-
nes, 2007; Krupka 2007). Om dessa studier väger 
samman effekten av fattigdom, segregation och 
urbanisering med effekterna av mångfald, är det 
möjligt att det inte är mångfalden som skapar lägre 
socialt kapital utan snarare fattigdom, »gettoise-
ring« och den relativa anonymitet som det innebär 
att bo i en storstad (se: Hooghe et al, 2006).
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Socialt kapital i Kanada
Nedan beskrivs tre aspekter på socialt kapital i Ka-
nada: indikatorer på socialt kapital, mångfaldens 
effekt på socialt kapital samt den effekt som soci-
alt kapital har på integrationen av invandrare och 
minoriteter.

Indikatorer på socialt kapital
En studie av Aizlewood och Pendakur (2005) tit-
tar på det breda förhållandet mellan etnisk mång-
fald och socialt kapital i Kanada. Den här studien 
går utanför ramen för tidigare studier genom att 
den inte bara tittar på synliga etniska skillnader 
utan också på specifika attityder och beteenden 
hos tjugotvå olika etniska grupper. Med kontroll 
för olika individuella egenskaper jämförs olika in-
divider och grupper och i vilken mån de har mer 
eller mindre socialt kapital. Mer specifikt studerar 
de:
a) effekten av egenskaper på gruppnivå vad 

gäller medborgerliga attityder och beteen-
den, 

b) effekten av egenskaper på individnivå vad 
gäller medborgerliga attityder och beteen-
den, och 

c) vilken av dessa, om någon, som har större 
förklaringsvärde för socialt kapital.

Resultaten från studien tyder på att egenskaper på 
individnivå inte påverkar storleken på socialt kapi-
tal på ett nämnvärt sätt. Faktorer på etnisk grupp-
nivå spelar en mer varierad roll. I större grupper 
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är framför allt förtroendet mellan individer, benä-
genheten att gå med i föreningar samt den tid som 
tillbringas med vänner mindre. 

Det sociala kapitalet tenderar att öka när mång-
falden på gruppnivån ökar. Men när etniska och 
kulturella egenskaper på individnivå läggs till i 
analyser försvinner detta samband. Däremot har 
individuella sociodemografiska egenskaper såsom 
ålder, utbildning och inkomst större förklarings-
värde. Studien tyder på att en urban livsstil med 
hög utbildningsnivå bättre förklarar medborgarnas 
attityder och beteenden än vad storleken på och 
tillhörigheten till den etniska gruppen gör. 

Fritidsverksamhet
Liksom andra former av aktiviteter inbegriper del-
tagande i fritidsverksamhet engagemang och utby-
te mellan familjer, grupper och individer. Forskare 
hävdar att ett sådant engagemang är värdefullt ef-
tersom det leder till en större känsla av gemenskap 
och samhörighet mellan individer och i samhället 
i stort (Brehm och Rahn, 1997; Putnam, 1995; 
Fukuyama, 1995).

Aizlewood, Bevelander och Pendakur (2006) 
analyserar nivån på deltagande i gemensamma 
aktiviteter såsom idrott, musik och i andra fritids-
verksamheter bland invandrare och etniska mino-
riteter i Kanada och Nederländerna. De studerar 
vad som är avgörande för ett sådant deltagande 
och gör en uppdelning i tre steg. 
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•	 För	det	första	studeras	i	vilken	typ	av	fritids-
verksamhet, och i vilken utsträckning, som 
invandrare och minoritets-/majoritetssam-
fund deltar. 

•	 För	det	andra	analyseras	betydelsen	av	språk,	
religion, urban livsstil, ålder och utbildning 
samt andra faktorer på sannolikheten att 
delta i fritidsverksamhet. 

•	 För	 det	 tredje	 analyseras	 betydelsen	 av	
etniska- och migrationsspecifika egenskaper 
i jämförelse med sociodemografiska egen-
skaper vad gäller sannolikheten att delta i 
fritidsverksamhet.

Resultaten från studien visar att om man tillhör 
en invandrargrupp, etnisk minoritet, minoritets-
religion eller talar ett icke-officiellt språk har detta 
en negativ effekt på deltagande i fritidsverksamhet. 
Dessa resultat överensstämmer med studier som 
genomfördes av Stodolska och Alexandris (2004) 
samt av Rublee och Shaw (1991) som fann att et-
niska minoriteter och invandrare står inför särskilt 
kännbara hinder för deltagande i fritidsverksamhe-
ter på grund av språk, kunskapsbrist, tidsbrist och 
utmattning. Vidare verkar det finnas ett starkare 
samband mellan minoritetsstatus och lägre delta-
gande i fritidsaktiviteter i Nederländerna än i Ka-
nada. Minoriteter i Nederländerna uppvisar gene-
rellt lägre deltagandenivåer än i Kanada. 

I båda länderna deltar muslimer i mindre 
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utsträckning i fritidsaktiviteter i jämförelse med 
andra religiösa grupper. Dessa resultat tenderar att 
ge stöd åt de studier som gjorts av Alesina och 
Ferrara (1999) och de Knop, et al. (1994), som 
fann att trosuppfattning hade ett negativt infly-
tande på deltagandenivåer i allmänhet. Dock har 
minoritetsstatus ingen större påverkan, vid sidan 
av språk och religion. Minoriteter som talar majo-
ritetsspråket i hemmet och som inte har starka 
religiösa band uppvisar ungefär samma deltagande 
som infödda i landet. 

Socioekonomiska faktorer som främst påverkar 
deltagande i fritidsverksamhet är ålder, utbildning 
och typ av anställning. Det är alltså individuella 
egenskaper snarare än gruppegenskaper som för-
klarar deltagande i fritidsverksamhet. Det etniska 
ursprunget går inte att påverka, däremot utbild-
ningsnivå och socioekonomiska status. Detta 
resultat är betydelsefullt och positivt, eftersom 
deltagande i fritidsverksamhet i mångkulturella 
samhällen har förmågan att öka engagemanget och 
interaktionen mellan lika och olika grupper. Del-
tagande i fritidsverksamhet kan leda till andra soci-
ala fördelar, såsom ökad förståelse och gemenskap 
mellan grupper och en ökad känsla av tillhörighet.

Mångfald och socialt kapital
Mata och Pendakur (2010) utvärderar effekten av 
individuella och kontextuella influenser på socialt 
kapital hos invånare i olika kommuner i Kanada. 
I studien identifieras tre faktorer som stärker ut-
vecklingen av socialt kapital: tillit mellan indivi-
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der och till institutioner, samspel och möte med 
andra människor samt medlemskap i föreningar. 
Enligt deras studie påverkas omfattningen av so-
cialt kapital inom kommunen av etnisk mångfald. 
I takt med att andelen synliga minoriteter ökar,  
minskar den genomsnittliga tilliten mellan män-
niskor och institutioner. När mångfalden ökar så 
ökar också deltagandet i föreningar och interak-
tionen med vänner och familjer. Detta innebär att 
både överbryggande och sammanlänkande socialt 
kapital kan öka i takt med att mångfalden ökar. 
Resultaten för olika etniska grupper är dock varie-
rande. Tyska och sydamerikanska minoriteter har 
ungefär samma tillitsnivå efter att man kontrolle-
rat för kommunspecifika egenskaper medan andra 
minoriteter tenderar att ha lägre grad av tillit. Gra-
den av samspel med andra är ofta högre för mi-
noriteter än för majoritetssamhällets kanadensare, 
medan resultaten vad gäller föreningsdeltagande är 
mer varierande.

Medan många forskare talar om socialt kapital 
som ett begrepp finner Mata och Pendakur att de 
tre faktorerna: tillit, samspel och deltagande varie-
rar oberoende av varandra. Tilliten i en stad mins-
kar i takt med att storleken och mångfalden ökar. 
I motsats till detta står det faktum att i takt med att 
mångfalden ökar så ökar också interaktionen med 
andra, liksom deltagande i föreningar. 

Sammanlänkande och överbryggande socialt 
kapital på ett område som interaktion med vän-
ner och familj utesluter inte möjligheten till över-
bryggande verksamhet som exempelvis deltagande 
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i föreningar. Vidare utesluter inte minskad tillit, 
som ett resultat av ökad storlek på staden och 
en ökad grad av mångfald, möjligheten till ökad 
interaktion med andra eller föreningsdeltagande. 
Dessa resultat står delvis i motsats till tidigare stu-
dier från bland andra Putnam (2007) och Mar-
schall & Stolle (2002). Ökad mångfald behöver 
inte nödvändigtvis vara ett hot mot vår förmåga 
att arbeta tillsammans eller interagera som ett antal 
forskare har antagit.

Det sociala kapitalets effekt  
på integration

Valdeltagande
Frågan om politisk integration av invandrare och 
deras ättlingar är en viktig fråga i många invand-
ringsländer då valdeltagandet hos dessa grupper är 
lägre än bland infödda. Bevelander och Pendakur 
(2009) studerar faktorer som påverkar valdelta-
gande, och jämför medborgare med invandrar-, 
minoritets- och kanadensisk bakgrund i Kanada 
genom att mäta sannolikheten att rösta i 2001 
års federala val och det senaste delstatsvalet innan 
2001. 

De finner att det finns små skillnader mellan 
majoritets- och minoritetsmedlemmars valdel-
tagande, detta med hänsyn tagen till individers 
socioekonomiska egenskaper och olika typer av 
socialt kapital. Med andra ord, är det inte mino-
ritetsstatus i sig som avgör valdeltagandet. Snarare 
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är det individuella demografiska och socioeko-
nomiska egenskaper samt socialt kapital i form av 
tillit, interaktion med vänner och bekanta samt 
deltagande i fritidsaktiviteter, som förklarar val-
deltagande. Faktum är att efter att ha kontrollerat 
för socialt kapital och socioekonomiska egenska-
per försvann skillnaderna i valdeltagandet mellan 
etniska grupper.

Inte heller religiös tillhörighet har någon bety-
delse för valdeltagandet. Endast protestanter upp-
visade en något högre sannolikhet att gå och rösta, 
jämfört med människor som påstod sig inte till-
höra någon religion. Istället är det faktorer som 
formellt deltagande vid gudstjänster som ökar val-
deltagandet. Även olika typer av socialt kapital var 
viktiga faktorer för valdeltagande. En stark känsla 
av tillit på lokal (grannskaps-)nivå ökade sanno-
likheten att delta i både delstats- och federala val. 
Tillit för myndigheterna (provinsmyndigheterna 
eller de federala) var dock inte så viktigt. Ökad 
tillit motsvarade inte något högre valdeltagande. 
Kopplat till detta finns också ett samband mel-
lan medvetenheten om samhällsfrågor (som att 
läsa tidningar eller att se på nyheter) och högre 
valdeltagande. En känsla av tillit på nationell eller 
provinsiell nivå har ingen effekt på röstande. Dock 
har en känsla av tillit på lokal nivå en stark effekt – 
chansen att personer med en stark känsla av tillit i 
grannskapet ska rösta är nästan dubbelt så stor som 
för någon som har en svag känsla av tillit. Alltså 
verkar upprätthållandet av en hög grad av tillit 
vara kritiskt för valdeltagandet. För att uppmuntra 
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valdeltagande borde man därför koncentrera sig på 
åtgärder på den lokala nivån.

Formella och informella aktiviteters effekt på 
röstande beror på aktiviteten i fråga. Sammanlän-
kande aktiviteter, såsom att prata med vänner och 
grannar, har ingen effekt på valdeltagandet. Att 
vara en medlem av i en fritidsverksamhet, vilket 
potentiellt är en överbryggande aktivitet, förknip-
pas med en högre sannolikhet att rösta i både fede-
rala och delstatliga val och stämmer överens med 
tidigare resultat. 

Att hitta jobb
Den kanske tydligaste kopplingen mellan socialt 
kapital och ekonomiska framgångar har dykt upp 
i studier om jobbsökande. På 1970-talet konsta-
terade sociologen Mark Granovetter (1982) att 
personliga nätverk (eller sociala band) spelar en 
väldigt stor roll för att hitta jobb. Lika viktigt är 
hans påstående att »weak ties« eller »svaga band« 
är betydligt mer värdefulla på arbetsmarknaden 
än »strong ties« eller »starka band«. Svaga band är 
oregelbundna anknytningar som vanligtvis upp-
nås genom arbete, grannskapet, frivilligorgani-
sationer och kompisars kompisar. Deras primära 
värde kommer sig av att de vidgar tillgången till 
information, vilket är särskilt viktigt för att söka 
jobb. Starka band är också viktiga resurser för so-
cialt kapital, men anses vara mindre nyttiga för 
jobbletande eftersom de starka bandens nätverk 
normalt är mindre och homogenare. Med starka 
band menas en individs nätverk via till exempel 
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familj eller att tillhöra en religiös församling.
Matthews, Pendakur och Young (2010) upp-

täckte genom att använda data från från två stora 
enkätundersökningar och att kvalitativt intervjup-
rojekt flera viktiga skillnader i vägen till anställning 
mellan tätort och landsbygd. För det första finner 
de att både starka och svaga band används oftare av 
landsbygdsbor för att hitta ett jobb, medan stads-
bor oftare förlitar sig på formella eller opersonliga 
kanaler såsom arbetsförmedling eller jobbannonser 
i tidningar. För det andra verkar det finnas mycket 
starkare bevis för skillnader mellan svaga och star-
ka band inom just landsbygdsregioner. Människor 
som länge har bott på landsbygden har en betyd-
ligt större sannolikhet att använda starka och svaga 
band för att hitta arbete än vad nykomlingar har. 
Dock har landsbygdsbor som använde svaga band 
som vägar till anställning betydligt lägre inkomst. 
Inga av dessa mönster framträder i städerna. 

Tillsammans tyder resultaten på att jobbletande 
på landsbygden starkt påverkas av begränsningar 
beroende på om man är etablerad i området eller 
nyinflyttad. Resultatet tyder på att invandrare och 
etablerade invånare har tillgång till olika arbets-
marknader. Å ena sidan verkar vissa nyinflyttade 
personer (ex. invandrare) ha bättre tillgång till 
formellt tillsatta arbeten, till exempel inom aka-
demiska yrken i lokalsamhället. Det här betyder 
att många nykomlingar anländer med en säkrad 
anställning från början till dessa ofta ekonomiskt 
utsatta områden. Å andra sidan har invandrare som 
anländer utan jobb svårt att få tillträde till nätverk 
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med starka och svaga band för att få anställning. 
Dessa resurser för jobbletande är förbehållna mer 
etablerade invånare med tillgång till lokala infor-
mations- och kontaktnätverk.

Slutsatser
Socialt kapital handlar om att det finns resurser 
i ens olika sociala nätverk som kan användas när 
de behövs, som nätverksresurser i familj och lo-
kalsamhälle. Socialt kapital har även betydelse för 
både individen och samhället och för hur man 
hanterar olika individuella och samhälleliga utma-
ningar. Flera författare som studerat individuella 
egenskapers effekt på socialt kapital har konsta-
terat att demografisk och socioekonomisk status 
har stort inflytande på olika typer av socialt kapital 
såsom interaktion med andra, medlemskap i grup-
per och tillit för institutioner. Flera forskare har 
föreslagit att en individs invandrar- eller etniska 
bakgrund kan påverka attityder och beteenden 
(se t.ex. Johnston och Soroka 2001). Enligt detta 
synsätt är socialt kapital ett inlärt kulturellt känne-
tecken som man inte enkelt kan bli av med. 

Som ett resultat av detta resonemang har vissa 
grupper fler eller färre »medborgerliga« kvaliteter 
än andra, och dessa kvaliteter framträder i person-
liga attityder och beteenden som är konstanta över 
generationer och till och med över kontinenter (se 
Putnam 1993). Individer är mer benägna att lita på 
andra som är som de själva och mindre benägna att 
lita på sådana som de uppfattar som annorlunda, 
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vilket resulterar i sammanlänkande socialt kapital 
(Uslaner 2002). Homogenitet underlättar tillit och 
i sin tur samarbete, eftersom »likartade« individer 
delar kulturella värderingar och förväntningar. 
I motsats till detta skapar mångfald verkliga eller 
uppfattade hinder för kommunikation och förstå-
else mellan folk och leder till vaksamhet bland så 
kallade »olikartade« individer (se Eisenberg 2006). 
I synnerhet majoritetsgrupper anses bli negativt 
påverkade av mångfald eftersom »de annorlundas« 
närvaro hotar individuella eller kollektiva identi-
teter (Forbes 1997; Wilton 1998). Effekten blir en 
minskad känsla av tillit och lägre grad av samarbe-
tande verksamhet.

Vi anser dock att för Kanada, där ortsstorlek, 
mångfald, välstånd och utbildning är så nära och 
positivt korrelerade, kan den urbana livsstilen vara 
en mer användbar förklaring till förändringar vad 
gäller medborgerliga attityder och beteenden. Stä-
der är platser där en myriad av världsåskådningar, 
språk och kulturer möts. Kanske handlar det mest 
centrala forskningsresultatet om den effekt som 
ortsstorlek har på de olika typer av socialt kapi-
tal – ju större stad, desto mindre benägna är folk 
att delta, lita på varandra och umgås. Detta kan 
förklaras av att det är mer anonymt att bo i en 
stad, med ständigt närvarande »främlingar« och där 
de sociala nätverken baseras på individuellt intresse 
snarare än på lokala kopplingar som grannar (icke-
lokala nätverk).
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Vilken lärdom kan vi dra av Kanadas  
integrationspolitik?
Litteraturgenomgången pekar på sociala kapital-
vinster som stärks både av överbryggande och 
sammanlänkande verksamhet. Båda verksamhe-
terna bidrar till en ökad känsla av samhörighet, 
ökat medborgligt deltagande och kan bidra till 
integration på arbetsmarknaden. Varken Sverige 
eller Kanada genomför specifika politiska åtgär-
der för att gynna bildandet av socialt kapital bland 
invandrare och minoriteter. Dock genomförs en 
stor del av integrations- och bosättningsverksam-
heten i Kanada av icke-statliga organisationer, 
som ofta har kopplingar till etniska grupper där 
förutsättningar att utveckla det sociala kapitalet är 
bättre. Det kanadensiska systemet kan således dra 
nytta av bildandet av socialt kapital genom och 
inom NGO:ers verksamhet trots att politiska ini-
tiativ inte uttryckligen identifierar detta som ett 
mål.

I Sverige, som ger omfattande stöd till invand-
rargrupper för boende (för flyktingar) och inte-
grationsutbildning, ignoreras möjliga fördelar som 
skulle kunna dras genom att uppmuntra både 
överbryggande och sammanbindande verksamhe-
ter som främjas av att individer från samma etniska 
grupp genomför eller deltar i delar av integrations-
programmet.
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