6

Förutsättningar för ett ökat
deltagande i arbetskraften

6.1

Inledning

Utredningens uppdrag är enligt direktivet (bilaga 1) att analysera
och fördjupa kunskapen om utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Med
utgångspunkt från analysen ska förslag lämnas om åtgärder som
behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat arbetskraftsdeltagande i
denna grupp. I detta kapitel redovisas utredningens analys av förutsättningarna för ett ökat arbetskraftsdeltagande. Utredningens
sammanfattande bedömningar och förslag presenteras i kapitel 7.
Att en person deltar i arbetskraften innebär att han eller hon
antingen har ett arbete eller söker arbete. Många nyanlända har
behov av att parallellt med arbetssökandet delta i olika insatser som
kan tillföra relevant kompetens för det nya landet (avsnitt 3.6). En
viktig förutsättning för att få arbete och vara delaktig i samhällslivet är kunskap i svenska språket. En nyanländ person behöver
också ofta bygga på sitt yrkeskunnande för att möta kraven på den
svenska arbetsmarknaden. Dessutom har många nyanlända behov
av stöd för att kunna orientera sig i det svenska samhället och för
att utöka sina arbetsrelevanta nätverk. Den första tiden i ett nytt
land kan därför ses som en investeringsperiod då den nyanlända,
utifrån sina individuella förutsättningar, i olika utsträckning och
parallellt med sitt jobbsökande, behöver delta i insatser som ger en
bas för ett långsiktigt hållbart deltagande i arbets- och samhällslivet
(avsnitt 4.1).
Med denna utgångspunkt kan ett ökat arbetskraftsdeltagande
bland nyanlända åstadkommas genom att fler kvinnor och män under
sin första tid i Sverige arbetar eller söker arbete samt efter behov
deltar i relevanta insatser som möjliggör ett framtida deltagande i
arbetskraften.
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Disposition av kapitlet

Flera faktorer påverkar i vilken utsträckning nyanlända kvinnor och
män söker arbete och deltar i etableringsinsatser. Kapitlet fortsätter
med en övergripande beskrivning av vilka faktorer som har betydelse
för nyanländas deltagande i arbetskraften utifrån en modell som
utredningen tagit fram (avsnitt 6.1.2). I efterföljande avsnitt
analyseras sedan i vilken utsträckning förutsättningarna är uppfyllda i dag. En grupp av påverkansfaktorer handlar om i vilken
utsträckning nyanlända kvinnor och män vill respektive kan arbeta
och delta i insatser (avsnitt 6.2 respektive 6.3). En ytterligare förutsättning för nyanländas deltagande i såväl arbetskraften som i
specifika insatser är att de har kontakt med aktörerna som ska
stödja nyanländas etablering, såsom Arbetsförmedlingen och kommunen (avsnitt 6.4). Slutligen måste berörda aktörer ha tillgång till
relevanta insatser (avsnitt 6.5), samt i praktiken matcha befintliga
insatser på ett ändamålsenligt sätt utifrån individernas behov
(avsnitt 6.6).
6.1.2

Förutsättningar och påverkansfaktorer

I utredningens analysmodell (figur 6.1) ges en överblick av vilka
faktorer som påverkar nyanländas arbetskraftsdeltagande på kort
och lång sikt, samt hur de förhåller sig till varandra. Modellen
består av två parallella spår som utgår från olika typer av förutsättningar för ett ökat arbetskraftsdeltagande. Det första spåret
beskriver vilka förutsättningar och faktorer som påverkar i vilken
grad nyanlända söker arbete och deltar i insatser. Det andra spåret
beskriver förutsättningar och faktorer som har betydelse för
relevansen i de insatser som nyanlända kvinnor och män erbjuds.
Ett tvärgående tema i analysmodellen, särskilt i det andra spåret, är
den samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och andra
aktörer som i regel krävs för att uppnå förutsättningarna om tillgång till, och matchning av, relevanta arbetsförberedande insatser.
Etableringslagen (2010:197) anger att insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva
deltagande i arbets- och samhällslivet. I modellen är denna målsättning angiven som det önskade slutresultat för alla nyanlända
invandrare, oavsett grund för uppehållstillstånd. För att detta mål
ska uppnås räcker det emellertid inte att nyanlända söker arbete
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och deltar i relevanta insatser. Insatserna måste också genomföras
med hög kvalitet. Något förenklat handlar relevansen om huruvida rätt
typ av insats utifrån individens behov genomförs, medan kvaliteten
handlar om huruvida insatsen genomförs på rätt sätt. De studier som
finns om insatsernas kvalitet, eller effekten av deltagandet, redovisas i avsnitt 5.1. Andra förutsättningar för ett aktivt deltagande i
arbetslivet är bland annat att arbetsgivarna efterfrågar utrikes födda
personers kompetens (att de inte diskriminerar). Dessa förutsättningar ligger dock utanför utredningens uppdrag att studera.
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6.1.3

Förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetskraften

Relevanta insatser för etableringen på
arbetsmarknaden

Med relevanta insatser avses åtgärder och stöd som ökar deltagarnas
möjligheter till arbete. För att en insats ska vara arbetsmarknadsrelevant behöver den inte alltid förläggas till en arbetsplats.
Nyanlända står olika långt ifrån arbetsmarknaden och har därmed
också behov av olika typer av insatser. För en person med mycket
kort eller ingen tidigare skolutbildning utgör även t.ex. alfabetisering och undervisning i basämnen på grundnivå arbetsmarknadsrelevanta insatser, eftersom praktiskt taget alla arbeten förutsätter
sådana grundläggande färdigheter. Kompetenshöjande insatser kan
också vara viktiga för att säkra ett långsiktigt deltagande i arbetslivet, men bör även i dessa fall ha ett tydligt arbetsmarknadsfokus
så att de viktiga kontakterna med arbetsmarknaden kommer till
stånd så tidigt som möjligt. Insatser utan koppling till arbetslivet
riskerar att leda till inlåsningseffekter som höjer trösklarna för
arbetsmarknadsinträdet (avsnitt 5.1). Relevanta insatser innebär
med andra ord att det ska vara tydligt hur insatsen bidrar till att deltagaren, utifrån hans eller hennes individuella behov och förutsättningar, kommer ett steg närmare arbetsmarknaden. Det ska även
vara tydligt hur olika insatser kompletterar varandra.
En annan viktig utgångspunkt är att insatserna ska bidra till att
den nyanlände får förutsättningar för en långsiktigt hållbar etablering i
arbets- och samhällsliv. Ur ett långsiktigt perspektiv finns ingen
motsättning mellan arbetsinriktade insatser och deltagande i
svenskundervisning och annan kompetensuppbyggnad som kan
rusta den nyanlända. Språkutveckling och arbete hör i många fall
nära samman. Jobb och väl planerad praktik ger värdefull språkträning, och tidig kontakt med arbetslivet gynnar arbetsmöjligheterna även på längre sikt (avsnitt 5.1).
På kort sikt kan det emellertid finnas en potentiell målkonflikt.
Alltför tidig matchning mot arbetsmarknaden kan vara ett problem
om det leder till att individen förlorar möjligheten att bygga på sin
kompetens med de kunskaper som han eller hon behöver för att
säkra ett långsiktigt deltagande i arbets- och samhällslivet. Inte
minst för nyanlända med kort tidigare utbildning behövs ett långsiktigt perspektiv på relevanta insatser. Arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning krymper successivt (avsnitt
3.1.1) och även om arbetsmarknadsläget lättar något under bättre
konjunkturer även för korttidsutbildade, så är detta en grupp där
många riskerar att snabbt vara tillbaka i arbetslöshet när efterfrågan
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på arbetskraft viker. Därför är det viktigt, både för den nyanlända
och för samhället, att en tidig matchning mot arbetsmarknaden inte
sker på bekostnad av den nyanländes möjligheter att bygga en hållbar bas för det aktiva deltagandet i arbets- och samhällslivet.

6.2

Viljan att arbeta och delta i relevanta insatser

I vilken grad en nyanländ person vill söka arbete och delta i insatser
kan beskrivas som beroende av tre faktorer. Han eller hon måste ha
en principiellt positiv inställning till förvärvsarbete (6.2.1).
Personen måste också tro att det är möjligt att få ett arbete samt
uppleva insatserna som meningsfulla (6.2.2). För det tredje påverkas
viljan att arbeta och delta i insatser av ekonomiska incitament. En
person som ser att det lönar sig ekonomiskt att delta i arbetskraften
är sannolikt mer intresserad än en person som upplever att han eller
hon skulle förlora på ett deltagande (6.2.3).
6.2.1

Inställningen till förvärvsarbete

En principiellt positiv inställning till förvärvsarbete är en förutsättning för att en person ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Även inställningen hos familjen spelar in – en kvinna vars
familj förväntar sig att hon är hemma är sannolikt även själv mindre
positiv till att arbeta och delta i insatser. Likaså påverkas inställningen till arbete av i vilken fas i livet personen befinner sig. Om
personen har barn kan dennes uppfattning om och tillgång till förskoleverksamhet också påverka inställningen till arbete.
Förvärvsarbete värderas högt
I Sverige har arbetslösheten länge varit högre bland utrikes än
bland inrikes födda. Detta förhållande kan emellertid inte förklaras
med skillnader i inställning till arbete. I utredningens delbetänkande Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning
(SOU 2012:9) visas att utrikes födda kvinnor och män som söker
arbete värderar ett jobb mycket högt och att de söker arbete mer
intensivt än inrikes födda för att öka chanserna att få ett arbete.
Ingen skillnad i den egna inställningen till arbete framkommer
mellan könen. Utrikes födda anger också oftare att de upplever ett
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socialt tryck att arbeta än vad inrikes födda gör. Detta är särskilt
tydligt bland utomeuropeiskt födda män där sju av tio anger att det
är mycket viktigt för anhöriga och vänner att de har ett arbete,
vilket kan jämföras med fyra av tio kvinnor födda utanför Europa
respektive tre av tio kvinnor och män födda i Sverige.
I utredningens enkät till kommunernas arbetsmarknadsenheter
ställdes frågan1 om handläggarna uppfattar att viljan att arbeta kan
vara en förklaring till att utrikes födda kvinnor och män har svårt
att få arbete. Endast fem procent svarade att de tror att kvinnornas
svårigheter beror på att de inte vill arbeta, och tre procent angav
motsvarande för männen. Arbetsförmedlare som arbetar med
nyanlända fick en något annorlunda formulerad fråga – de ombads i
stället ge sin bedömning av vad det beror på att utrikes födda kvinnor har en betydligt lägre sysselsättning än utrikes födda män. Låg
motivation att arbeta angavs då av var fjärde arbetsförmedlare som
en av de tre viktigaste orsakerna (tabell 6.1).

1

Bland andra hinder anges främst ”kulturella skäl” eller för låg utbildningsnivå/analfabetism.
Därutöver nämns brist på relevanta arbetsmarknadsinsatser eller uttag av föräldrapenning.
Källa: Utredningens enkät till handläggare vid Arbetsförmedlingen (bilaga 4).

Varken studien som redovisades i delbetänkandet eller utredningens enkäter ger dock svar på frågan om inställningen till arbete
påverkar de utrikes föddas arbetskraftsdeltagande. I båda fallen
baseras resultaten på kontakter med personer som alla deltar i
1

Frågan löd: ”När nyanlända kvinnor/män har svårt att få jobb, vad tror du det främst beror
på? Kryssa för de tre faktorer som enligt din bild utgör de främsta orsakerna.”
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arbetskraften och söker arbete eller deltar i insatser. Det fåtal
studier som belyser inställningen till arbete bland utrikesfödda
personer som står utanför arbetskraften visar att de flesta kvinnor,
principiellt sett, är positiva till arbete och arbetets fördelar. Studierna
rör dock ofta mindre grupper. Ett exempel är den studie som
Arbetsförmedlingen genomförde 2011 med fokusgrupper med cirka
50 kvinnor i utanförskap, där de flesta av kvinnorna sade sig vilja ha
ett arbete (Ramböll, 2010a; Arbetsförmedlingen, 2011). I en dansk
studie baserad på intervjuer med 200 utrikes födda kvinnor utanför
arbetsmarknaden anger tre av fyra att de gärna vill in på arbetsmarknaden. Det är emellertid stor skillnad hur stor lusten och
motivationen är och inte minst hur realistiskt kvinnorna bedömer
sina chanser att komma in på arbetsmarknaden (Nielsen Breidahl,
2007).
I en norsk studie tillfrågas utrikes födda kvinnor som alla, självvalt eller ofrivilligt, står utanför arbetsmarknaden om vilka fördelar
de ser med förvärvsarbete. Trots att kvinnorna inte själva arbetar
förknippar de mycket positivt med att arbeta: bättre ekonomi och
ökad självständighet, känslan av att vara behövd och att få utveckla
sig, att få mer självförtroende, fysisk och psykisk hälsa, ett socialt
liv och att lära sig språket och mer om samhället (IMDi, 2009).
Kvinnors vilja att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande
påverkas också av vad kvinnornas familjer och deras landsmän anser
om att kvinnor förvärvsarbetar (IMDi, 2009). I en engelsk studie med
634 kvinnor utanför arbetsmarknaden, invandrade från Bangladesh
och Pakistan, svarade var femte att det var familjens/makens val att
hon inte skulle arbeta. Majoriteten, sju av tio, svarade att det var
hennes eget val att inte arbeta (Dyke och James, 2009).
Kulturellt ursprung och utbildningsnivå påverkar inställningen till att
arbeta när barnen är små
Kvinnors omsorgsansvar är en ofta återkommande förklaring till
varför utrikes födda kvinnor har ett lägre arbetskraftsdeltagande. I
utredningens enkät till arbetsförmedlare var det också hälften av de
svarande som bedömde att detta var en viktig orsak (tabell 6.1). I de
nordiska länderna har det skett en snabb utveckling i synen på
kvinnans roll i samhället, vilken också har understötts av förändringar
av de offentliga systemen – särbeskattningen, en välutvecklad och
subventionerad förskola och en generös föräldraförsäkring. Så sent
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som på 1970-talet var ännu majoriteten av svenska kvinnor hemma
och detta betraktades som normen i samhället. År 1977 menade sju
av tio norska kvinnor att småbarnsmammor inte bör förvärvsarbeta
(Lappegård och Noack, 2009). Trettio år senare, 2009, ger en av tio
det svaret.
I en norsk familjeundersökning studeras faktorer som påverkar
kvinnors och mäns inställning till att kvinnor yrkesarbetar (Kavli
och Nadim, 2009). Drygt 1 800 personer med bakgrund i Pakistan,
Iran, Irak, Vietnam respektive Norge har intervjuats om inställning till
arbete, omsorgen om barnen, jämställdhet m.m. I stort sett samtliga
respondenter menar, oavsett födelseland, att kvinnor bör förvärvsarbeta innan de får barn och efter att yngsta barnet börjar skolan.
Däremot finns signifikanta skillnader i synen på i vilken utsträckning kvinnan kan arbeta när barnen är små. Resultaten visar att
landbakgrunden påverkar både kvinnors och mäns åsikter om
kvinnor med barn under fyra år bör arbeta utanför hemmet eller
inte. Sex av tio som invandrat från Pakistan menar att kvinnan bör vara
hemma på heltid när hon har barn under fyra år, bland respondenter
födda i Irak var det 25 procent som ansåg detta, medan det bland
personer födda i Norge var en av tio som var av samma åsikt. I
samtliga grupper är det betydligt vanligare att anse att kvinnan kan
arbeta deltid än heltid under småbarnsåren (figur 6.2).

Källa: Kavli och Nadim (2009).
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I en tidigare norsk familjeundersökning framkom ett liknande
mönster för skillnaderna mellan olika ursprungsländer (Norge,
Pakistan, Somalia, Vietnam och Chile) i attityder till att kvinnan
arbetar när hon har små barn. Nära åtta av tio som invandrat från
Pakistan, och hälften av respondenterna födda i Somalia, menade i
denna studie att kvinnor med barn mellan 0 och 3 år bör vara
hemma på heltid i stället för att förvärvsarbeta. Bland personer
födda i Norge var det två av tio som hade samma åsikt (Drøpping
och Kavli, 2002).
Utöver ursprungsland har också utbildningsnivå stor inverkan
på inställningen till att arbeta när barnen är små. Sannolikheten för
åsikten att kvinnan bör vara hemma på heltid när familjen har små
barn är lägre bland kvinnor med en hög utbildning. Bland män går
sambandet mellan utbildning och inställning till kvinnans förvärvsarbete i samma riktning, men är inte statistiskt säkerställt. Utbildningsnivån slår igenom även när hänsyn tas till födelseland, kön,
ålder och om man har egna barn. Män och kvinnor som vuxit upp
med en förvärvsarbetande mamma har också en lägre sannolikhet
att anse att kvinnor bör vara hemma under småbarnsåren.
Inga eller mycket små skillnader finns mellan kvinnor och män i
deras uppfattningar om kvinnor bör vara yrkesaktiva under småbarnsåren. En skillnad uppstår dock över tid, invandrade män blir
mer benägna att tycka att kvinnor kan arbeta utanför hemmet under
småbarnsåren ju längre tid de bott i Norge. Män som bott längre tid i
Norge har således värderingar som ligger närmare norskföddas i
denna fråga. Motsvarande samband mellan vistelsetid och inställning till kvinnors arbete när barnen är små finns dock inte för de
tillfrågade kvinnorna (Kavli och Nadim, 2009).
Könsblandade grupper ett hinder för deltagande?
Experimentell forskning har visat att kvinnor presterar bättre och i
högre grad väljer att konkurrera och ta risker i grupper med enbart
kvinnor jämfört med blandade grupper (Gneezy m.fl., 2003; Booth
och Nolan, 2012). I syfte att ge utrikes födda, ofta nyanlända,
kvinnor bättre förutsättningar att delta i insatser som kan kvalificera för arbete finns verksamheter som uteslutande riktar sig till
kvinnor. Vid Quo Vadis, Rosenhofs voksenoppläringssenter i Oslo,
finns en uttalad strategi att undervisa kvinnor separat. De har över
15 års erfarenhet av introduktionsverksamhet för kvinnor med
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ingen eller mycket kort utbildningsbakgrund, och menar att kvinnorna bättre tillgodogör sig språkträning och undervisning när män
inte närvarar. Även Arosdöttrarna i Västerås (avsnitt 6.6) pekar på
att kvaliteten i undervisningen av i synnerhet kvinnor med kort
tidigare utbildningserfarenhet blir bättre med bara kvinnor i klassrummet. När främmande män är närvarande är det ovanligt att
kvinnor pratar, vilket självklart försenar språkinlärningen.
Uppemot 80 procent av Quo Vadis deltagare har efter avslutat
introduktionsprogram gått vidare till reguljärt arbete.2 Ledningen
på Quo Vadis konstaterar att det finns ett tydligt behov av könsuppdelad verksamhet under en inledande fas, för att kvinnorna ska
bli trygga med både språket och de nya förhållanden de möter i det
norska samhället. Ett liknande resonemang, om att det initialt är
relevant att erbjuda verksamhet enbart för kvinnor för att ge dem
bättre förutsättningar att sedan gå vidare i samhället, uttrycker
verksamhetsföreträdare vid öppna förskolan Kristallen i Uppsala.
Kristallen bedriver sedan 1999 verksamhet som enbart vänder sig
till hemmavarande kvinnor, och sfi-undervisning kombineras med
förskoleverksamhet för barnen. En företrädare säger i en intervju
att:
De här kvinnorna är ofta mycket isolerade. De kan inte språket, förstår
inte hur samhället fungerar och har ofta en begränsad umgängeskrets.
Öppna förskolan och sfi blir ett sätt att börja komma ut i samhället,
bekanta sig med det och till slut kunna ta sig ut på allvar.

Att enbart kvinnor får delta i Kristallens verksamhet bidrar enligt
ledningen till att fler män är positivt inställda till att deras fruar
deltar. Könsblandade grupper i sfi framhålls också av en av de
intervjuade kvinnorna i Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU
2012:45) som ett stort problem för många kvinnor som kommer
till Sverige på grund av anknytning till en utlandsfödd man. Kvinnan
hade själv blivit drabbad av att hennes man hindrade henne från att
delta i sfi därför att han kände till att undervisningen sker i könsblandade grupper.
Enligt utredningens bedömning kan könsuppdelad undervisning
ge kvinnor, särskilt dem som annars skulle riskera att inte få delta i
verksamheten för sina män, möjlighet att tillgodo göra sig språkkunskaper och andra kunskaper de behöver för att komma ut i
2

Resultaten på 80 procent i övergång till arbete inom två år nåddes innan vissa stadsdelar i
Oslo stad införde krav på att anställda ska ha klarat minst nivå två i norsk-utbildningen vid
anställning. Resultaten har därefter sjunkit till knappt 50 procent.
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arbets- och samhällslivet. Risken för isolering och beroende kan
minskas. Det finns även språkliga fördelar – med enbart kvinnor i
klassrummet får kvinnorna större utrymme att tillgodogöra sig
språkträningen. Eftersom verksamheterna dessutom bedrivs under
en initial period och siktar mot arbete och deltagande i samhället
under vanliga förutsättningar finns det få skäl att tro att de skulle
leda till en cementering av könsrollerna.
För att sfi-undervisningen ska kunna bedrivas effektivt är en
grundläggande förutsättning att gruppindelning och individualisering
sker utifrån deltagarnas utbildningsnivå. Quo Vadis och Arosdöttrarnas goda resultat visar att det finns skäl att också bredda
utbudet av initiala verksamheter så att fler kvinnor ges möjligheter
att delta utifrån sina egna förutsättningar.
6.2.2

Upplevelsen av att deltagande i insatser kan leda till
arbete

De nyanländas uppfattning om möjligheten att hitta ett jobb
påverkar troligen valet att träda in i arbetskraften. Om etablering på
arbetsmarknaden upplevs som en uppnåelig målsättning ökar också
motivationen att delta i de insatser som ska leda fram till ett arbete.
Insatserna behöver också upplevas som meningsfulla och att de
leder vidare. Om insatserna som erbjuds uppfattas som meningsfulla är det troligt att de nyanlända också väljer att fullfölja dem,
och att de återgår till insatser om dessa avbryts för exempelvis vård
av barn.
Motivationen sjunker med tiden utan arbete
Utrikes födda kvinnor och män har generellt en positiv inställning
till yrkesarbete. Trots detta väljer många av kvinnorna som uppger
att arbete har flera positiva fördelar, att inte söka ett arbete. I en
engelsk studie med 634 kvinnor utanför arbetskraften invandrade
från Bangladesh och Pakistan, ställdes frågan ”Vad är den huvudsakliga orsaken till att du inte arbetar?” Hälften svarar att de tar
hand om hem och barn. Övriga svarar att deras språkkunskaper är
dåliga, att de inte upplever sig vara kvalificerade nog eller att hälsan
är för dålig. Mer än hälften av kvinnorna anger att de skulle vilja ha
ett arbete (givet att det passade med omständigheterna), men sam-
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tidigt är det bara två procent av dem som anger att de är arbetssökande. Författarna konstaterar att kvinnornas val att inte ens
söka arbete kan handla mer om självförtroende än om faktiska
formella hinder (Dyke och James, 2009).
Kvinnor och män som varit arbetssökande länge upplever hur
motivationen och framtidstron sjunker ju längre tid de deltar i
insatser utan att få något arbete. Vid utvärderingen av storstadssatsningen i Malmö framförde handläggare som arbetade med
utrikesfödda personer i Malmö att de uppfattade att de sökande var
trötta på att delta i projekt och utbildningar som inte leder någon
vart (Hedblom, 2003).
Utredningens besök hos aktörer som arbetar med såväl
nyanlända som personer som har varit bosatta i Sverige en längre
tid förstärker bilden av att många utrikes födda har högre tilltro till
sin förmåga att söka och få arbete när de är relativt nya i landet,
men att motivationen avtar med tiden i Sverige. Ett exempel är
Arosdöttrarna i Västerås som erbjuder sammanhållna utbildningar i
förväntade bristyrken, exempelvis vårdbiträdesutbildning, för kvinnor
med kort eller ingen tidigare utbildning (se avsnitt 6.6). Arosdöttrarna
har erfarenhet av att arbeta med både nyanlända kvinnor och kvinnor
som har bott länge i landet utan att ha kommit in i varken arbetseller samhällslivet. De upplever att det är betydligt lättare att motivera
nyanlända, och att nyanlända lyckas bättre, eftersom dessa kvinnor
har en högre motivation att lära sig språket, genomföra utbildningen och att söka sig ut på arbetsmarknaden.
Fler kvinnor än män uppger att insatserna har varit meningsfulla
I Skolinspektionens granskning av hur sfi-utbildningen formas
efter deltagarnas förutsättningar och mål beskriver majoriteten
studerande att de känner sig väl bemötta av lärare och personal och
är nöjda med undervisningen (Skolinspektionen, 2010). Även
forskning brukar visa att sfi-deltagare ofta är nöjda med sin utbildning (Carlson, 2003; Lindberg och Sandwall, 2007). En uppföljning
av personer som vårterminen 2008 påbörjade sfi-studier i
Stockholms stad visar att knappt häften, 46 procent, upplever att
det har varit användbart att ha läst sfi för att kunna kommunicera,
och drygt hälften, 53 procent, menar att sfi-studierna förberett
dem för arbetslivet. Fyra av tio män som deltagit i yrkesinriktad sfi
svarar dock att de haft liten nytta av undervisningen, och 19 procent av kvinnorna ger samma svar (Sweco, 2012). Upplevelsen av
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hur meningsfulla studierna har varit varierar, vilket sannolikt kan
förklaras både av att målgruppen är väldigt heterogen och att verksamhetens kvalitet varierar mellan olika utförare och inriktningar.
Integrationsverket genomförde 2003 och 2004 brukarundersökningar som fokuserade på de flyktingmottagnas egna upplevelser av introduktionsverksamheten. Frågorna besvarades av
1 104 deltagare från 30 kommuner och undersökningarna visar
överlag på mycket nöjda svar (Integrationsverket, 2005). Exempelvis svarar tre fjärdedelar att de är nöjda med den typ av praktik de
fått inom sin introduktion, men att de skulle vilja ha haft mer
praktik. Integrationsverket anger att det kan vara svårt att särskilja
nöjdheten från upplevd tacksamhet och därmed få fram vad svaren
egentligen representerar. Att vara nöjd blir av kommentarerna att
döma ofta detsamma som att vara tacksam:
Jag tackar den svenska regeringen för det goda bemötande vi fick när
vi kom till deras land. Jag står i stor tacksamhetsskuld till alla myndigheter och flyktingorganisationer.
(Nyanländ skyddsbehövande,
i Integrationsverkets brukarundersökning)

Brukarundersökningar kan ge viktig information om hur insatserna
möter deltagarnas behov och om deltagandet upplevs ha underlättat
inträdet på arbetsmarknaden. Utredningen konstaterar att det i stor
utsträckning saknas aktuella uppföljningar av om deltagarna uppfattar att deltagandet har varit meningsfullt för deras förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Detta gör det
svårt att bedöma om deltagandet ökar nyanländas motivation att
delta i arbetskraften.
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Ekonomiska drivkrafter att delta i arbetskraften

Det ekonomiska utbytet är en av de faktorer som vanligen väger
tungt i beslutet om att arbeta och delta i arbetskraften.3 Förutom
inkomsten som arbetet ger så påverkas beslutet även av hur skattesom transfereringssystemen är utformade. Skattningar av hur ekonomiska drivkrafter påverkar olika gruppers arbetsutbud brukar
genomgående visa större effekter för kvinnor än för män, och
större effekter för ensamstående än för samboende.4
Nyanlända har sällan kvalificerat sig för de inkomstgrundade
ersättningarna (kapitel 3). Diskussionen om ekonomiska drivkrafter att arbeta och delta i insatser handlar därmed för nyanlända
framför allt om effekter av försörjningsstöd, bostadsbidrag,
etableringsersättning och aktivitetsstöd. För nyanlända föräldrar
påverkas den ekonomiska skillnaden mellan att arbeta eller delta i
insatser och att inte delta i arbetskraften också av möjligheten att ta
del av föräldrapenning och vårdnadsbidrag.
Kvinnors arbetskraftsdeltagande ökar med individualiserade
ersättningar
De flesta transfereringar i Sverige utgår ifrån individens situation
och behov av stöd. Studiestöd får t.ex. den som studerar, oavsett vad
övriga i familjen tjänar, och arbetslöshetsersättning får den som är
arbetslös, oavsett om make/maka/sambo har en hög eller låg inkomst.
Detta är en viktig huvudprincip, inte minst för att ge förutsättningar
för jämställdhet mellan kvinnor och män.
Den enskilda individens situation står dock inte i förgrunden i
de bosättningsbaserade ersättningarna som ofta är de enda stöden
som nyanlända kan ta del av. Försörjningsstöd utgår från familjens
ekonomiska situation. I en familj som har försörjningsstöd innebär
3

I nationalekonomisk teori, se t.ex. Björklund m.fl. (2006) för en pedagogisk genomgång,
uttrycks beslutet om att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande som följden av individens
nyttomaximering. Alla individer har en nyttofunktion som avspeglar hur han/hon värderar
konsumtion av varor och tjänster respektive fritid. Dessutom finns alltid en budgetrestriktion,
dvs. individens utgifter för konsumtionen måste motsvaras av den disponibla inkomsten.
Arbetsutbudet kommer därmed bestämmas av individens preferenser, löneinkomsten och den
arbetsfria inkomsten efter hänsyn till effekter via skatte- och transfereringssystemen. Reservationslönen, den lägsta lön vid vilken individen är villig att arbeta, påverkas av individens preferenser men också av storleken på den arbetsfria inkomsten och hur kraven för att få olika
inkomststöd är utformade.
4
Se t.ex. Pirtillä och Selin (2011) och Andrén (2011) för sammanställningar av olika studiers
beräknade inkomstelasticiteter för kvinnor och män.
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varje inkomst en lika stor reducering av biståndet, dvs. marginaleffekterna vid försörjningsstöd är 100 procent, upp till den nivå där
rätt till bistånd inte längre finns. Också bostadsbidraget minskar
hushållets ekonomiska behållning av mindre inkomstökningar, t.ex.
från ett deltidsarbete. Bostadsbidraget börjar trappas ned när hushållsinkomsten överstiger 117 000 kronor per år, eller 58 500 kronor
per vuxen i familjer med två vuxna. Nedtrappningen av bostadsbidraget medför ökade marginaleffekter med 20 procentenheter i
inkomstskikten över den nivå där familjen inte längre beviljas ekonomiskt bistånd.
Med etableringsersättningen riskerar inte längre nyanlända skyddsbehövande och deras anhöriga att under sina första år i landet fastna i
den fattigdomsfälla som försörjningsstödet utgör. Etableringsersättningen reduceras nämligen inte för arbetsinkomster, vilket ger
drivkrafter att ta även tillfälliga arbeten under etableringsperioden
(avsnitt 4.8.1). Övriga nyanlända som har behov av ekonomiskt
bistånd för sin försörjning möter dock problemen med såväl totalt
sett svaga drivkrafter till arbete som att hushållets samlade inkomst
utgör beräkningsgrunden för stödet. Med försörjningsstöd blir det
inte ekonomiskt lönsamt att ta ett tillfälligt arbete, att utöka sin
arbetstid eller att delta i insatser.5 Räkneexemplet i tabell 6.2 visar
hur den ekonomiska situationen kan se ut för en familj med behov
av ekonomiskt bistånd.

5
Kommunen har dock möjlighet att villkora försörjningsstödet med att individen söker
arbete och deltar i olika arbetsförberedande insatser (avsnitt 4.9.4).
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1. Vid fler än ett barn utgår flerbarnstillägg, med tre barn utgör det 604 kronor.
2. Antagande: Heltidsarbete med lönen 16 000 kronor brutto per månad.
3. Skattetabell 32.s.
4. Lägsta ersättningen, 223 kronor per dag, fem dagar i veckan.
5. Riksnorm 12 590 kronor + hyra 7 000 kronor + el 275 kronor + hemförsäkring 200 kronor = 20 065
kronor. Vid arbete tillkommer arbetsresor 790 kronor + medlemskap i a-kassa 160 kronor, vid deltagande i program tillkommer arbetsresor.

För exempelfamiljen i tabell 6.2 med två vuxna och tre barn beräknas ”skälig levnadsnivå” till 20 650 kronor. Familjen får bostadsbidrag och barnbidrag. Om familjen inte har några andra inkomster
utgår då ekonomiskt bistånd med mellanskillnaden, dvs. 11 411
kronor. Även om mannen arbetar heltid (kolumn 2) uppstår en liknande situation, om inte mannens lön ger en tillräcklig inkomst för att
behovet av ekonomiskt bistånd ska falla bort (över 20 000 kronor i
vår exempelfamilj). Om kvinnan skulle delta i kommunala arbetsförberedande insatser förändras varken nivån eller sammansättningen av hushållets disponibla inkomst. Om hon anvisas till ett av
Arbetsförmedlingens program utgår aktivitetsstöd (kolumn 3),
men då minskar det ekonomiska biståndet och hela ökningen av
familjens disponibla inkomst (525 kronor per månad) kommer
sannolikt att behöva tas i anspråk för att bekosta förskoleavgiften
för de tre barnen. Familjens ekonomiska utbyte av både arbetet och
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deltagandet i programinsatsen blir i slutänden mycket litet eller
t.o.m. negativt.
Även bostadsbidraget utgår från familjens ekonomiska situation,
men i detta bidrag infördes 1997 en individualiserad beräkning för
bidragets storlek. Detta motiverades med att man ville minska
marginaleffekterna som uppkom av det tidigare systemet för de
föräldrar som ville söka sig ut på arbetsmarknaden. Det ansågs inte
heller rimligt att via bostadsbidraget subventionera hushåll där
någon av föräldrarna väljer att minska sin arbetstid till mycket låga
nivåer (prop. 1995/96:186). De individuella inkomstgränserna innebär att familjer där den ena föräldern har ingen eller mycket låg
inkomst (under 58 500 kronor per år) får lägre bostadsbidrag än en
familj med lika stor sammanlagd hushållsinkomst där båda föräldrarna har inkomster över gränsen.6 Regelverket ger därmed ekonomiska incitament för familjen, alternativt incitament för kommunen i det fall familjen också är i behov av ekonomiskt bistånd,
att båda parter har en årsinkomst på minst denna nivå.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har utvärderat
effekterna på arbetsutbudet och behovet av försörjningsstöd av
införandet av individuella inkomstgränser för bostadsbidrag (ISF,
2012).7 Resultaten är slående – i genomsnitt ökade arbetsutbudet i
de hushåll som berördes av förändringen med knappt 25 procent
ett år efter reformen, och efter tre år var effekten en ökning med 50
procent. Analysen visar också att de individuella inkomstgränserna
har klart större effekt på kvinnors arbetsutbud, vilket innebär att skillnaderna i arbetsutbud mellan kvinnor och män minskade. Familjernas
behov av ekonomiskt bistånd ökade initialt, för att sedan successivt
övergå i en signifikant minskning som en konsekvens av familjernas
ökade inkomster från arbete.8
Hushållsbaserade ersättningar påverkar därmed både familjens
sammantagna arbetsutbud och hur hushållet fördelar förvärvs6
Exempel: en familj med tre barn och en sammanlagd hushållsinkomst på 150 000 kronor
kan högst få bostadsbidrag med 4 400 kronor per månad förutsatt att båda föräldrarna har
inkomst över 58 500 kronor. Om den ena föräldern har en årsinkomst under gränsvärdet blir
det högsta bostadsbidraget i stället 3 400 kronor per månad.
7
I utvärderingen analyseras även effekten på separationsbenägenheten eftersom risken för
separationer av ekonomiska skäl framfördes i samband med reformen. ISFs resultat visar i
stället på en minskad separationsbenägenhet hos de hushåll som påverkades av förändringen.
8
För att få ett så homogent urval som möjligt för skattningarna av effekterna har ISF
exkluderat bl.a. hushåll där båda makarna är födda utanför Europa. Alla analyser har dock
också gjorts med dessa hushåll inkluderade i urvalet. Detta förändrade inte slutsatserna,
snarare blev effekten på arbetsutbudet större när hushåll med två utomeuropeiska makar
inkluderades (ISF, 2012).
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arbetet mellan mannen och kvinnan – kvinnors deltagande blir lägre
med familjebaserade ersättningar än vad det blir med individualiserade
ersättningar. Detta var också ett viktigt argument för att införa en
individualiserad etableringsersättning till nyanlända som deltar i
etableringsinsatser (prop. 2009/10:60). Med en individuell ersättning får både mannen och kvinnan ersättning i relation till sitt eget
deltagande. I många flyktingmottagna familjer är det mannen som
först etablerar sig på arbetsmarknaden. Med etableringsersättningen lönar det sig för familjen att också kvinnan fullföljer sin
etableringsplan, vilket också medför bättre förutsättningar för
hennes egen etablering i arbets- och samhällslivet.
Regeringens förslag om Jobbstimulans inom det ekonomiska
biståndet (Ds 2012:26) stärker drivkrafterna för arbete i de lägsta
inkomstskikten. Jobbstimulansen innebär att 75 procent av arbetsinkomsten, i stället för hela inkomsten, ska påverka bedömningen
av ekonomiskt bistånd för en person som får ett arbete efter att ha
haft försörjningsstöd i mer än sex månader. Marginaleffekten
minskar då vid mindre och tillfälliga inkomster, från dagens 100 till
75 procent, och hushållet får en ökad disponibel inkomst. I lite
högre inkomstskikt ökar dock marginaleffekterna jämfört med i
dag eftersom hushåll med jobbstimulansen kommer att få försörjningsstöd också vid högre inkomster.
Även den jobbstimulans som föreslås utgår från hushållets
samlade inkomster. Hänsyn tas därmed inte till de effekter som kan
förväntas i hushåll med två föräldrar, dvs. att ökningen av arbetsutbudet sannolikt blir lägre med en hushållsbaserad stimulans och
att den ökade arbetsinkomsten framför allt kan förväntas återfinnas
hos mannen. Enligt utredningens bedömning finns det goda skäl
att överväga att i likhet med reformeringen av bostadsbidraget låta
utformningen av jobbstimulansen utgå från en individualiserad
modell. På så vis kan arbetslinjen stärkas för både kvinnan och
mannen och den totala effekten kan samtidigt förväntas bli större.
Med familjebaserade bidrag riskerar kvinnans möjlighet att delta bli
avhängig mannens godkännande
Ekonomisk jämställdhet är en central del av jämställdhetspolitiken.
Syftet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor
i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Särskilt kvinnor som invandrar som anhöriga
riskerar att hamna i både ett ekonomiskt och socialt beroende-
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förhållande till sin anknytningsperson. Beroendet förstärks av den
så kallade tvåårsregeln för dem som får uppehållstillstånd på grund
av anknytning. Vid invandring av familjeskäl beviljas som regel
inledningsvis ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på två år, när förhållandets seriositet prövas (avsnitt 2.1). Dessa nyanlända, merparten kvinnor, omfattas inte av rätten till etableringsinsatser, och
de kan därmed inte heller få etableringsersättning. Inte heller
studiestöd är möjligt att ta del av för personer med tidsbegränsade
uppehållstillstånd (avsnitt 4.8.3).
Kvinnornas möjligheter att delta i t.ex. sfi och komvux-studier
blir därmed beroende av hur angeläget mannen eller familjen anser
att detta är för kvinnan. Den upplevda kostnaden för familjen är
uppenbar (mindre tid för kvinnan att ägna sig åt arbete i hemmet,
vård av barn eller annan familjemedlem etc.) medan nyttan kan vara
svårare att se för övriga familjen. Men även mindre ekonomiska
incitament kan ha effekt också i denna situation. En av de djupintervjuade kvinnorna i betänkandet Kvinnor och barn i rättens
gränsland (SOU 2012:45) uppger att hennes man inte tyckte att
hon behövde lära sig svenska och att han även hindrade henne från
att arbeta. Det som gjorde att mannen till slut gick med på att hon
genomförde sfi var att hon fick ett engångsbelopp (sfi-bonus) om
hon lyckades ta examen inom ett år.
Med familjebaserade ersättningar blir det ofta avgörande att
också mannen ser fördelarna med att kvinnan deltar i utbildning
och andra arbetsförberedande insatser. Om familjen har behov av
ekonomiskt bistånd är det därför viktigt att både kvinnan och mannen
deltar vid möten om familjens ekonomiska situation med kommunens
handläggare så att diskussioner kan föras om hur också kvinnans
deltagande i kvalificeringsåtgärder kan hjälpa familjen att på sikt
själva klara sin försörjning.
Mannen engageras i kvinnans karriärplanering
I Oslo har man erfarenhet av att målmedvetet arbeta med att främja
kvinnors arbetskraftsdeltagande genom att inkludera männen. På
NAV-kontoret* i stadsdelen Sagene ser tjänstemännen till att både
kvinnan och mannen är med när familjen söker ekonomiskt bistånd.
Kvinnor som är hemma för vård av barn uppmanas att komma till
mötet på kontoret tillsammans med barnet, som får leka med leksaker
under mötet. Handläggaren inkluderar mannen i planeringen av
kvinnans väg in i arbetslivet och visar med konkreta räkneexempel
vad hushållet kan tjäna om både mannen och kvinnan arbetar, att
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dubbla inkomster är standard i norska familjer och att kvinnans
deltagande i insatser kan möjliggöra en högre levnadsstandard och
ett bättre boende.
Kvinnans arbetsförberedelse börjar redan under föräldraledigheten och hon får en plan med aktiviteter som går att förena med
vård av barn, såsom att delta i öppen förskola med språkträning,
kontakt med barnavårdscentral och någon arbetsgivare.
*NAV står för Arbeids- og Velferdsforvaltning.
Föräldrapenning och vårdnadsbidrag skapar trösklar för nyanlända
mammors arbetskraftsdeltagande
Arbetssökande utrikes födda värderar genomgående arbete mycket
högt, högre än inrikes födda. De norska familjeundersökningarna
indikerar dock att inställningen till att kvinnan arbetar när barnen
är små är mindre positiv bland invandrare även om det varierar
mellan olika ursprungsländer (avsnitt 6.2.1). Föräldrapenning och
vårdnadsbidrag utgår för att förbättra föräldrars ekonomiska möjligheter att vara hemma med sina barn. Även dessa ersättningar
påverkar det ekonomiska utbytet av att delta i arbetskraften. För
personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden är
alternativkostnaden för att vårda barn med föräldrapenning eller
vårdnadsbidrag på kort sikt mycket låg. Uttryckt på ett annat sätt
så höjer föräldrapenningen och vårdnadsbidraget reservationslönen
för personer som inte har någon annan inkomstkälla och skapar
därmed tröskeleffekter för nyanlända mammors deltagande i
arbetskraften.
Även dessa ersättningar utgår från familjens situation, och ett
könsstereotypt utnyttjande är därför förväntat. Med kunskap om
hur inställningen till omsorgen om barnen skiljer sig mellan olika
ursprungsländer kan man också förvänta sig skillnader mellan
utrikes och svenskfödda föräldrar i hur de olika ersättningarna
används.
Bland nyanlända skyddsbehövande är det vanligt att mannen
invandrar först, och att hustrun och barnen anländer senare. Män
etablerar sig också snabbare på arbetsmarknaden (kapitel 3). Bland
övriga anhöriginvandrare utgörs en majoritet av kvinnor som
kommer för att bilda familj med en person som redan bor i landet.
Också många av dessa kvinnor invandrar tillsammans med barn
eller får barn under den första tiden i Sverige. För många kvinnor i
dessa grupper utgör därmed vård av barn med föräldrapenning eller
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vårdnadsbidrag ett alternativ till att delta i insatser. Kvinnans
etablering på arbetsmarknaden skjuts då på framtiden. Med enbart
föräldrapenningens grundersättning eller vårdnadsbidrag blir hushållets inkomster låga även om mannen arbetar, vilket också ökar
risken för att barnen växer upp i ekonomisk utsatthet.
Föräldrapenning för äldre barn försenar inträdet i arbetskraften för
nyanlända mammor
Nyanländas uttag av föräldrapenning kartlades i utredningens delbetänkande (SOU 2012:9). Där framkommer en tudelad bild av
uttagsmönstret. Ett högt uttag flera år i rad förekommer nästan
enbart bland de mammor som invandrar med barn och sedan får
ytterligare barn de första fyra åren i Sverige. En av fyra kvinnor
som invandrar med barn under åtta år och som inte får ytterligare
barn tar inte ut några dagar alls. Samtidigt visar kartläggningen att
cirka 40 procent av de nyanlända mammorna som invandrar tillsammans med barn i förskoleåldern har ett intensivt uttag året efter
invandringen.9 Uttaget av föräldrapenning försenar dessa kvinnors
deltagande i sfi och andra insatser med minst ett år. För barnens del
medför mammornas uttag av föräldrapenning att de börjar förskolan senare än vad de annars skulle ha gjort och de får därigenom
mindre chans att lära sig svenska inför skolstarten. Mot bakgrund
av kartläggningen av uttaget gjorde utredningen bedömningen att
regelverket i föräldraförsäkringen behöver förändras så att risken
minskar att uttag av föräldrapenning för barn i förskoleåldern
försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
Vårdnadsbidrag används även av nyanlända föräldrar som inte
etablerat sig på arbetsmarknaden
Kommunerna har sedan juli 2008 möjlighet att erbjuda vårdnadsbidrag till föräldrar som väljer att själva ta hand om sitt barn och
därmed avstår från en förskoleplats. Vårdnadsbidrag får lämnas för
ett barn som är mellan ett och tre år, det är skattefritt och får uppgå till högst 3 000 kronor per månad och barn. Även reducerat
vårdnadsbidrag får lämnas för barn som har plats på deltid i för9

Barnens genomsnittsålder var året efter invandringen 4,2 år och inget barn var under ett år.
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skola. Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en sökande som har
någon av de ersättningar som kan utgå vid arbetslöshet eller sjukdom (bl.a. etableringsersättning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och sjukpenning).10 Motsvarande begränsning saknas dock för
sökande som har försörjningsstöd. I SCB:s registeruppgifter framkommer att 5,6 procent av samtliga utrikes födda, och 1,4 procent
av de inrikes födda, som haft vårdnadsbidrag 2010 också har tagit
emot försörjningsstöd samma år.
Under 2011 var det 108 kommuner som erbjöd vårdnadsbidrag.11 Antalet beviljade vårdnadsbidrag har ökat, från drygt
3 000 barn 2009 till 8 568 barn 2011, vilket motsvarade 4,7 procent
av barnen mellan ett och tre år i de kommuner som infört vårdnadsbidraget. I genomsnitt utbetalades vårdnadsbidrag för 11 månader
och i 95 procent av fallen var det hela bidrag (3 000 kronor) som togs
ut (SCBa, 2012).
Kvinnor är i stor majoritet (92 procent) bland dem som ansöker
om och beviljas vårdnadsbidrag och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade. Denna överrepresentation har också
ökat påtagligt sedan vårdnadsbidraget infördes. Den första
perioden som följdes upp (2:a halvåret 2009) utgjorde personer
med utländsk bakgrund 29,8 procent av dem som ansökt om vårdnadsbidrag, vilket kan jämföras med att 25,1 procent av föräldrarna
med barn mellan ett och tre år hade utländsk bakgrund. I uppföljningen för den senaste perioden (2:a halvåret 2011) utgjorde
personer med utländsk bakgrund 39,9 procent av dem som fått
vårdnadsbidrag.
För Stockholms stad redovisas även hur uttaget av vårdnadsbidrag skiljer sig mellan olika stadsdelar.12 I de flesta stadsdelar
utbetalades vårdnadsbidrag för 2–3 procent av barnen mellan ett
och tre år, men tre stadsdelar sticker ut. I Rinkeby-Kista, SpångaTensta och Skärholmen var utnyttjandegraden för vårdnadsbidraget
14,5, 9,5 respektive 9,0 procent (SCB, 2012a). Dessa stadsdelar
uppvisar samtidigt Stockholms lägsta sysselsättningsgrad och den
högsta andelen hushåll som har försörjningsstöd.
10

Samma begränsning gäller även en sökande som har en medsökande som har någon av de
statliga ersättningarna.
11
År 2009 var det 104 kommuner som hade infört vårdnadsbidrag. Sedan dess har några fler
kommuner tillkommit och vissa har också valt att inte längre ge vårdnadsbidrag. Under 2011
valde fem kommuner att avsluta vårdnadsbidraget – Gotland, Motala, Sala, Södertälje och
Vilhelmina.
12
År 2011 var den genomsnittliga utnyttjandegraden för vårdnadsbidraget i Stockholms stad
4,3 procent av barnen mellan ett och tre år.
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I utredningens registerdata framkommer att även nyanlända föräldrar använder sig av vårdnadsbidraget, trots att deltagande i
insatser är särskilt viktigt under de första åren i landet för flertalet i
dessa grupper. År 2010 var det 289 registrerade användare av vårdnadsbidrag i Stockholm som invandrat åren 2005–2010 som skyddsbehövande eller som anhörig från icke-västliga länder. Utnyttjandegraden bland nyanlända i Stockholm kan samma år uppskattas till
mellan sju och 14 procent.13 De nyanlända kvinnorna som tog ut
vårdnadsbidrag hade samma år en genomsnittlig inkomst på 63 000
kronor, och 10–16 procent av familjerna som använde sig av vårdnadsbidrag hade under samma år uppburit försörjningsstöd. Både
den låga inkomsten och andelen som har försörjningsstöd ger
indikationer om att vårdnadsbidraget används av nyanlända som
ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.
Attityderna till att kvinnan arbetar när barnen är små tyder på
att många utrikes födda familjer skulle ha valt att själva ta hand om
sina barn även utan ett vårdnadsbidrag – under förutsättning att de
hade haft ekonomiska möjligheter till detta. I detta fall innebär
vårdnadsbidraget en välfärdsökning för familjen (ökad inkomst)
samtidigt som bidraget i sig inte har någon effekt på arbetskraftsdeltagandet.
Vårdnadsbidraget ger fler familjer ekonomiska möjligheter att
välja att själva ta hand om sina barn. Bidraget ökar den arbetsfria
inkomsten och påverkar därmed valet att delta i arbetskraften. Här
uppkommer en målkonflikt mellan målet om att föräldrar själva ska
ges möjlighet att bestämma vad som är bäst för barnen och målet
om att öka arbetskraftsdeltagandet så att fler familjer blir självförsörjande. I den utsträckning som bidraget betalas ut till personer
som annars skulle ha arbetat eller deltagit i insatser som kvalificerar
dem för ett arbete leder vårdnadsbidraget till ett minskat arbetskraftsdeltagande.
Utvärderingar av det norska vårdnadsbidraget, kontantstøtte,
visar att detta har lett till ett minskat arbetsutbud särskilt bland
utrikes födda kvinnor. Tre offentliga utredningar har under 2011
lagt förslag om att fasa ut detta bidrag (se t.ex. NOU 2011:7), med
motiveringen att arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor
13

I utredningens databas finns barnens ålder endast grovt uppdelade. Beräkningen av
utnyttjandegraden baseras på antalet nyanlända som 2010 hade barn i åldrarna 0–3 år. Med
ett antagande om att barnen är jämnt fördelade inom detta spann erhålls den högre andelen
14 procent.
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behöver öka så att förutsättningar skapas för att på ett mer långsiktigt
sätt förbättra den ekonomiska situationen i barnfamiljer med
invandrarbakgrund. Kontantstøtte har delvis ett annat regelverk än
det svenska vårdnadsbidraget. Enligt utredningens bedömning
finns det emellertid samma skäl att ompröva vårdnadsbidraget även
i Sverige.

6.3

Kan arbeta och delta i relevanta insatser

Nyanlända kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande påverkas av
de praktiska möjligheterna att arbeta och delta i insatser.
Deltagande försvåras av om personen har ett stort ansvar för hem
och familj (avsnitt 6.3.1). För att underlätta kombinationen familjeliv
och arbetsliv hjälper det om föräldrarna har en positiv inställning och
tillgång till förskolans verksamhet, samt att arbetsförberedande
insatser utformas så att de går att kombinera med föräldraledighet
och vård av barn. Deltagandet i arbetskraften påverkas också av
hälsosituationen (avsnitt 6.3.2).
6.3.1

Att kombinera ansvar för hem och familj med yrkeslivet

Stora omsorgsuppgifter i hemmet kan utgöra en barriär för
kvinnors arbetskraftsdeltagande, i synnerhet om familjen också har
en mindre positiv inställning till att kvinnor förvärvsarbetar när
barnen är små. I en dansk studie baserad på intervjuer med 200
utrikes födda kvinnor anges ”familjeförpliktelser” som det, efter
sjukdom, vanligaste hindret för att kunna ta ett arbete (Nielsen
Breidahl, 2007). Som framgår i kapitel 2 (figur 2.2) är det emellertid
inte så stor skillnad vad gäller antalet barn mellan en familj som
nyligen invandrat och en svensk familj. De flesta kvinnor och män
som kom som skyddsbehövande och anhöriginvandrare 2000 och
2005 har ett eller två barn efter fem år i landet. Endast ett fåtal
procent har fem barn eller fler. Att ett stort omsorgsansvar skulle
utgöra en viktig förklaring till nyanlända kvinnors svårigheter att få
ett arbete rimmar därmed illa med hur familjerna faktiskt ser ut.
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Osäkerhet kring förskolan utgör en barriär
Etnicitet har betydelse för föräldrars inställning till förskoleverksamhet. Större kulturellt avstånd till majoritetssamhället och mer
traditionell uppfattning om kvinnors roll är två faktorer som tillsammans med informationsbrist, stora barngrupper och sämre
inkomstmöjligheter för kvinnorna minskar sannolikheten att föräldrarna ska sätta sina barn i förskola (Djuve och Pettersen, 1999).
För föräldrar som inte kan kommunicera med personalen blir
tröskeln till förskolan också högre av att de inte kan försäkra sig
om att barnet har det bra. Detta kan resultera i att föräldrar som är
oroliga för hur deras barn skulle tas om hand på förskolan i stället
väljer att ha barnen hemma (Djuve och Pettersen, 1999). I en svensk
studie baserad på intervjuer med 68 utrikes födda kvinnor som deltog i
arbetsmarknadsinsatser framgår att många av kvinnorna oroar sig för
att barnen inte får en god omsorg på förskolorna (Thomsson och
Hoflund, 2000).
En dansk studie visar att nyanlända kan behöva extra tid och
information för att vilja eller kunna använda den offentliga förskoleverksamheten. Kommunernas introduktion saknar dock ofta
utrymme för en sådan tillvänjningsprocess hos föräldrarna (Nielsen
Breidahl, 2007).
Det finns flera sätt att överbrygga föräldrarnas osäkerhet.
Förskolor kan medvetet söka efter tvåspråkig personal, och i ökad
utsträckning dokumentera barnens dag i bilder som även nyanlända
föräldrar kan ta del av. I Stockholmsförorten Akalla driver
Frälsningsarmén sedan 16 år tillbaka en mötesplats med språkundervisning för hemarbetande utrikes födda kvinnor och deras barn. De
brukar bjuda in närliggande förskolor med personal och barn att
komma på besök till mötesplatsen. Genom att umgås tillsammans,
dricka kaffe och sjunga barnsånger, märker de nyanlända mammorna att deras barn söker sig till och har roligt tillsammans med
förskolebarnen. Trösklarna sänks också genom den personliga
kontakten mammorna får med förskolepersonalen och det blir
lättare för dem att därefter söka en förskoleplats till sina barn.
Föreståndaren för verksamheten uttrycker värdet av besöken så
här:
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I princip samtliga kvinnor är motståndare till förskolan när de kommer
hit första gången. När de ser att deras barn söker sig till och har roligt
med de andra barnen brukar motståndet avta. Det räcker inte med
information om att förskolan är bra för barnen. Kvinnorna måste
själva få se det.

Som komplement till samhällsorienteringen erbjuds alla nyanlända
föräldrar i Malmö en femdagars föräldrautbildning, där det ges
ytterligare möjligheter att lära känna vilka rättigheter, möjligheter
och skyldigheter barn och föräldrar har i Sverige (avsnitt 6.5.2).
Förskolor är en främmande företeelse för många nyanlända föräldrar.
Därför är det viktigt att föräldrar får information om förskolans
verksamhet som de kan tillgodogöra sig. Integrationsverkets brukarundersökning visar att det är uppskattat bland nyanlända med
information om och stöd kring barnens förskolestart. I undersökningen svarar 85 procent att de är nöjda med den hjälp de har fått
för att barnen på ett bra sätt kan börja på dagis (Integrationsverket,
2005).
Tillgång till förskola är en grundläggande förutsättning för att
nyanlända kvinnor med små barn ska kunna delta i arbetskraften.
Dessutom är förskolan av stor betydelse för barnens språkliga och
kognitiva utveckling, och effekterna är särskilt stora för barn från
fattiga och resurssvaga familjer. Det är därför viktigt att kommunerna uppmärksammar nyanlända föräldrars behov av bättre
kännedom om förskolan och anpassar både utformning och innehåll i informationen så att även föräldrar med mindre förkunskaper
kan ta till sig den.
Väntan på förskola utgör ett hinder för kvinnors deltagande i
arbetsförberedande insatser
Enligt Skollagen (2010:800) har barn från ett år till och med
årskurs sex vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande
rätt till förskola. Sedan 2010 har alla barn rätt till avgiftsfri förskola
från och med höstterminen de fyller tre år med minst 15 timmar i
veckan. År 2011 deltog 83 procent av alla ett till femåringar i förskolan, och i åldersgruppen tre till fem år var det nästan 95 procent.
Huvudskälet till att barns rätt till förskoleverksamhet vid förälders arbetslöshet infördes 2001 var barnens behov av förskoleverksamheten. Men i propositionen skriver regeringen också:
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En annan viktig aspekt på förskoleverksamhet och arbetslöshet är
givetvis föräldrars möjlighet att söka arbete och kunna göra det på ett
effektivt sätt (...) För att vara aktivt arbetssökande och snabbt kunna
ta ett arbete när ett sådant erbjuds är förskoleverksamhet för barn till
arbetslösa föräldrar av största betydelse. (prop. 1999/2000:129, s. 24)

En utvärdering av reformen visar att tvåbarnsmammor och
mammor med förgymnasial utbildning var de som hade störst nytta
av förändringen, sannolikheten att börja arbeta ökade mest för
dem. För mammorna betydde plats i förskolan för barnen att de
fick mer tid att söka jobb. Papporna, däremot, hittade inte arbete
snabbare, vilket förklaras med att mammor som är hemma tar större
ansvar för familjen än vad pappor gör i motsvarande situation
(Vikman, 2010).
Efter att föräldrarna har anmält behov ska kommunen erbjuda
plats inom fyra månader vilket också skedde i 82 procent av fallen
2010. För resterande barn var väntetiden efter önskat placeringsdatum i genomsnitt 17 dagar (KOLADA). De kommuner som
hade problem med att klara platsgarantin hade upp till nio till
tretton månaders väntan (Skolverket, 2009).
En grundläggande förutsättning för att nyanlända invandrare
som ska etablera sig på arbetsmarknaden ska kunna delta fullt ut i
aktiviteter och studier är att de får erbjudande om förskoleplats
inom den tid som lagen anger. Men väntan på förskoleplats är en
viktig orsak till att nyanländas deltagande i arbetsförberedande
insatser försenas (Ramböll Management, 2010b; Statskontoret,
2012b; Länsstyrelserna, 2012). Tre av fyra arbetsförmedlare i
Statskontorets uppföljning av myndigheternas genomförande av
etableringsreformen anger att väntan på förskoleplats ofta utgör ett
hinder för de nyanländas möjligheter att påbörja eller delta i
etableringsinsatser (Statskontoret, 2012b).14 I utredningens enkät till
arbetsförmedlare är det 63 procent som uppfattar att väntan på förskoleplats utgör ett hinder för nyanlända föräldrar att påbörja
och/eller delta i etableringsinsatser (figur 6.3).

14
På frågan ”Vilka faktorer kan försena upprättandet av en etableringsplan?” angavs frånvaro
av person-/samordningsnummer av 85 procent, före frånvaro av barnomsorg, vilket angavs
av 75 procent av respondenterna.
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Källa: Enkät till handläggare vid Arbetsförmedlingen (bilaga 4).

Den bristande tillgången till förskola utgör främst ett hinder för
kvinnornas möjlighet att påbörja etableringsinsatser. Av de 296
nyanlända som i april 2012 hade fått en etableringsplan på deltid var
92 procent kvinnor.15 Det vanligaste skälet till den mindre omfattningen på planen är att förskola saknas (Statskontoret, 2012b). Även
svaren i Länsstyrelsernas rapportering om samhällsorientering för
nyanlända ligger i linje med detta. Nästan var tredje kommun svarar
att kvinnornas deltagande i samhällsorientering försenas på grund
av väntan på förskola, däremot är det bara sju procent av kommunerna som uppger att brist på förskola försenar männens deltagande (Länsstyrelserna, 2012).
Väntan på förskoleplats utgör även ett hinder för deltagandet i
arbetsförberedande insatser för nyanlända som inte omfattas av
etableringslagen. I utredningens enkät till kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar uppger var femte att väntan på förskoleplats utgör
ett hinder för deltagande.
En förklaring till den bristande tillgången på förskoleplatser för
nyanlända barn är att många kommuner planerar nyintagning till
hösten när sexåringarna går vidare till förskoleklass och det blir
15

Dessa 296 personer utgjorde tre procent av samtliga nyanlända som Arbetsförmedlingen
hade upprättat etableringsplaner för i april 2012.
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därmed svårare att få plats vid en annan tidpunkt på året. Var tredje
kommun saknar också en aktuell prognos över tillgången till och
efterfrågan på platser. Detta medför att nyanlända kan få vänta
betydligt längre än de fyra månader som Skollagen anger att kommuner har på sig att erbjuda förskoleplats efter att föräldrarna
anmält behov av plats. En särskild utredare har fått regeringens
uppdrag analysera behovet av att det införs ytterligare åtgärder eller
incitament för att fler barn ska erbjudas förskoleplats inom lagstadgad tid. Utredaren ska särskilt kartlägga hur de kommuner som
tar emot många nyanlända invandrare tillgodoser behovet av förskoleplatser (dir 2012:54). Uppdraget ska redovisas senast den 15
april 2013.
För att fördela väntetiden så att inte kvinnor drabbas hårdare än
män och möjliggöra ett mer jämställt deltagande uppmanar integrationsenheten i Lycksele kommun nyanlända kvinnor och män att
turas om att vara hemma med barnen vid väntan på förskoleplats
(Larsson, 2011).
Heltid eller deltid?
Frågan om deltagandet i arbetskraften, eller arbetsutbudsbeslutet,
brukar delas upp i två delar – dels handlar det om individens beslut
att arbeta eller inte, dels om hur många timmar han eller hon i
sådana fall ska arbeta. Inställningen till hur barnen bör tas om hand
när de är små, och därmed till om kvinnor bör arbeta eller inte,
skiljer sig mellan olika ursprungsländer (avsnitt 6.2.1). Som visas i
figur 6.2 så är en betydligt större andel av de intervjuade från
samtliga länder positivt inställda till att kvinnor arbetar deltid när
barnen är små (0–3 år) än som menar att kvinnor kan arbeta heltid
under småbarnsåren.
Även kvinnor födda i Sverige tar ett större ansvar för det
obetalda hemarbetet, vilket minskar tiden för förvärvsarbete och
medför att kvinnor har ett lägre arbetsutbud än män. Jämfört med
män består kvinnors totala arbete i större utsträckning av hemarbete, till exempel laga mat, städa och ta hand om barnen. Detta är
ett problem ur jämställdhetssynpunkt även om fördelningen av det
obetalda hemarbetet långsamt blir jämnare, kvinnornas andel har
minskat från 62 procent 1990/91 till 56 procent 2010/11 (SCB,
2012b).
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Kvinnor i Sverige arbetar i hög grad deltid för att hinna med
omsorgen om barnen och hemarbetet, och deltidsarbete är särskilt
vanligt bland kvinnor med små barn. När yngsta barnet är i förskoleåldern arbetar omkring 40 procent av mammorna i Sverige
deltid. Antalet barn i familjen har också betydelse för kvinnors
arbetstid. Av kvinnor med ett barn arbetar omkring 70 procent heltid, medan 63 procent av kvinnor som har två till fyra barn arbetar
heltid. Pappors arbetstider påverkas däremot mycket lite av hur
många barn det finns i familjen. För de flesta föräldrar i Sverige är
det inte tillgången till förskoleplats eller annan tillsyn av barnen
som avgör om man jobbar deltid. Endast omkring fem procent av
dem som deltidsarbetar på grund av vård av barn skulle vilja arbeta
heltid om lämplig barntillsyn ordnades (SCB, 2010).
För nyanlända som deltar i etableringsinsatser gäller att aktiviteterna i etableringsplanen tillsammans ska motsvara verksamhet på
heltid. I prop. 2009/10:60 anges motivet till denna huvudregel – med
aktiviteter på heltid ökar förutsättningarna för den nyanlända att
snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktig i samhällslivet. Deltagande i utbildning i svenska för invandrare (sfi) bör t.ex.
kunna kombineras med praktik för att ge möjlighet att använda
språket och samtidigt få en kontakt med arbetslivet.
Heltid var huvudregeln också när kommunerna ansvarade för
introduktionen av nyanlända skyddsbehövande och deras anhöriga.
Integrationsverkets uppföljningar visar dock att många nyanlända
som deltog i de kommunala introduktionsprogrammen fick insatser
som omfattade 20 timmar eller mindre per vecka. Framför allt kvinnor
deltog i mindre omfattning. Det var också ovanligt att sfi kombinerades med arbetsförberedande insatser, av dem som deltog i
kommunernas introduktion hade över 90 procent deltagit i sfi
medan mindre än hälften hade haft någon kontakt med arbetsmarknaden under de första tolv månaderna efter folkbokföringen
(Integrationsverket, 2007).
Även i Norge finns en regel om heltid i introduktionsprogrammet för nyanlända invandrare. I praktiken är det dock inte
ovanligt att kvinnor är registrerade på heltid, men ändå får insatser
på deltid. Nära 70 procent av programrådgivarna i Norge anger i en
utvärderingsstudie att de har deltagare med mindre tid än heltid,
inklusive tid för förberedelser och dylikt, vilket får forskarna att
dra slutsatsen att det i realiteten vanligtvis erbjuds inofficiella deltidsprogram. Det motiveras med att det saknas relevanta insatser
för nyanlända kvinnor och att handläggare uppfattar att det är svårt
för vissa kvinnor att förena heltid med omsorgsansvaret (Kavli
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m.fl., 2007). Anpassningen sker genom att handläggare ger kvinnor
program med mycket luft och ”snällare tider”, dvs. lägre faktisk
omfattning än heltid, självstudier en dag i veckan eller låter hämtning och lämning av barn på förskola vara en del av introduktionsprogrammet.
Både Statskontorets uppföljning av genomförandet av etableringsreformen (Statskontoret, 2012b) och utredningens enkät till arbetsförmedlare indikerar att samma mönster med mindre omfattning av
insatser för kvinnor delvis finns kvar även med Arbetsförmedlingen
som ansvarig för att upprätta etableringsplanen. I utredningens
intervjuer med arbetsförmedlare framkom också att aktiviteter som
”hitta till sjukgymnast” eller ”hitta till förskola” läggs in i etableringsplanerna för kvinnor. Konsekvensen för kvinnorna blir att fokus
flyttas från yrkesinriktade insatser och att de i mindre utsträckning
än män får ta del av insatser som kan underlätta deras inträde på
arbetsmarknaden.
Med en mindre omfattning än heltid är det svårt att få utrymme
för parallella aktiviteter, vilket ofta är en förutsättning för att
uppnå en hög kvalitet i etableringsinsatserna (se vidare avsnitt
6.6.1). Å andra sidan kan kravet på heltid medföra att kvinnor med
ett stort omsorgsansvar helt avbryter sina insatser, särskilt i de fall
då de inte är beroende av etableringsersättningen för sin försörjning. Integrationsverkets uppföljningar visar att vård av barn har
varit ett av de viktigaste skälen till avbrott i den kommunala introduktionen. Bland nyanlända som invandrat 2000-2010 och som
avbryter sfi av andra skäl än arbete eller studier är det i genomsnitt
enbart 14 procent som återupptar sfi inom tre år (avsnitt 5.2.2).
Deltagande på heltid är huvudregeln för nyanlända som deltar i
etableringsinsatser. Vid vård av barn finns möjligheten att minska
omfattningen av etableringsplanen, men tiden med insatser förlängs
inte i detta fall vilket innebär att den nyanlända totalt sett får
mindre stöd för etableringen i arbetslivet.
Utredningens bedömning är att möjligheterna till deltagande på
deltid utan att förlora effektiv tid i insatser behöver öka för nyanlända som omfattas av etableringslagen. Med utökade möjligheter
till deltagande på deltid får småbarnsföräldrar bättre förutsättningar att kombinera deltagandet med sitt omsorgsansvar. Möjlighet till deltid kan också leda till att fler väljer att återuppta sina
etableringsaktiviteter efter ledighet för vård av barn. För att inte
endast kvinnors etablering ska fördröjas är det viktigt att mamman
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och pappan i en nyanländ småbarnsfamilj i så stor utsträckning som
möjligt delar på deltiden.
Begränsade möjligheter till flexibelt deltagande för småbarnsföräldrar
Kontinuiteten i etableringen behöver upprätthållas under föräldraledigheter, annars finns risk för långa avbrott eller avhopp från den
påbörjade etablering och att de språksvaga backar eller helt glömmer
bort det de lärt sig under avbrottet (Djuve, 2011). Utredningen har i
enkäten till kommunernas arbetsmarknadsförvaltningar frågat hur
de underlättar för nyanlända föräldrar att kombinera vård av barn
med deltagande i arbetsförberedande insatser. Fem kommuner anger
att de i stor utsträckning erbjuder anpassad verksamhet där barn
kan vara med.16 Vanligast är att kommunerna ger möjlighet till deltagande på deltid, tre av fyra kommuner har svarat att de erbjuder
detta i stor eller viss utsträckning. Möjligheten att delta i arbetsförberedande insatser på deltid samvarierar med hur många skyddsbehövande och deras anhöriga som kommunen tar emot. Det är
hälften så många som anger att de erbjuder insatser på deltid bland
kommuner som tar emot färre än tio flyktingmottagna per år, jämfört med kommuner som tar emot 50 eller fler flyktingmottagna
per år.
Det är också kommuner med ett medelhögt eller stort flyktingmottagande, de som tar emot fler än 150 personer per år, som i
större utsträckning erbjuder möjligheten att delta i arbetsförberedande insatser på kvällar eller helger (figur 6.4). Över 70 procent av
kommunerna anger emellertid att det bara går att medverka i
arbetsförberedande insatser under dagtid och på vardagar.

16

Därutöver svarar 16 procent av kommunerna att de ”till viss del” erbjuder anpassad verksamhet där barn kan vara med.
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Källa: Enkät till ansvarig för kommunernas arbetsmarknadsverksamheter (bilaga 3).

Majoriteten av sfi-deltagarna är i barnafödande ålder, vilket innebär
att många har eller får ansvar för små barn under studietiden och
gör avbrott på grund av graviditet, föräldraledighet och vård av
barn (Skolinspektionen, 2011b).17 Trots detta är det ovanligt att
kommunerna utformar sfi-undervisningen så att föräldralediga kan
delta, bara var tredje kommun erbjuder särskilda insatser för att
föräldralediga ska kunna medverka. Den vanligaste åtgärden är att
erbjuda distansundervisning eller undervisning på kvällar eller helger,
vilket 15 procent av kommunerna gör. Fem procent av kommunerna
erbjuder anpassad sfi där barn kan vara med vid undervisningen.18
För att kontinuiteten i etableringen ska kunna upprätthållas
under föräldraledighet och under småbarnsår behöver fler kommuner erbjuda insatser som är flexibla i tid och undervisningsform.

17

Genomsnittsåldern för personer som studerar sfi är 33 år, 57 procent av deltagarna är
kvinnor (Skolinspektionen, 2011b).
18
Arbetsmaterial från Sfi-pengsutredningen (dir 2011:81).
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Tillräckligt god hälsa för att arbeta och delta i insatser

Hälsoproblem kan vara ett hinder för att delta i arbetslivet, och
även motivationen att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande
och söka arbete påverkas av hälsan. Samtidigt finns ett tydligt samband mellan ekonomisk utsatthet och ökade risker för ohälsa.
Ohälsa och social arbetsoförmåga kan skapas av att personen under
en längre tid har stått utanför arbetsmarknaden. Utanförskapet har
lett till isolering, sämre självförtroende och låg självkänsla i dessa
fall (Larsson, 2011).
Stor ohälsoproblematik, särskilt bland kvinnor
Utrikes födda står i större utsträckning än inrikes födda utanför
arbetskraften på grund av långvarig sjukdom. Detta gäller i
synnerhet kvinnorna, bland vilka elva procent 2011 stod utanför
arbetskraften på grund av sjukdom vilket är nästan dubbelt så högt
som bland inrikes födda kvinnor (se figur 3.2). Invandrade kvinnor
som har ett arbete är också sjukskrivna i högre utsträckning än
både invandrade män och personer födda i Sverige. Personer med
utomeuropeiskt ursprung uppger även tre till fyra gånger så ofta som
sverigefödda att de har dålig eller mycket dålig hälsa (Socialstyrelsen,
2009).
Ohälsa kan grovt delas upp i kartlagd ohälsa, där det finns en
diagnos och/eller sjukskrivning av läkare, och egenupplevd ohälsa,
en ohälsa som av olika skäl inte är diagnosticerad. Spännvidden i
den egenupplevda ohälsan är stor, den inrymmer såväl hälsoproblem som skulle kunna hanteras med stöd och aktivering och
därmed bryta ett utanförskap, som grava hälsoproblem som personen av olika anledningar inte sökt hjälp för. Det kan exempelvis
vara psykiska besvär som upplevs som stigmatiserande att söka
hjälp för (Ingvarsdotter, 2011). Personer födda utomlands uppvisar
både sämre självskattad hälsa och högre ohälsotal. Ohälsan hos
utrikes födda kvinnor, fysiskt eller psykiskt relaterad, yttrar sig
bland annat i oro, ångest, depression och sömnproblem samt sjukdomar i kroppens rörelseapparat (Akhavan, 2011).
Även psykisk ohälsa är vanligare bland dem som invandrat än
bland inrikes födda, vilket framför allt beror på att den som
invandrat utsätts för fler riskfaktorer för ohälsa. I en undersökning
där 720 finländare, irakier och iranier som bott i Sverige i minst tre
år ingick framkommer ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa
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och svåra erfarenheter som alla kan drabbas av, som skilsmässa,
dödsfall hos nära familjemedlem, svagt socialt nätverk och otrygg
ekonomi. Därutöver har invandrarnas förmåga att förstå det svenska
samhället och göra sig förstådda betydelse för deras psykiska hälsa
(Tinghög, 2009). Det finns också en stark koppling mellan psykisk
ohälsa och upplevelsen av att ha blivit utsatt för diskriminering
(Folkhälsoinstitutet, 2006; Coker m.fl., 2009; Wong m.fl., 2003).
Sämre levnadsvillkor, social utsatthet och sämre hälsa hänger
samman (Socialstyrelsen, 2010). Utrikes födda kvinnor uppvisar
sämre hälsotal och har samtidigt sämre levnadsvillkor än befolkningen generellt mätt som sysselsättning, ekonomi och deltagande i
samhället. Enligt en svensk avhandling baserad på både kvalitativa
och kvantitativa uppgifter om 2 429 inrikes födda och invandrade
anställda kvinnor, är det tydligt att inkomst, jobbstatus och andra
socialt relaterade faktorer tillsammans med arbetslöshet och arbetsmiljö leder till att invandrade kvinnors hälsa försämras i Sverige. I
avhandlingen redovisas även en djupanalys av tio invandrade
iranska kvinnors syn på faktorer som har påverkat deras hälsa
mellan 1996 och 2002 då intervjuerna gjordes. Upplevt trauma,
avsaknad av sociala nätverk, våld i hemmet, obetalt hemarbete och
diskriminering på grund av kön och etnicitet visar sig också ha spelat
roll för hälsoförsämringen (Akhavan, 2006).
Diffusa sjukskrivningar döljer både orsaker och möjliga lösningar
Ohälsa är en parameter som finns med i flera studier av utrikes
födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Det är däremot svårt att
avgöra vilken roll som ohälsan spelar som förklaring till utanförskapet (Larsson, 2011). I en dansk intervjustudie med 200 utrikes
födda kvinnor är sjukdom det vanligaste hindret som kvinnorna
uppger för att de skulle kunna ta ett arbete. Jobbkonsulenterna i
samma studie pekar däremot på att många av kvinnorna har en
begränsad kunskap om sin kropp och svårigheter att tyda dess
signaler. Konsulenterna menar t.ex. att kvinnorna inte känner till
att det inte är skadligt att hålla sig i form efter barnafödande och att
de blir nervösa av kroppsliga symtom, vilket gör att de lägger
mycket resurser på sjukdom (Nielsen Breidahl, 2007).
För många människor kan aktivitet vara bättre än passivitet.
Mykletun (2010) framhåller att för flera av de dominerande hälsoproblemen bland sjukskrivna (ohälsa i muskel- och skelettdelar
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respektive psykisk ohälsa) är aktivitet vanligtvis mer hälso- och
rehabiliteringsfrämjande än passivitet.
I Västerås kommun identifierade Socialkontoret en grupp utrikes
födda klienter vilka i genomsnitt haft försörjningsstöd i tio år, och
hade en lång sjukdomshistoria med diffusa sjukskrivningar, sociala
och eller psykiska problem. Dessa personer var frekventa besökare
på sjukhusens mottagningar. I flera fall hade de diffusa sjukintyg:
”kvinnan har sju barn och ett mycket stort omsorgsansvar”, ”personen talar inte svenska trots lång tid i landet” eller ”personen har
svårt att sitta”. Socialkontoret valde 2009 att koppla in en stödfunktion, Folkhälsobyrån, som erbjöd samtalsstöd med en kulturtolk och tillsammans med den sjukskrivne gick igenom dennes livssituation och hjälpte till att upprätta en plan för att bli självförsörjande. Arbetsmetodiken resulterade i ett minskat antal besök hos
både socialkontor och familjeläkare/vårdcentral. Kommunens uppföljning 2010 av de 72 klienterna visade att 82 procent av sjukskrivningarna inte hade direkt koppling till arbetsförmågan, utan till
annan bakomliggande problematik. Vid uppföljningstidpunkten var
nio av klienterna självförsörjande och hade avslutat försörjningsstödet och bara 15 personer bedömdes helt sakna arbetsförmåga.19
Resterande klienter hade brutit en lång sjukskrivningsperiod och
påbörjat en planering med målet att på sikt bli självförsörjande,
bland annat genom utbildning eller deltagande i insatser (Västerås
kommun, 2010).
Hälsokommunikatörer för att stärka nyanländas hälsa
Kista Jobbtorg, som är en del av Stockholms stads verksamhet för
arbetslösa som uppbär försörjningsstöd, erbjuder alla inskrivna en
inledande hälsokontroll. Deltagarnas hälsovärden följs upp och de
får lära sig egenvård och att tyda kroppens signaler, om samband
mellan kost och hälsa m.m. För vissa nyanlända utan skolgång kan
det handla om grundläggande kunskap som att det kan finnas samband mellan huvudvärk och att inte äta frukost, eller att förstå att
ökad hjärtfrekvens vid ansträngning inte är farligt. Den som är i
behov av vård hänvisas till relevant vårdinstans.
Vid uppföljningar som sker tre månader efter inskrivning uppger
upp till 70 procent att de är mer redo att söka ett arbete, trots upplevd
ohälsa, än innan de medverkade i hälsoprogrammet.
19

Avslutsorsak har bland annat varit CSN-finansierade studier, att klienten visat sig inte vara
i Sverige eller arbetsinkomst.
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Nyanlända flyktingmottagnas behov av rehabilitering
Det är svårt att kvantifiera omfattningen av ohälsa bland nyanlända
invandrare. För nyanlända som omfattas av etableringslagen ska en
etableringsplan upprättas om den nyanlände trots sjukdom eller annan
fysisk eller psykisk nedsättning av prestationsförmågan kan delta i
etableringsinsatser till minst 25 procent av heltid. Om prestationsförmågan understiger 25 procent avslår Arbetsförmedlingen rätten
till etableringsplan. Förmågan ska bedömas i relation till de insatser
som Arbetsförmedlingen och kommunen erbjuder. Det innebär att
även personer med en rätt stor nedsättning av sin förmåga ska
erbjudas lämpliga insatser. För dessa personer är det särskilt viktigt
att etableringsplanen innehåller medicinsk, social eller arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att successivt öka prestationsförmågan.
Under det första året sedan etableringslagen trädde i kraft är det
bara ett fåtal personer som fått sin etableringsplan reducerad på
grund av sjukdom eller annan nedsättning av prestationsförmågan,
31 av närmare 8 000 personer. Under samma period har 76 personer
nekats rätten till etableringsplan, vilket bland annat kan bero på att
individen inte bedömts kunna delta i insatserna (Arbetsförmedlingen,
2012a).
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och
Sveriges Kommuner och Landsting har undertecknat en gemensam
viljeinriktning när det gäller bedömningen av förmågan att delta i
etableringsinsatser. Utgångspunkten för parterna är att insatserna
som ingår i etableringsplanen ska anpassas så att nyanlända i normalfallet ska kunna delta i insatser på heltid. Det låga antalet personer
som fått en reducerad plan eller ett avslag ska ses mot bakgrund av
den gemensamma viljeinriktningen om individanpassning av
aktiviteterna i etableringsplanen så att en nyanländ kan delta även
vid lägre prestationsförmåga.
Arbetsförmedlingen har granskat 200 etableringsplaner, varav 109
gällde kvinnor och 91 män. En femtedel av de undersökta planerna
innehåller någon form av hälsofrämjande insats, vilket gäller kvinnor i
betydligt högre utsträckning än män (Arbetsförmedlingen, 2012b).
Det är ett anmärkningsvärt lågt antal nyanlända flyktingmottagna som fått sin etableringsplan reducerad på grund av sjukdom eller annan nedsättning av prestationsförmågan, och det är
svårt att avgöra om antalet är rättvisande för gruppen som faktiskt
har en nedsatt prestationsförmåga. Det är också mindre än två pro-
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cent av samtliga nyanlända inom etableringsuppdraget som skrivits
in hos Arbetsförmedlingen som har en registrerad funktionsnedsättning som medför en nedsatt arbetsförmåga (fram till april
2012). Även om det är svårt att dra säkra slutsatser om hur väl
Arbetsförmedlingen lyckas identifiera personer som har behov av
arbetsrehabiliterande insatser så indikerar den låga omfattningen
som anvisats till sådana insatser att mörkertalet kan vara stort. Rätt
stöd, och så snabbt som möjligt, bör också gälla för nyanlända som
har en ohälsoproblematik eller en funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Om individens prestationsförmåga är oklar är
det av stor vikt att etableringsplanen omfattar rehabiliterande insatser
så att den nyanländes förmåga och behov av stöd och hjälp kan
klargöras.

6.4

Kontakt mellan nyanlända och berörda aktörer

För att en nyanländ person ska kunna ta del av erbjudna insatser
krävs att han eller hon har kontakt med aktörerna som ska stödja
etableringen på arbetsmarknaden. De två viktigaste aktörerna är
Arbetsförmedlingen och kommunen. De nyanlända som omfattas
av etableringslagen ska Arbetsförmedlingen kalla till ett första möte
för att upprätta en etableringsplan med olika insatser. I etableringsplanen ska även kommunala insatser ingå, såsom sfi och samhällsorientering, men också vuxenutbildning kan i många fall vara
relevant (avsnitt 4.3.1).
Många nyanlända som inte omfattas av etableringslagen har
behov av motsvarande insatser. Det gäller i synnerhet personer som
får uppehållstillstånd på grund av anknytning, bland vilka särskilt
kvinnorna ofta har en lika lång väg till arbete som flyktingmottagna
(avsnitt 3.2.2). Varken Arbetsförmedlingen eller kommunen har
dock i uppdrag att kalla till ett möte för att identifiera behov av
insatser som kan korta vägen in på arbetsmarknaden för dessa
personer. Utredningens analys visar att drygt var fjärde kvinna som
invandrade till Sverige 2005 som övrig anhöriginvandrare varken
arbetar, studerar eller deltar i en arbetsförberedande insats under de
första fem åren i Sverige. Motsvarande andel för männen som kom
som övriga anhöriginvandrare är mellan 15 och 25 procent (avsnitt
3.4). Vidare är det bara cirka 25 procent av de arbetslösa övriga
anhöriginvandrarna som är inskrivna på Arbetsförmedlingen under
de första åren i Sverige, och bland kvinnorna i denna grupp är
andelen inskrivna ännu lägre (bilaga 2).
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Sammantaget visar detta att det finns en förhållandevis stor
grupp nyanlända som inte omfattas av etableringslagen vilka saknar
kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen, trots att de
sannolikt har behov av insatser. Det gäller i synnerhet kvinnor. I de
följande två avsnitten analyseras i vilken utsträckning den bristande
kontakten beror på svårigheter att etablera en första kontakt med
målgruppen (avsnitt 6.4.1) respektive svårigheter att upprätthålla
kontakten vid avbrott för exempelvis vård av barn (avsnitt 6.4.2).
6.4.1

Den första kontakten

Begränsad information om stöd och insatser i Sverige före
invandringen
Det är bara personer som söker asyl som får uppehållstillstånd på
plats i Sverige. Övriga migranter, dvs. anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och studerande, ska ansöka om uppehållstillstånd
från sina hemländer. Ett sätt att underlätta kontakt mellan aktörerna
som kan bistå i etableringsprocessen och nyanlända invandrare vilka
inte omfattas av flyktingmottagandet kan vara riktade informationsinsatser i samband med beslutet om uppehållstillstånd.
I dagsläget informerar inte Migrationsverket om vilket stöd och
vilka insatser som nyanlända kan erbjudas i Sverige när besked ges
om uppehållstillstånd. Inte heller utlandsmyndigheterna tillhandahåller sådan information. På Migrationsverkets webbsida finns en
sammanställning av vilka myndigheter som en nyanländ person kan
behöva kontakta (exempelvis Arbetsförmedlingen och Skatteverket),
samt kontaktuppgifter till respektive myndighet. Migrationsverkets
webbsida innehåller även en länk till webbsidan Information om
Sverige, som är Länsstyrelsernas gemensamma portal. Sidans innehåll finns tillgängligt på sex språk, bland annat somaliska och arabiska.
För att ta del av informationen krävs dock att individen känner till
och själv kan söka på Migrationsverkets hemsida.
För att öka nyanländas förutsättningar att ta del av erbjudet
stöd för etableringen i arbets- och samhällslivet finns det därför
behov att förbättra informationen inför flytten till Sverige.
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Många nyanlända nås inte av Arbetsförmedlingens och kommunens
traditionella informationskanaler
Nyanlända som inte omfattas av etableringslagen måste i stor
utsträckning aktivt söka information om Arbetsförmedlingens och
kommunens service hos aktörerna själva. Arbetsförmedlingens pilotprojekt för utrikes födda kvinnor i utanförskap visar att myndigheten i
hög grad saknar kanaler för att nå arbetslösa som befinner sig utanför
systemet. Med undantag från besök i sfi-klasser och enstaka projektsatsningar bygger verksamheten på att arbetssökande själva
kommer till Arbetsförmedlingen (Ramböll, 2010a). I fokusgrupperna som genomfördes inom ramen för pilotprojektet framgick det
vidare att alla de deltagande kvinnorna ville arbeta, men att de
tidigare saknat kunskap om och kontakt med de aktörer som skulle
kunna stödja dem på vägen mot arbete (Ramböll, 2011b).
Även kommunerna saknar ofta kanaler för att nå dem som inte
själva tar kontakt, trots att de är skyldiga att aktivt söka upp och
motivera de kommuninvånare som har rätt till sfi och vuxenutbildning (avsnitt 4.4.1 och 4.5.1). I utredningens enkätundersökning
till ansvariga för kommunernas arbetsmarknadsverksamheter uppger
majoriteten av kommunerna att de informerar om möjliga insatser i
samband med att den nyanlända personen själv söker kontakt. Bara
14 procent av kommunerna anger att de bedriver uppsökande
arbete för att få kontakt med nyanlända personer som står utanför
arbetsmarknaden och som saknar tidigare kontakt med kommunen.
Detsamma gäller för kommunernas information om sfi (tabell 6.3).
Det vanligaste sättet att informera om sfi är via kommunens webbsida och förvaltningar eller via Arbetsförmedlingen. Relativt få kommuner bedriver uppsökande verksamhet eller informerar genom
bredare kanaler, såsom lokalpress eller utskick till nyinflyttade.
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Källa: Arbetsmaterial från Sfi-pengsutredningen (dir 2011:81).

Bristen på proaktiva informationsinsatser innebär att en nyanländ
person som inte omfattas av etableringslagen och som vill veta mer
om insatser som sfi och vuxenutbildning måste ha kunskap om att
insatsen finns och var information om insatsen ska sökas. Denna
förkunskap kan vara svår att tillskansa sig som nyanländ. Flera studier
pekar på att nyanlända har en begränsad tillgång till informella kontaktnät som kan bistå med vägledning och information (Ramböll,
2010b). I en granskning av flyktingmottagandet i Stockholm Stad
konstateras att de nätverk som skyddsbehövande har i form av
landsmän och släktingar sällan är användbara för att introducera
den nyanlände i det svenska samhället och språket (Stadsrevisionen
Stockholms Stad, 2007).
Hur informationen förmedlas utgör en annan tröskel för kontakten mellan berörda aktörer och nyanlända. En stor del av den
information som kommunen och Arbetsförmedlingen tillhandahåller via externa informationskanaler är skriftlig. Arbetsförmedlingens pilotprojekt för utrikes födda kvinnor i utanförskap visade
dock att skriftliga anslag inte är en framgångsrik metod för att nå målgruppen, dels på grund av den mängd information som målgruppen
får, dels på grund av bristande kunskaper i svenska (Arbetsförmedlingen, 2011). Samma bild ger det norska programmet Ny Sjanse,
som bland annat vänder sig till hemmavarande utrikes födda
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kvinnor utan försörjningsstöd. I den metodhandbok som sammanfattar erfarenheterna från programmet konstateras att den skriftliga
informationen i första hand var en effektiv informationskanal för
att nå arbetsgivare och offentliga instanser. Ingen av de deltagande
kvinnorna uppgav dock att de tagit del av informationen (Stiftelsen
Mangfald i arbeidslivet, 2010).
Muntliga informationsinsatser på de platser där nyanlända rör sig är
en framgångsfaktor
Bristen på uppsökande, muntliga informationsinsatser innebär att i
synnerhet kvinnor, som ofta kommer som anhöriginvandrare, riskerar
att gå miste om det stöd som samhället erbjuder för etableringen. För
att fler nyanlända ska nås av information om vilket stöd som erbjuds,
har alternativa informationsvägar utvecklats inom ramen för olika
projekt och lokala verksamheter. En genomgående framgångsfaktor i dessa verksamheter är att informera om insatserna på
platser som nyanlända redan besöker, såsom barnavårdscentralen,
förskola, skola och vårdcentraler. En annan framgångsfaktor tycks
vara fysisk närvaro i lokalsamhället. Genom att möta kvinnorna på
deras hemmaplan, kunde kvinnorna i Arbetsförmedlingens pilotprojekt i större utsträckning skapa sig en personlig bild av myndigheten, vilket sänkte trösklarna för kontakt (Ramböll, 2011a).
Det har också visat sig framgångsrikt att sprida information om
olika insatser via informella, lokala nätverk. Frälsningsarmén har
sedan 16 år bedrivit en mötesplats för hemmavarande utrikes födda
kvinnor i Akalla. För att sprida information om verksamheten har i
stor utsträckning informella nätverk samt mun-mot-mun-metoden
använts. Samma metod använde Sveriges kvinno- och tjejjourers
riksförbund (SKR). För att sprida information om sin nystartade
föräldrautbildning för utrikes födda föräldrar till potentiella deltagare anställde SKR samtalsledare som var välförankrade i lokalsamhället. Kontakt via lösa, informella nätverk visade sig också vara
den genomgående mest effektiva rekryteringsmetoden för att nå
utrikes födda kvinnor utan tidigare kontakt med kommunen i programmet Ny Sjanse (Stiftelsen Mangfald i arbeidslivet, 2010).
Slutligen pekar erfarenheter från Norge på att socialtjänstkontoren kan spela en viktig roll för att etablera kontakt. I Norge,
liksom i Sverige, står mannen ofta som den biståndssökande när ett
hushåll beviljas försörjningsstöd, vilket leder till att socialtjänsten
primärt har kontakt med mannen. För att öka kontakten med kvin-
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norna, har ett NAV-kontor som utredningen besökt i Oslo
systematiskt börjat kalla både kvinnan och mannen i hushållet till
alla möten (se ruta i avsnitt 6.2.3). NAV-kontoren har även använts
i Ny Sjanse-programmet som rekryteringskanal för att komma i
kontakt med hemmavarande kvinnor i hushåll utan försörjningsstöd. I de fall ett hushåll med en hemmavarande utrikes född
kvinna sökt men nekats försörjningsstöd, har socialhandläggarna
hjälpt kvinnan att få kontakt med Ny Sjanse i stället.
6.4.2

Bibehållen kontakt vid avbrott för vård av barn

Kvinnor avbryter ofta en insats för att vårda barn, medan män
avbryter deltagandet i insatser för arbete, visar resultat från nyanländas
deltagande i introduktionsprogram i Sverige och Norge (avsnitt
5.2.1). Uppföljningar av sfi-deltagares orsaker till avbrott vid längre
studietider visar att graviditet och föräldraledighet orsakar de längsta
avbrotten. Bland personer som varit inskrivna i sfi i över fyra år hade
de som gjort uppehåll på grund av graviditet eller föräldraledighet i
genomsnitt varit frånvarande i cirka två år (Statskontoret, 2009).
Utredningens delbetänkande (SOU 2012:9) visar vidare att cirka 40
procent av mammorna som invandrade med barn 2006 från länder
utanför EU/EES tar ut mer än 200 dagar föräldrapenning året efter
invandringen, och cirka en av fyra kvinnor som får fler barn i
Sverige har ett omfattande uttag två år i rad. Dessa längre avbrott
påverkar förutsättningarna för de nyanlända mammorna att etablera
sig på arbetsmarknaden.
Cirka hälften av arbetsförmedlarna som arbetar med nyanlända
inom ramen för etableringsuppdraget gör tillsammans med den
nyanlända en plan för hur återgången till etableringsinsatserna ska
se ut vid avbrott för föräldraledighet (tabell 6.4). Det är även relativt
vanligt att informera om frivilliga aktiviteter som den nyanlända kan ta
del av under sin föräldraledighet, exempelvis öppen förskola och
språkkaféer. Däremot är det mindre vanligt att handläggare fortsätter ha löpande kontakt med den nyanlända föräldern under
själva föräldraledigheten.
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Källa: Utredningens enkätundersökning till arbetsförmedlare (bilaga 4).

För att få en bild av i vilken utsträckning kommunerna valt att
arbeta för att nyanlända som vårdar barn ska bibehålla kontakten
med arbetsmarknaden, ställdes en fråga om det i utredningens enkät
till Sveriges kommuner. I enkäten instämmer cirka 15 procent av
kommunerna helt eller delvis i påståendet att de arbetar aktivt för att
nyanlända föräldrar inte ska förlora kontakten med arbetsmarknaden vid vård av barn. Andelen är lägre bland kommunerna som
hade ett flyktingmottagande över 150 personer 2010 (sju procent).
Exempel på insatser som kommunerna erbjuder är samhällsinformation där både föräldrar och barn kan delta samt öppna
förskolor med möjlighet till sfi särskilt inriktade mot utrikes födda.
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Föräldralediga med planering för framtiden
I Rosengård, Malmö, bedriver Meritutbildning en verksamhet
för arbetslösa utrikes födda kvinnor och män som är föräldralediga. Syftet med verksamheten är att stödja föräldrarnas
planering för tiden efter föräldraledigheten genom bland annat
studie- och yrkesvägledning, studiebesök och jobbsökaraktiviteter. Deltagarna erbjuds även möjlighet att läsa sfi och yrkessvenska samt att få stöd i föräldrarollen. En utbildad, flerspråkig
barnskötare tar hand om barnen när föräldrarna deltar i undervisning eller andra aktiviteter. Verksamheten startades mot bakgrund av att i synnerhet många kvinnor avbröt sitt deltagande i
sfi på grund av föräldraledighet för att sedan aldrig komma
tillbaka. Flera deltagare berättar om hur viktigt det är att få fortsätta träna svenska, träffa andra föräldrar och få vägledning kring
nästa steg på vägen mot arbete. ”Att allt inte bara stannar upp bara
för att man är hemma med barn”, som en kvinna uttryckte det.

6.5

Aktörernas tillgång till relevanta insatser

Aktörernas tillgång till relevanta insatser är dels beroende av att de
har mandat att erbjuda insatser till målgruppen (avsnitt 6.5.1), dels
att de har en relevant verktygslåda med insatser som är anpassade
till individernas olika behov (avsnitt 6.5.2). För båda dessa förutsättningar är en effektiv samverkan utifrån respektive aktörs ansvar
och kompetens väsentligt för att möta den nyanländes behov av
relevanta insatser.
6.5.1

Mandatet att erbjuda insatser

En nyanländ person kan ha behov av olika typer av insatser som
stöd för etableringen i arbets- och samhällsliv, i synnerhet arbetsförberedande insatser, språkundervisning och övrig utbildning.
Som framgår av kapitel 4, finns i dag ett antal aktörer med mandat
att erbjuda dessa insatser till nyanlända. Arbetsförmedlingen
ansvarar för att arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med
de mål och riktlinjer som riksdag och regering har fastställt. I detta
uppdrag ingår att stödja arbetssökande med olika arbetsförberedande tjänster. Myndigheten har ett särskilt ansvar för att
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nyanlända invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och
effektiv etablering på arbetsmarknaden. Kommunerna ansvarar för
sfi, vuxenutbildning och samhällsorientering. Skyldigheten att
erbjuda samhällsorientering omfattar dock bara nyanlända som
omfattas av etableringslagen (2010:197). Kommunerna ska även
tillhandhålla det generella stöd som nyanlända och andra invånare
kan ha behov av inom områden som individ- och familjeomsorg,
bostadsförsörjning och viss sjukvård.
Vid sidan av de insatser som berörda aktörer är skyldiga att
erbjuda, kan enskilda kommuner prioritera att anordna insatser
utöver vad lagstiftningen anger (avsnitt 4.2). Kommunerna kan
exempelvis anordna arbetsförberedande verksamhet, så länge denna
verksamhet inte inkräktar på Arbetsförmedlingens uppdrag. Eftersom dessa insatser är frivilliga att anordna kan både omfattning och
innehåll variera stort mellan olika delar av landet.
Arbetsförmedlingens och kommunernas skyldigheter är reglerade i
olika lagar och förordningar. Det kommunala självstyret innebär att
kommunerna själva väljer hur de ska utforma sin verksamhet inom
den ramlagstiftning som finns för området. En kommun kan
exempelvis själv bestämma hur och när sfi och kommunal vuxenutbildning ska erbjudas. Kommunen har även rätt att ta fram egna
kurser. På grundläggande nivå får kommunerna erbjuda så kallade
orienteringskurser, vars innehåll varje kommun själv får bestämma
så länge kursen uppfyller något av de fyra målen för orienteringskurser (avsnitt 4.5.1).
Även Arbetsförmedlingen har ett förhållandevis stort mandat
att inom ramen för sitt uppdrag påverka utformningen och inriktningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Myndigheten
beslutar i stor utsträckning om hur ramanslaget ska fördelas mellan
olika insatser. Arbetsförmedlingen har även mandat att påverka
innehåll och upplägg i vissa arbetsförberedande insatser, exempelvis
inriktningen av anpassade insatser inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska programmet förberedande och orienterande utbildning.
Det saknas således inte aktörer med mandat att stödja nyanländas
etablering i arbets- och samhällsliv. För att den inledande etableringsperioden ska bli så effektiv som möjligt är det dock viktigt att
aktörernas insatser möter de nyanländas behov.
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Verktygslådan av insatser

Nyanlända invandrare är en heterogen grupp. Där finns såväl
universitetsutbildade civilingenjörer som analfabeter; personer med
lång och i Sverige efterfrågad yrkeserfarenhet och personer som
aldrig förvärvsarbetat. Det är därför viktigt att berörda aktörer har
tillgång till en bred verktygslåda av insatser som kan möta behoven
hos olika individer. Ett brett spektrum av insatser är även en förutsättning för att säkra den nyanländes motivation och känsla av
ägandeskap. En person som upprepade gånger anvisas till insatser
som inte är relevanta riskerar att förlora sin motivation för att delta
(avsnitt 6.2.2).
Arbetsförmedlingen saknar relevanta insatser – i synnerhet för
korttidsutbildade
Av utredningens enkätundersökning till arbetsförmedlare som arbetar
med nyanlända framgår att majoriteten av handläggarna upplever att
Arbetsförmedlingen har tillgång till relevanta insatser för arbetssökande generellt. Tillgången till insatser för nyanlända upplevs
dock vara betydligt sämre. Det gäller i synnerhet sökande med kort
eller ingen utbildning. Drygt hälften av handläggarna anser att
Arbetsförmedlingen har en mycket dålig tillgång till relevanta
insatser för denna målgrupp. Ytterligare en dryg fjärdedel av handläggarna upplever att tillgången till insatser för målgruppen är
ganska dålig. Relevanta insatser tycks även saknas för personer med
bristande motivation och låg självtillit. Tre av fyra handläggare anser
att Arbetsförmedlingen har en mycket eller ganska dålig tillgång till
insatser för denna målgrupp (tabell 6.5).
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Källa: Utredningens enkät till arbetsförmedlare (bilaga 4).

Bristen på relevanta insatser kommer även till uttryck i att nästan
fyra av tio handläggare anger att de under den senaste månaden
anvisat en nyanländ till en programinsats som inte har varit relevant
för den sökandes behov, då uppdraget att fylla personens handlingsplan eller etableringsplan har varit styrande.
I enkätundersökningen ombads arbetsförmedlarna specificera
vilken typ av insatser som de saknar i Arbetsförmedlingens nuvarande utbud. Enkätsvaren, samt utredningens övriga datainsamling,
pekar på att det i första hand är tre typer av insatser som behöver
vidareutvecklas utifrån målsättningen att främja nyanlända kvinnors
och anhöriginvandrares arbetskraftsdeltagande och etablering på
arbetsmarknaden:
 Grundläggande vuxenutbildning/baskunskaper för personer med
kort eller ingen utbildning.
 Information om det svenska samhället.
 Stöd och vägledning till nyanlända föräldrar.
Nyanlända med högre utbildning har i regel lättare att etablera sig
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarna uppfattar även att till-
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gången till insatser för denna grupp är större jämfört med nyanlända med förgymnasial utbildning. Det är samtidigt värt att betona
att utrikes födda med högskoleutbildning har en lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda akademiker. En betydligt högre andel
utrikes födda akademiker har dessutom arbeten som de är överkvalificerade för (avsnitt 3.1.1). Det är därför viktigt att fortsätta
bedriva det utvecklingsarbete som påbörjats inom valideringsområdet för att tillvarata invandrade akademikers kompetens
(avsnitt 4.7).
Stora behov av grundläggande vuxenutbildning/baskunskaper
I Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2012–2013
konstateras att myndigheten har mycket svårt att effektivt stödja
sökande med kort utbildning utifrån den arsenal av verktyg som
myndigheten förfogar över. Enligt rapporten behövs fler långa,
stegvisa utbildningsinsatser som planeras i samarbete med andra
aktörer (Arbetsförmedlingen, 2012c). Det är även många arbetsförmedlare som lyfter fram detta behov i utredningens enkät, och i
stort sett samtliga verksamheter som utredningen besökt med korttidsutbildade som målgrupp pekar på ett stort behov bland deras
deltagare av grundläggande undervisning i ämnen som matematik och
data.
Om du inte kan räkna kan du inte läsa tidtabeller och recept. Du kan
inte stå i kassan och du kan inte blanda till rätt dosering för olika rengöringsmedel. Hur ska du då kunna ta en plats som exempelvis kafébiträde eller lokalvårdare?
(sfi-lärare)

Behov av undervisning i basämnen på grundläggande nivå är tänkt
att tillgodoses genom den kommunala vuxenutbildningen, som kommunen ska erbjuda alla som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens (avsnitt 4.5.1). För nyanlända som omfattas av etableringslagen
kan kommunal vuxenutbildning ingå i etableringsplanen. I augusti
2012 var det dock endast fyra procent av etableringsplanerna som
omfattade vuxenutbildning. Bland nyanlända som hade haft en plan
längre än tolv månader var motsvarande andel sju procent. Detta
avviker kraftigt från omfattningen under tidigare år. Bland nyanlända flyktingmottagna som invandrade år 2000 studerade mellan
25 och 30 procent på komvux eller folkhögskola 2002 (bilaga 2).
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En förklaring till att få nyanlända deltar i vuxenutbildning kan
vara de språkliga förkunskapskrav som en del kommuner har satt
upp för deltagande i vuxenutbildningen (avsnitt 4.5.1). För dem
som omfattas av etableringslagen kan logistiska hinder finnas som gör
det svårt att kombinera utbildningen med andra insatser i etableringsplanen.
Bristande samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen kan utgöra en annan förklaring. I etableringslagen
(2010:197) anges att Arbetsförmedlingen ska utforma etableringsplanen tillsammans med den nyanlände och i samverkan med bland
annat berörda kommuner. På motsvarande sätt finns även ett stort
behov av samverkan kring nyanlända som inte omfattas av etableringslagen, i synnerhet den grupp som uppbär försörjningsstöd (se även
avsnitt 6.6.1). Att många arbetsförmedlare upplever att det saknas
insatser för korttidsutbildade tyder på att Arbetsförmedlingen och
kommunerna inte lyckats hitta fungerande former för samverkan
på lokal nivå. Samverkan tycks också vara en brist i det utvecklingsarbete som Arbetsförmedlingen påbörjat för att komplettera sitt
befintliga utbud med insatser som är anpassade för nyanlända med
kort eller ingen utbildning. Myndighetens referensgrupp, som bland
annat består av företrädare från Nationellt centrum för svenska som
andra språk, saknar helt kommunrepresentanter (Arbetsförmedlingen, 2012b). I Stockholms Stad anger intervjuade företrädare att
Arbetsförmedlingen inte varit i kontakt med kommunen för att
diskutera hur sfi och vuxenutbildningen bör utvecklas och användas
för att stödja nyanländas etablering på bästa sätt.
Grundläggande vuxenutbildning är ett kommunalt ansvar. Ur
ett resursanvändningsperspektiv är det enligt utredningens uppfattning ineffektivt om Arbetsförmedlingen utvecklar motsvarande
insatser i stället för att i samverkan med kommunen se hur befintliga insatser och kompetenser kan användas och vidareutvecklas.
Dubbla system gynnar inte heller den nyanländes möjligheter att
successivt bygga på sin kompetens inom det reguljära utbildningsväsendet.
Bland övriga anhöriginvandrare kan det låga deltagandet också
bero på nyanländas svårigheter att få kunskap om vilka insatser som
vilken aktör erbjuder (avsnitt 6.6.1). Dessutom har nyanlända som inte
omfattas av etableringslagen inte rätt till den statliga etableringsersättningen, som kan användas för att finansiera deltagande i vuxenutbildning. För dessa personer kan därmed även studiefinansieringen skapa problem. Dels har man inte rätt till studiemedel innan
permanent uppehållstillstånd har beviljats, vilket innebär att de
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flesta anhöriginvandrare är beroende av sin partners vilja och förmåga att finansiera studierna under de första åren (avsnitt 6.2.2).
Dels kan studielån innebära en tröskel för deltagande för personer
med en svag arbetsmarknadsanknytning (avsnitt 4.8.5).
Den kommunala vuxenutbildningen är inte heller alltid anpassad
efter de behov som nyanlända har. Det är sällan realistiskt att alla
som helt saknar tidigare utbildning ska läsa in full grundskolekompetens. I den grundläggande vuxenutbildningen följer undervisningen nationella kursplaner vars innehåll och upplägg ligger i
linje med grundskolans kursplaner. Flera besökta verksamheter
menar att de flesta korttidsutbildade nyanlända snarare behöver
grundläggande, praktiskt orienterade kunskaper, där undervisningen förankras i vardagssituationer och varvas med sfi. För att
fylla detta behov har många av verksamheterna valt att själva
anordna grundläggande undervisning. Behovet av att vidareutveckla
den kommunala vuxenutbildningen för att i högre grad möta den
förändrade elevgruppens behov uppmärksammas också i en rapport
från Skolverket. I rapporten konstateras att andelen utrikes födda
på grundläggande nivå har ökat från 60 procent till cirka 90 procent
sedan mitten av 1990-talet. Elevgruppen har som en följd av detta
blivit betydligt mer heterogen med avseende på bakgrund, förutsättningar och behov. Detta ställer nya krav på verksamhetens form
och innehåll som dagens vuxenutbildning inte alltid förmår möta
(Skolverket, 2012).
Att möta behovet av en grundläggande utbildning för nyanlända
är något som också identifierats som en framgångsfaktor i etableringsprocessen i Norge (Djuve m.fl., 2011). Oslo kommun har valt att ta
fram en lokal läroplan för ”basiskompetens”. Basiskompetens är ett
paket bestående av norska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap och datakunskap som vänder sig till deltagare i norskundervisningen på spår 1 (motsvarar studieväg 1 i sfi).
Sammanfattningsvis har vissa nyanlända ett stort behov av att
bygga på sina baskunskaper med grundläggande kunskaper i ämnen
som matematik och data. Detta behov tillgodoses inte i tillräcklig
utsträckning inom ramen för den ordinarie vuxenutbildningen.
Enligt utredningens bedömning finns det därför skäl att i likhet
med den norska modellen komplettera studieväg 1 inom sfi med
grundläggande undervisning i ett begränsat antal basämnen.
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Behov av utökad och förändrad samhällsinformation
I dag har endast nyanlända flyktingmottagna rätt till 60 timmar samhällsorientering. Förslag om att fler nyanlända ska erbjudas samhällsorientering har presenteras i SOU 2010:37 och Ds 2012:24. Behovet
av samhällsorientering uppmärksammas också i utredningen om
kvinnor som kommit till Sverige som anhöriginvandrare och som
utsätts för våld (SOU 2012:45).
Flera arbetsförmedlare som besvarat utredningens enkät menar
att många nyanlända behöver mer kunskap om det svenska samhället än vad de 60 timmarna ger, i synnerhet praktiska vardagskunskaper rörande exempelvis vårdkontakter och privatekonomi.
En del kommuner har mot denna bakgrund valt att utöka samhällsorienteringen. Ett antal kommuner i Skåne län erbjuder samhällsorientering med 20 timmars utökad hälsoinformation genom den regionala
verksamheten Samhälls- och hälsokommunikatörer.
Nyanländas behov av utökad samhällsinformation uppmärksammas även av verksamheterna som utredningen besökt. Många
av dessa, i synnerhet de som vänder sig till korttidsutbildade, har
lagt in kompletterande informationsinsatser om exempelvis skola
och förskola, hälsa och socialtjänstens uppbyggnad. Den utökade
informationen ses som viktig både för att öka deltagarnas kunskap
om det svenska samhället, och för att skingra felaktiga föreställningar om hur det svenska samhället fungerar.
Vid sidan av ett utökat innehåll i samhällsorienteringen, anser
såväl flera arbetsförmedlare som flera kommunala verksamheter att
insatsernas upplägg behöver bli mer praktiskt inriktade och att tidpunkten för genomförande i viss mån behöver ses över. Det gäller i
synnerhet insatser för nyanlända med kort eller ingen tidigare utbildning.
Min upplevelse är att vi får upprepa aktiviteter för att de genomförts
för tidigt. Den sökande har helt enkelt inte kunnat ta till sig kunskapen. Många nyanlända har ingen tidigare kunskap om samhället och
behöver sätta det som de lär sig i samband med verkliga händelser. Vi
behöver aktiviteter i annan form. Det är nog lättare att ta in kunskapen
om man får lära sig i verkligheten i stället för att sitta i en skolbänk
hela dagarna.
(Arbetsförmedlare)
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Behov av vägledning och stöd i rollen som förälder
Kommuner och landsting erbjuder i dag olika typer av allmänna
föräldrastödjande insatser, såsom föräldrautbildningar under
graviditeter och barns första levnadsår. Många nyanlända föräldrar
tillgodogör sig dock inte det allmänt utformade föräldrastödet och
det möter inte heller alltid dessa föräldrars behov. Barnombudsmannen har påtalat att nyanlända familjer kan ha särskilda behov
och bör erbjudas information om bland annat barnkonventionen
och vart föräldrar kan vända sig med frågor (Folkhälsoinstitutet,
2009). Behovet av ett utökat föräldrastöd avser i synnerhet föräldrar som invandrar till Sverige med barn, vilka i regel inte har
tillgång till det allmänna föräldrastöd som kommunerna erbjuder
nyblivna föräldrar. Även Socialstyrelsen har fört fram att nyanlända
kan ha behov av en särskilt anpassad information, bland annat om
barnolycksfall, karies och barnaga. De breda folkhälsosatsningar
som genomförts i Sverige har resulterat i förändrade attityder och
ökad kunskap om t.ex. tandhälsa och simkunnighet. Nyanlända
föräldrar som saknar erfarenhet från motsvarande folkhälsoarbete i
sina hemländer har behov av att få denna kunskap i Sverige i stället
(Socialstyrelsen, 2009).
Nyanlända som omfattas av etableringslagen (2010:197) erbjuds
viss information och tillfälle till dialog om föräldraskap inom
ramen för samhällsorienteringen. ”Att bilda familj och leva med
barn i Sverige” utgör dock endast ett av åtta undervisningsområden,
vilka sammantaget motsvarar 60 timmar. Det finns därmed bara
begränsade möjligheter till ett mer fördjupat stöd kring föräldrarollen inom ramen för samhällsorienteringen. Nyanlända som
omfattas av etableringslagen har även rätt till en lots, som bland
annat ska ge stöd i frågor om familjesituationen. I genomsnitt
träffar etableringslotsen den nyanlända fyra timmar i månaden
(Arbetsförmedlingen, 2012a). Lotsens ersättning är dessutom i stor
utsträckning villkorad av att den nyanlända börjar arbeta. De ekonomiska incitamenten att ge stöd kring föräldrarollen är därför
mycket små.
För att möta nyanlända föräldrars behov av stöd har en del kommuner och andra aktörer tagit fram särskilda föräldraprogram.
Malmö Stad erbjuder exempelvis alla nyanlända föräldrar en fem
dagars föräldrautbildning, som bland annat behandlar barns rättigheter och hälsa samt barnuppfostran. Västerås kommun använder en
privat aktör, Folkhälsobyrån, där ”kulturtolkar” i samarbete med
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en barnmorska erbjuder nyanlända föräldrar kurser i föräldraskap. I
Botkyrka kommun finns föräldragrupper för nyanlända inom den
öppna förskolan. Flera verksamheter som utredningen besökt
erbjuder även föräldrastöd som en särskild aktivitet, där frågor som
rör föräldraskap i Sverige samt barnens roll och utveckling diskuteras.
Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund har inom ramen för ett
projekt drivit ett föräldrastödsprogram för utrikes födda föräldrar i
Stockholms och Malmös förorter. Programmet bestod av tre samtalstillfällen, och leddes av samtalsledare som var väl förankrade i
lokalsamhället och som talade deltagarnas modersmål. Många deltagare uttryckte att det var första gången sedan de kom till Sverige
som de haft möjlighet att diskutera frågor om barnuppfostran, föräldraskap och relationer och det fanns en stor efterfrågan på handfasta tips och råd (SKR, 2012).
Erfarenheter från verksamheterna som utredningen besökt visar
att föräldrastödet inte endast bidrar till att stärka deltagarna i rollen
som föräldrar. För i synnerhet nyanlända kvinnor som är hemarbetande har föräldrastödet även stärkt förutsättningarna för ett
aktivt deltagande i samhällslivet i stort.
Praktiska hinder försvårar användningen av de insatser som finns
Den bristande tillgången på relevanta insatser för i synnerhet korttidsutbildade tycks delvis bottna i ett alltför snävt utbud av insatser.
Utredningens enkätundersökning till Sveriges kommuner indikerar
dessutom att utbudet minskat sedan etableringslagen trädde i kraft.
Majoriteten av de personer som invandrar till Sverige faller utanför
etableringslagens målgrupp och saknar därför rätt till Arbetsförmedlingens särskilda insatser för att främja nyanländas arbetsmarknadsetablering. När kommunerna hade ett samlat ansvar för introduktionen erbjöd de i vissa fall även anhöriginvandrare som inte
ingick i målgruppen att delta i introduktionsinsatser. Drygt en av
fem kommuner anger att de arbetsförberedande insatser som övriga
nyanlända kan ta del av har blivit färre sedan etableringslagen
trädde i kraft. Bland kommuner vars mottagande översteg 150 personer 2010 är det nästan hälften som anger att insatserna för övriga
nyanlända har blivit färre. Att andelen kommuner som minskat sina
insatser är större bland kommunerna med stort mottagande jämfört med Sveriges kommuner i stort beror sannolikt på att det
framför allt var de stora kommunerna som erbjöd arbetsförbered-
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ande insatser för nyanlända innan etableringsreformen trädde i
kraft.
Tillgången till relevanta insatser begränsas även av ett antal
praktiska hinder som försvårar användningen av de insatser som
finns. För det första har Arbetsförmedlingen rent juridiskt svårt att
använda kommunal arbetsförberedande verksamhet som en insats i
de etablerings- och handlingsplaner myndigheten ska upprätta för
nyanlända arbetssökande. Flera kommuner, särskilt kommuner
med ett stort mottagande, har valt att anordna egen verksamhet för
nyanlända i syfte att möta de behov hos målgruppen som inte tillgodoses genom de nationella insatserna. Dessa insatser skulle
potentiellt kunna användas av Arbetsförmedlingen för att bredda
myndighetens utbud. Enligt förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program får dock Arbetsförmedlingen som huvudregel
endast träffa överenskommelser med kommunen om det efter upphandling visar sig att ingen annan lämplig aktör finns.20
I samband med att det samordnande ansvaret för flyktingmottagandet flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen har
nyanländas tillgång till de kommunala arbetsförberedande insatserna minskat ytterligare. Med den tidigare, kommunala, introduktionsersättningen kunde flyktingmottagna delta i kommunala insatser.
Sedan Arbetsförmedlingen övertog samordningsansvaret har antalet
flyktingmottagna minskat i de kommunala arbetsförberedande
insatserna, eftersom Arbetsförmedlingen inte kan anvisa nyanlända
dit. Ett undantag i sammanhanget är gemensamma EU-finansierade
projekt, där ofta både kommunen och Arbetsförmedlingen finns
med som projektägare.
För det andra medför krav på språkliga förkunskaper samt bristande språkstöd att tillgången till insatser begränsas för nyanlända
med svaga kunskaper i svenska. Det gäller exempelvis den kommunala vuxenutbildningen. Det finns inget stöd i lag eller förordning för krav på förkunskaper på grundläggande nivå. Många kommuner kräver dock en viss språknivå för att en sökande ska kunna
antas till utbildningen, exempelvis minst godkänt i sfi D eller motsvarande. Motsvarande språkkrav tycks även finnas för en del av
20

Kravet på upphandling gäller exempelvis program som arbetspraktik, arbetsmarknadsutbildningar, förberedande insatser och arbetslivsintroduktion. För vissa insatser inom
ramen för jobb- och utvecklingsgarantin kan dock Arbetsförmedlingen träffa överenskommelser med kommunen utan upphandling.
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Arbetsförmedlingens insatser. I myndighetens handläggarstöd
anges att nyanlända som helt eller delvis saknar kunskaper i svenska
ska erbjudas tolk eller språkstöd vid deltagande i insatser som
validering, yrkessvenska, meritportfölj och arbetsmarknadsutbildning.21 Utredningens enkätundersökning till arbetsförmedlare
pekar dock på att anordnare förutsätter en viss språknivå. Arbetsförmedlare uppger att det finns ett stort behov av ett utökat språkstöd för att öka insatsernas tillgänglighet för nyanlända med svaga
kunskaper i svenska. I första hand lyfter handläggarna fram behovet av
språkstöd i arbetsmarknadsutbildningar, men många menar även att
det finns ett stort behov av ett utvidgat språkstöd i insatsen meritportfölj.
Meritportföljen fungerar jättebra för dem som kan svenska, men hur
ofta kan en nyanländ det? Jag vet att de som levererar meritportföljen
och många andra insatser enligt sina avtal faktiskt ska erbjuda språkstöd på sökandes modersmål. Jag upplever dock att det sällan sker.
(Arbetsförmedlare)

Behovet av språkstöd är också något som flera verksamheter har
framhållit vid utredningens besök. Nästan alla besökta verksamheter som vänder sig till nyanlända med kort tidigare utbildning
och svaga kunskaper i svenska språket erbjuder resurslärare som
talar deltagarnas modersmål. I första hand används språkstödet i
sfi-undervisning, men även i andra insatser såsom arbetsmarknadsutbildningar och temaaktiviteter. Stödet ses som en förutsättning
för att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig insatserna på ett bra
sätt. Skolinspektionen konstaterar i en kvalitetsgranskning av sfi att
en utökad användning av stöd på modersmålet kan ge goda effekter
på sfi-deltagarnas språkinlärning och möjligheter till inflytande
(Skolinspektionen, 2010). Flera verksamhetsföreträdare framhåller
också att språkstödjarna har ett stort värde som förebilder och
kulturella bryggor.
För det tredje försvåras användningen av de insatser som finns av
bristande möjligheter till en helhetsbild över insatserna. Utredningens enkät till arbetsförmedlare visar att 80 procent av handläggarna som arbetar med etableringsuppdraget och 75 procent av
handläggarna som arbetar med övriga nyanlända anser att det är
mycket eller ganska svårt att matcha målgruppen mot relevanta
insatser. En av tre etableringshandläggare respektive en av fyra övriga
21

VIS Utbildningsinsatser för nyanlända, 2012-04-16.
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handläggare upplever att det beror på svårigheter att få en överblick. Vidare upplever var femte handläggare i båda grupperna att
matchningen försvåras av att insatsernas syften är otydligt formulerade.

6.6

Matchningen av befintliga insatser

Matchningen mot insatser påverkas av flera faktorer. Befintliga
insatser måste vara möjliga att kombinera med varandra (avsnitt
6.6.1). Detta förutsätter en samverkan mellan aktörerna på lokal
nivå så att flexibla och gemensamma lösningar kan byggas. Vidare
måste aktörerna ha incitament att matcha en nyanländ individ mot
en arbetsrelevant insats (avsnitt 6.6.2). Aktörerna måste även ha
kunskap om målgruppens behov och bakgrund. Det förutsätter att
matchningen föregås av en gedigen kartläggning av såväl individens
tidigare erfarenhet som viljeinriktning för framtiden, och som genomförs i nära dialog med individen själv (avsnitt 6.6.3). Slutligen krävs att
den enskilda handläggaren som ansvarar för matchningen utgår från
individens faktiska behov i stället för antagna föreställningar om
målgruppen (avsnitt 6.6.4).
6.6.1

Möjligheter att kombinera insatser med varandra

För att nyanländas etableringsperiod ska bli effektiv är det viktigt
att insatserna kan kombineras med varandra. I många regelverk
betonas också vikten av att insatser kombineras. Skollagen (2010:800)
anger exempelvis att kommunen är skyldig att i samarbete med
Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjligheter att kombinera deltagande i sfi med arbetsförberedande insatser eller annan
utbildning. Liknande skrivningar finns i lagstiftningen som reglerar
den kommunala vuxenutbildningen, samhällsorienteringen och de särskilda etableringsinsatserna för nyanlända som omfattas av flyktingmottagandet. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) är kommunen
skyldig att samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut om
anvisning till kompetenshöjande insatser för personer med försörjningsstöd (se kapitel 4).
Det finns således få formella hinder för parallella insatser,
däremot finns ett antal praktiska hinder som försvårar.

246

SOU 2012:69

Förutsättningar för ett ökat deltagande i arbetskraften

Individen behöver själv ha kunskap om vilka insatser som erbjuds
Dagens system förutsätter att den enskilda individen i hög grad
själv har kunskap om vilka insatser som erbjuds och vart han eller
hon ska vända sig för att få tillgång till insatserna. Detta ställer krav
på kunskaper i svenska och om det svenska samhällssystemet som
en nyanländ person ofta saknar. I Skolinspektionens intervjuer med
sfi-studerande framkommer exempelvis att många deltagare inte
har fått, eller inte har förstått, den information som givits kring
möjligheterna att kombinera sfi med andra insatser. Majoriteten av
de 25 granskade kommunerna ger endast information om sfi på
svenska på sina hemsidor och mycket få kommuner erbjuder tolkstöd (Skolinspektionen, 2010).
För nyanlända som omfattas av etableringslagen (2010:197) har
Arbetsförmedlingen ett samordningsansvar, som bland annat innebär att tillsammans med den nyanlände utforma en etableringsplan
med aktiviteter som den nyanlända sammantaget har behov av för
att kunna etablera sig i arbets- och samhällslivet. Flyktingmottagna
nyanlända har även rätt till en etableringslots, som bland annat ska
kunna bistå med studie- och yrkesvägledning (avsnitt 4.3.1). Sådana
samordnande och vägledande aktörer saknas för övriga nyanlända.
Dessa har heller inte rätt till samhällsorientering på modersmål, som
syftar till att ge deltagarna en grundläggande introduktion till det
svenska samhällssystemet. Många kommuner har studie- och yrkesvägledare, men de är i regel inriktade mot utbildning och kan inte ge
en helhetsbild av den nyanländes möjligheter till stöd. En del kommuner erbjuder dessutom studie- och yrkesvägledning först efter
att personen är klar med sfi, alternativt först när den studerande går
kurs C eller D (Skolinspektionen, 2010).
Parallella insatser kräver samverkan
Parallella insatser förutsätter att flera aktörer samverkar. Samverkan krävs ibland även för samordning av insatser med samma
huvudman. Det gäller till exempel den kommunala vuxenutbildningen och sfi, som olika förvaltningar kan ansvara för inom en
kommun. Av Statskontorets uppföljning av genomförandet av
etableringsreformen framgår att samverkan på ett övergripande
plan tycks fungera förhållandevis bra. Samtidigt pekar rapporten på
att det finns utvecklingsområden, exempelvis vad gäller kommunikationen kring inplanerade insatser. Det händer att arbets-
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förmedlare avbryter sfi-undervisning för att utan förvarning skicka
den nyanlände till en av Arbetsförmedlingens insatser (Statskontoret,
2012b). Det tycks även finnas behov av utvecklad samverkan kring
nyanlända som inte omfattas av flyktingmottagandet.
[För att Arbetsförmedlingen bättre ska kunna stödja övriga nyanlända
krävs] bättre samarbete på handläggarnivå mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen. Ledningen Af och ledningen på kommunen har
samverkan men detta förs inte ner till mellanchefer och till handläggarnivå och därför fungerar det mycket dåligt.
(Arbetsförmedlare)

I kommunerna upplever man även att samverkan med etableringslotsarna fungerar relativt dåligt (Statskontoret, 2012b). Denna bild
bekräftas av de studiebesök som utredningen genomfört. De flesta
besökta verksamheter saknar kännedom om i vilken utsträckning
deltagarna har en etableringslots samt vilken planering denna lots i
sådant fall har för deltagaren.
Särskilt viktig är samverkan i de fall individen har försörjning
från både kommunen och Arbetsförmedlingen, vilka kan villkora
ersättningarna med olika och ibland motstridiga krav på deltagande i
insatser. De allra flesta arbetsförmedlare som arbetar med nyanlända
brukar få kännedom om att den sökande har försörjningsstöd.
Nästan var femte arbetsförmedlare uppger dock att de vanligtvis
inte får reda på detta. Även i de fall kommunen och Arbetsförmedlingen brukar ha kontakt, varierar kontaktens omfattning och
karaktär i stor utsträckning mellan olika förmedlare. Det är bara 16
respektive 23 procent av arbetsförmedlarna som anger att de oftast
brukar stämma av den sökandes handlingsplan(er) med kommunen
när den upprättas respektive förändras.
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Källa: Utredningens enkät till arbetsförmedlare (bilaga 4).

De flesta arbetsförmedlare – 42 respektive 39 procent – upplever
att de i de flesta fall har samma syn som kommunen på handlingsplanernas innehåll respektive omfattning. Sju respektive tolv procent av handläggarna anger dock att de sällan har samma uppfattning som kommunen kring dessa två aspekter.
Logistiska hinder
Även logistiska hinder kan försvåra deltagande i parallella insatser. I
en enkätundersökning som Statskontoret genomförde 2012 bland
samtliga 300 etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen framgår att endast en fjärdedel anser att aktiviteterna i etableringsplanerna är bra planerade och koordinerade med varandra. I första
hand upplevs restiden som ett problem. Många aktiviteter genomförs på olika orter vilket hindrar deltagarna från att få ut så mycket
som möjligt från insatserna (Statskontoret, 2012b). De logistiska
hindren blir ofta särskilt stora i glesbygden, där vissa aktiviteter
eller aktörer ibland saknas. Arbetsförmedlingen är till exempel inte
representerad på varje ort (Länsstyrelsen, 2011). Många små kom249
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muner har dessutom ett alltför begränsat deltagarunderlag för att
kunna erbjuda sfi och samhällsorientering på flexibla tider
(Statskontoret, 2012b). Samma bild framkommer i en rapport från
Länsstyrelsen som pekar på svårigheten att kombinera samhällsorientering med andra insatser. Utöver långa avstånd och begränsningar inom kollektivtrafiken, försvåras kombinationen av att olika
aktiviteter ibland är schemalagda på samma tid (Länsstyrelsen,
2012). En samordnad schemaläggning kan vara särskilt svår att få
till stånd för generella insatser, såsom den kommunala vuxenutbildningen. Eftersom vuxenutbildningen vänder sig till en bredare
grupp av befolkningen är det sällan möjligt att anpassa utbildningens upplägg utifrån vad som passar nyanlända.
Svårigheter att kombinera insatser leder till minskad effektivitet i
etableringen – men goda exempel finns
Svårigheterna att kombinera olika insatser leder sammantaget till
sämre förutsättningar för en effektiv etablering. Detta gäller i
synnerhet nyanlända med kort utbildning. Samtliga verksamheter
som utredningen besökt framhåller vikten av parallella insatser för
att deltagarna ska kunna göra framsteg i etableringsprocessen.
Genom att exempelvis kombinera grundläggande vuxenutbildning
och sfi med praktik kan inlärningen förankras i praktiska situationer, vilket i sin tur påskyndar språkutvecklingen. Kombinationen ger dessutom deltagaren bättre förutsättningar att tillgodogöra sig praktiken. Att delta i en insats i taget, eller i två insatser som
inte är samordnade med varandra, riskerar att leda till en utdragen
etablering med minskad motivation som följd. Flera besökta verksamheter tar emot utrikes födda kvinnor som varit i Sverige 10–15
år, men som på grund av sporadiska, uppbrutna insatser befinner
sig på samma ställe i etableringsprocessen som en helt nyanländ
person. Samtliga verksamheter vittnade om att kvinnorna överlag
har en betydligt lägre framtidstro efter att ha ”snurrat runt” i
systemet jämfört med kvinnor som varit en kort tid i Sverige.
För att öka tillgången till och kvaliteten i parallella insatser, har
kommunen och Arbetsförmedlingen på vissa håll i landet utvecklat
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lokala lösningar för nyanlända.22 Verksamheterna är exempel på hur
de praktiska hindren för att kombinera olika insatser kan lösas. Ett
genomgående drag är att de ofta består av ett sammanhållet paket av
insatser som en enskild huvudman tagit ett övergripande ansvar för
att samordna och ibland även driva. På detta sätt behöver färre
aktörer involveras i planeringen och både samverkan mellan de
inblandade och genomförandet av insatserna kan effektiviseras. När
en huvudman har ett samordnande ansvar minskar även kraven på
den enskilda individen att själv sätta samman insatserna.
Ett ytterligare kännetecken för de goda exemplen för korttidsutbildade är modersmålsstödjare. Förutom att dessa bidrar till en
effektivare språkinlärning ökar modersmålsstödjarna även förutsättningarna för att nyanlända med svaga kunskaper i svenska ska kunna
ta till vara nyttan av praktik och andra arbetsförberedande insatser.
Ett tredje kännetecken är att dessa program har en tydlig yrkesinriktning. Med utgångspunkt i yrkets krav vävs sfi, kompletterande baskunskaper, yrkesutbildning och praktik ihop redan från
starten. Yrkesinriktningen ökar motivationen för deltagarna och
gör samtidigt att de olika delarna i programmet stödjer varandra.

22

Vid sidan av de lokala verksamheter som kommunen och Arbetsförmedlingen driver,
erbjuder en del folkhögskolor sammanhållna paket av insatser för nyanlända inom ramen för
sitt ordinarie kursutbud (se avsnitt 4.6.2).
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Goda exempel
Arosdöttrarna har sedan årsskiftet 2002/03 organiserat ett
program som vänder sig till arbetslösa utrikes födda kvinnor
med kort tidigare utbildning. Programmet består av tre delar där
det första utgörs av språkundervisning, datakunskap och samhällskunskap. I del två erbjuds deltagarna en 16 veckor lång förberedande yrkesutbildning, som inkluderar praktik. Parallellt med
yrkesutbildningen fortsätter deltagarna att delta i språkundervisning. Både del ett och del två belyser även bredare frågor,
såsom föräldraskap, hälsa, familjeroller och jämställdhet. All
undervisning sker med stöd av resurslärare som talar deltagarnas
modersmål. I det tredje steget söker deltagaren en yrkesutbildning som pågår under 42 veckor. Hela programmet genomförs
på heltid.
I Gävleborgs län har Arbetsförmedlingen i samverkan med
Länsstyrelsen och länets kommuner tagit fram ett antal arbetsmarknadsutbildningar som kombinerar praktik, jobbsökaraktiviteter och yrkesutbildning med sfi. En av utbildningarna är
särskilt inriktad mot nyanlända som saknar tidigare kunskaper i
svenska. Samtliga utbildningar erbjuder deltagarna språkstöd på
modersmålet. En studievecka motsvarar heltid och består av 25
timmars yrkesutbildning och 15 timmar sfi. Utbildningarna
genomförs inom ramen för Arbetsförmedlingens program
förberedande utbildning.
Rätt Steg är ett ESF-projekt som drivs i samverkan mellan
Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och Röda Korset.
Projektet vänder sig till nyanlända med kort eller ingen tidigare
utbildning. Även Rätt Steg genomförs som en heltidsinsats.
Studier i sfi kombineras med en skräddarsydd utbildning med
fem olika teman: arbetslivsorientering, datakunskap, praktisk
samhällskunskap, hälsa och föräldraskap. Temaundervisningen
består av en kombination av praktiska övningar, undervisning
och studiebesök. När deltagarna nått B- eller C-nivå i sfi erbjuds
språkpraktik. För att öka deltagarnas motivation anordnar Rätt
Steg även ett antal kompletterande, valbara kurser, exempelvis i
vardagsekonomi, matematikkunskap och simning. Varje deltagargrupp i Rätt Steg har en mentor och en modersmålsstödjare.
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Aktörernas incitament att erbjuda den nyanlända
relevanta insatser

För att nyanlända ska få tillgång till ett relevant stöd måste kommunen och Arbetsförmedlingen ha incitament att erbjuda målgruppen insatser. Det räcker med andra ord inte att insatser för
nyanlända finns i aktörernas verksamhetsutbud. Arbetsförmedlingen och kommunen måste också ha skäl att prioritera insatserna
och målgruppen.
Tydligt formulerade uppdrag underlättar prioritering
Aktörernas prioriteringsordning styrs bland annat av hur deras uppdrag ser ut. Under senare år har Arbetsförmedlingens ansvar för
etableringsperioden förtydligats och utökats för att öka nyanländas
tillgång till myndighetens service. När etableringsreformen trädde i
kraft 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för flyktingmottagnas etablering. Det har bland
annat lett till att nyanlända flyktingmottagna snabbare och i betydligt större utsträckning än tidigare tar del av myndighetens insatser
(avsnitt 5.2.3).
Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen ett uttalat uppdrag att erbjuda
samtliga nyanlända invandrare insatser som främjar en snabb och
effektiv etablering på arbetsmarknaden (avsnitt 4.2.1). Detta uppdrag
är dock inte lika tydligt specificerat som myndighetens ansvar för
flyktingmottagna. Uppdraget att stödja övriga nyanlända är till
skillnad från etableringsuppdraget inte heller kopplat till särskilda
insatser eller ett särskilt anslag, utan ska genomföras inom ramen
för Arbetsförmedlingens ordinarie ramanslag och insatsutbud.
Det finns flera indikationer på att myndighetens uppdrag för
övriga nyanlända inte är tillräckligt skarpt formulerat för att nå önskad
effekt. Utredningens analys visar att en stor andel av de nyanlända
övriga anhöriginvandrarna som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen
inte har tagit del av myndighetens insatser. Bland de övriga anhöriginvandrare som kom till Sverige från icke-västliga länder 2005 och som
var inskrivna på Arbetsförmedlingen fem år senare var det bara en av
tio som blivit anvisad till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller
som hade en subventionerad anställning (bilaga 2). Samma bild ger
en kartläggning som SKL genomförde 2009. Av kartläggningen
framgår att enbart 17 procent av de nyanlända som var inskrivna
hos Arbetsförmedlingen deltog i en insats under 2008, vilket kan
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jämföras med cirka 33 procent av samtliga inskrivna samma år
(SKL, 2009).
Den arbetssökandes ersättning spelar roll för tillgången till insatser
Det kan finnas flera orsaker till att Arbetsförmedlingen i praktiken
prioriterar ned sökande som tillhör gruppen övriga nyanlända, trots
det uttalade uppdraget att stödja målgruppen. En orsak som framhållits av forskare är att Arbetsförmedlingen tenderar att fokusera
på personer som har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Mörk (2011) visar i en registerbaserad studie att sannolikheten att en
sökande med enbart försörjningsstöd anvisas till ett program är nästan
15 procentenheter lägre jämfört med en sökande som har a-kassa.
Andelen av de arbetssökande som går in i ett program efter 18
månader ökar inte heller bland dem som enbart har försörjningsstöd, trots att alla arbetslösa då ska erbjudas deltagande i jobb- och
utvecklingsgarantin.23 För arbetssökande som har a-kassa märks
däremot en tydlig ökning i programdeltagande vid motsvarande
tidpunkt. Eftersom de flesta nyanlända invandrare inte har arbetat i
Sverige tillräckligt lång tid för att uppfylla arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen, saknar de i regel rätt till arbetslöshetsersättning (avsnitt 4.8.2). Arbetsförmedlingens fokus på sökande med
arbetslöshetsersättning riskerar således att leda till att nyanlända
erbjuds färre insatser.
Arbetsförmedlingen har återkommande fått kritik för att inte
erbjuda insatser till nyanlända invandrare och arbetssökande med
försörjningsstöd, inte minst från kommunerna som menar att statens
ansvar för arbetsmarknadspolitiken inte upprätthålls. Thorén (2012)
drar i en kunskapsöversikt om kommunal arbetsmarknadspolitik
för arbetslösa socialbidragstagare slutsatsen att det också finns visst
empiriskt stöd för kritiken.
Sedan 2009 har Arbetsförmedlingen upphandlat kompletterande
aktörer för nyanlända invandrare med försörjningsstöd, vilket kan
tolkas som att myndigheten tagit intryck av kritiken. Utbudet av
insatser har ökat för arbetssökanden med försörjningsstöd. Å andra
sidan är denna insats inte tillgänglig för övriga nyanlända med motsvarande behov som inte har försörjningsstöd. I detta fall är ersätt23

Från och med 1 januari 2012 ska jobb- och utvecklingsgarantin erbjudas efter att den
arbetssökande varit inskriven i 14 månader.
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ningsformen helt avgörande för vem som kan anvisas insatsen.
Detta exemplifierar hur fokus på en fråga (Arbetsförmedlingens
begränsade insatser för nyanlända med försörjningsstöd) kan leda
till att man missar huvudfrågan – hur myndigheten bättre kan möta
samtliga nyanlända arbetssökandes behov.
Utredningen drar slutsatsen att det bland nyanlända invandrare
finns en implicit rangordning i fyra steg för tillgången till insatser.
Flyktingmottagna med etableringsersättning har rätt till arbetsförberedande insatser från Arbetsförmedlingen, och för denna grupp
finns även specificerade resurser budgeterade. Bland övriga nyanlända har de som har lyckats upparbeta arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen sannolikt störst chans att erbjudas insatser när de blir
arbetslösa. Nyanlända med försörjningsstöd kan anvisas till kommunala kompetenshöjande insatser, och hos Arbetsförmedlingen
finns kompletterande aktörer särskilt upphandlade för denna
grupp. På det nedersta trappsteget finns de nyanlända som varken
har rätt till etableringsersättning eller a-kassa och som inte heller
har försörjningsstöd. Dessa nyanlända utgör sannolikt den grupp
som i minst utsträckning blir erbjudna arbetsförberedande insatser.
Sammantaget innebär detta att individens ersättningsform i stor
utsträckning påverkar tillgången på insatser, medan nyanlända
kvinnors och mäns behov av hjälp och stöd för att komma in på
arbetsmarknaden blir sekundärt.
Uppföljning och utvärdering som styrmedel
Att Arbetsförmedlingen tycks prioritera ned nyanlända sökande
som inte omfattas av etableringsuppdraget kan även ha att göra
med hur uppföljningen av myndighetens arbete är riggad. Flera
studier pekar på att de indikatorer som används för att följa upp en
organisation ofta blir styrande för vad organisationen fokuserar på i
sin dagliga verksamhet (Morra Imas och Rist, 2009). Ett av de
viktigaste nyckeltalen i Arbetsförmedlingens uppföljning är hur
stor andel av de arbetssökande som går vidare till arbete.
Arbetsförmedlingen har även ett särskilt styrkortsmått som mäter
övergången till arbete och utbildning bland nyanlända som inte
omfattas av etableringsuppdraget i syfte att särskilt prioritera
gruppen som helhet. För att myndigheten ska kunna nå så hög måluppfyllelse som möjligt, kan det dock finnas incitament att
fokusera på sökande som står nära arbetsmarknaden.
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I regleringsbrevet för 2012 fick Arbetsförmedlingen ett uttalat
uppdrag att införa ett nytt sätt att arbeta med personer som är
arbetslösa och som inte deltar i garantierna. De arbetsmarknadspolitiska insatserna ska riktas till de arbetslösa som löper störst risk
för långvarig arbetslöshet. För att identifiera dem i störst behov av
tidiga insatser har myndigheten utvecklat och implementerat ett
bedömningsstöd. I regleringsbrevet anges även hur Arbetsförmedlingen månadsvis, kvartalsvis och i samband med årsredovisningen
ska redovisa resultatet av arbetet.
Återrapporteringen från augusti (Arbetsförmedlingen, 2012e)
redovisar att utrikes födda utgör 46 procent av de drygt 21 000
nyinskrivna sökande som under perioden januari till och med juli
2012 identifierats ha behov av tidiga insatser. En stickprovsundersökning bland 109 sökande i åldern 25–65 år som fått bedömningen
tidig insats i juli månad visar att knappt hälften hade fått en insats
planerad, för flertalet handlar det om täta kontakter med arbetsförmedlaren. Av dem som januari–juli identifierats vara i behov av
tidiga insatser var flertalet, 88 procent, fortsatt inskrivna som arbetslösa i slutet på juli. Av dessa var åtta procent registrerade som
arbetssökande med förhinder. Förutom täta kontakter är vägledning
och coachande samtal, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik,
förberedande och rehabiliterande insatser samt utbildning vid folkhögskola exempel på tidiga insatser som dessa personer kan anvisas
till. Hittills har emellertid enbart 15 procent som identifierats ha
behov av tidiga insatser påbörjat ett program vid denna tidpunkt.
Sju procent hade påbörjat ett arbete med eller utan stöd.
Det nya arbetssättet, och troligen även de täta uppföljningarna
av uppdraget, verkar ha resulterat i att behoven av insatser bland
utrikes födda arbetssökanden uppmärksammas i högre grad än
tidigare. Utrikes födda är tydligt överrepresenterade i gruppen som
bedömts ha behov av tidig insats. Däremot verkar detta ännu inte
ha resulterat i en påtagligt högre grad av anvisning till program.
Även etableringsuppdraget följs upp med månadsstatistik över
anvisning till insatser, påbörjad sfi, övergång till arbete etc. Detta
medverkar å ena sidan sannolikt till att Arbetsförmedlingen upprätthåller ett tydligt fokus på resultaten. Å andra sidan finns en risk
att det blir de enkelt mätbara resultaten som sätts i förgrunden.
Insatser som syftar till att ge den nyanlände förutsättningar för ett
långsiktigt hållbart deltagande i arbets- och samhällslivet riskerar
att tappas bort i Arbetsförmedlingens arbete. En indikation på att
detta är fallet är att enbart fyra procent av etableringsplanerna i
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augusti 2012 omfattar vuxenutbildning. Detta är mycket lågt både
jämfört med andelen av de nyanlända som deltog i komvux under
åren 2000–2010 (avsnitt 5.2.2) och sett i relation till andelen av de
nyanlända som har en kort tidigare utbildning (avsnitt 2.2) och därmed i många fall torde ha behov av att komplettera sina grundläggande kunskaper.
Uppföljningen av etableringsreformens resultat och genomförande har en tydlig tonvikt på sysselsättning och egenförsörjning.
I detta sammanhang bör man emellertid också reflektera över
resultaten som relaterar till etableringslagens målsättning om att
insatser i etableringsplanerna även ska syfta till att stärka individens
möjligheter till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Att denna
aspekt i princip saknas i uppföljningen av etableringsuppdraget
sänder signaler om att deltagande i samhällslivet är ett underordnat
mål som i praktiken enbart handlar om deltagande i samhällsorienteringen. Detta förstärker sannolikt Arbetsförmedlingens
inriktning av etableringsplanerna mot kortare insatser och att
mindre vikt läggs vid insatser och stöd som kan vara motiverade för
att säkra ett långsiktigt hållbart deltagande i samhälls- och arbetslivet.
Ekonomiska incitament för kommunerna
Kommunernas främsta drivkrafter att erbjuda nyanlända insatser
som kan leda till självförsörjning grundar sig på kommunernas
ansvar enligt Socialtjänstlagen att ge ekonomiskt bistånd till de
kommuninvånare som inte kan försörja sig själva. Fler som arbetar,
eller har en statlig ersättning, sänker kostnaderna för försörjningsstöd och ökar de kommunala skatteinkomsterna.
Med etableringsreformen 2010 överfördes ansvaret för etableringen av nyanlända flyktingmottagna från kommunerna till
Arbetsförmedlingen. Ur ett kommunalt perspektiv är det dock
fortfarande viktigt att de flyktingmottagna får rätt stöd under sin
etableringsperiod. De som inte når självförsörjning under tiden med
etableringsersättning (högst två år) kommer troligen ha behov av
ekonomiskt bistånd från kommunen efter den första tiden. Kommunerna har därmed fortfarande starka incitament att samverka
med Arbetsförmedlingen för att etableringsperioden ska ge så bra
grund som möjligt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
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Även bland övriga anhöriginvandrare finns det personer som
inte har egen försörjning och för vilka kommunernas yttersta
ansvar för ekonomiskt bistånd därför faller ut redan under den
första tiden i landet (avsnitt 3.5). Kommunernas engagemang inom
det arbetsmarknadspolitiska området finns framför allt inom fältet
åtgärder för arbetslösa socialbidragstagare där syftet med insatserna
är att ge individen förutsättningar för egen försörjning.
Om en familjs behov av ekonomiskt bistånd ska falla bort räcker
det sällan med att den ena vuxna kommer i arbete (avsnitt 6.2.3).
Den individualiserade beräkningen av bostadsbidraget förstärker
också kommunens incitament att rikta aktiveringsinsatser till både
kvinnan och mannen i en familj med försörjningsstöd. Eftersom det
statliga bostadsbidraget trappas ned snabbare när den ena parten
saknar eller har en mycket låg inkomst (under 58 500 kronor per
år) kommer försörjningsstödet att öka i motsvarande omfattning så
länge familjens disponibla inkomst ligger under gränsen för en
skälig levnadsnivå.
Höga kostnader för försörjningsstöd kan dock också skapa incitament för kommunerna att flytta försörjningsansvaret för nyanlända till
staten. Sådana mer kortsiktiga ekonomiska incitament kan påverka
nyanländas tillgång till relevanta insatser och möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden på olika sätt beroende på vilka
alternativ till försörjningsstöd som finns i det individuella fallet.
I vissa fall kan de kommunala kostnaderna för ekonomiskt
bistånd avlastas genom att en nyanländ övergår till att studera på
komvux med studiemedel. Vissa nyanlända har ett stort behov av
komplettering av grundläggande utbildning. I kapitel 5 visas dock
att komvuxstudier är vanligt även bland nyanlända med högskoleutbildning. Drygt 40 procent av de skyddsbehövande och anhöriginvandrare som kom till Sverige 2000 och 2005 och som studerade
på komvux under 2000-talet var högskoleutbildade. Detta kan vara
ett uttryck för att kommuner uppmanar till mer omfattande studier
än vad individen har behov av, så att han eller hon ska få rätt till
studiemedel. Den nyanlände förlorar både tid och pengar eftersom
komvuxstudierna då innebär både en onödig skuldsättning och att
etableringen på arbetsmarknaden försenas.
I andra fall kan kommunens kostnader för försörjningsstöd
minskas genom att nyanlända med rätt till föräldrapenning är hemma
med sina barn i stället för att delta i insatser. I utredningens delbetänkande Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning
(SOU 2012:9) redovisas en enkät till kommunernas ansvariga för
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ekonomiskt bistånd. Fyra av tio kommuner svarade att de vid en
ansökan om försörjningsstöd från en nyanländ förälder som deltar i
sfi och har rätt till föräldrapenning för sitt fyraåriga barn skulle
uppmana mamman att avbryta sfi och i stället ta ut full föräldrapenning om detta skulle minska behovet av försörjningsstöd. I
många kommuner har därmed en nyanländ förälder (oftast
mamman) som har behov av ekonomiskt bistånd inget annat val än
att vara hemma med föräldrapenning, även om det sker på bekostnad av deltagande i insatser som kan underlätta etableringen på
arbetsmarknaden.
Ett tredje sätt för kommuner att på lite sikt sänka kostnaderna
är att erbjuda arbetslösa med försörjningsstöd kommunala anställningar under tillräckligt lång tid för att de ska kvalificera sig för
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. I detta fall ger dock anställningen även arbetslivserfarenhet som kan vara långsiktigt värdefull för
den nyanlände och kan öppna nya vägar till självförsörjning. Det
finns dessutom stora behov av personal med språkkompetens i
olika kommunala verksamheter, t.ex. som modersmålsstödjare
inom sfi-undervisningen, där arbetslösa skulle kunna bidra till en
ökad kvalitet.
6.6.3

Kunskap om individens behov, förutsättningar och mål

För att berörda aktörer ska kunna ge nyanlända ett relevant och
individanpassat stöd krävs kunskap om individernas förutsättningar
och behov. Kartläggningen av den nyanländas bakgrund genomförs
ofta i anslutning till att en handlingsplan upprättas. Arbetsförmedlingen är skyldig att ta fram en handlingsplan för alla arbetssökande senast 30 dagar efter inskrivning på Arbetsförmedlingen.
För nyanlända som omfattas av etableringslagen ska Arbetsförmedlingen upprätta en etableringsplan inom två månader. I
planerna anges vilka tjänster och insatser som den sökande erbjuds
eller anvisas till för att påskynda hans eller hennes väg till arbete.
Enligt Arbetsförmedlingens riktlinjer ska planerna även innehålla
en bedömning av den sökandes förutsättningar och kompetens.
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Kvaliteten i nyanländas planer varierar - särskilt låg är kvaliteten i
korttidsutbildades planer
Det finns förhållandevis få undersökningar som belyser handlingsplanernas kvalitet utifrån den sökandes behov och förutsättningar. De flesta studier fokuserar på vem som får en handlingsplan
samt när detta sker. De undersökningar som genomförts med
fokus på planernas innehåll indikerar dock att kvaliteten varierar. I
en granskning av 400 handlingsplaner som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genomförde 2006 bedömdes endast 29 procent
av planerna innehålla tillräcklig information för att kunna utgöra
ett bra planeringsunderlag för den sökande. Handlingsplanerna
hade överlag mycket övergripande slutmål. En tredjedel av planerna
saknade redogörelser för hur den sökande skulle uppnå de uppsatta
målen (IAF, 2006). Samma bild ger en studie som Statskontoret
genomförde 2004 av 431 handlingsplaner. Studien visade bland
annat att tre av fyra planer saknade uppgift om vilka förutsättningar och vilket stöd som den sökande hade behov av för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Endast en av de granskade
planerna hade utformats helt enligt Arbetsförmedlingens föreskrifter för handlingsplanernas innehåll (Statskontoret, 2004).
Kvaliteten förefaller även variera i de etableringsplaner som
Arbetsförmedlingen upprättar för flyktingmottagna nyanlända. Alla
etableringsplaner ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk bedömning
där den sökandes meriter, kompetens, hinder för deltagande och
ambitioner för framtida yrke kartläggs och bedöms utifrån arbetsmarknadssituationen.24 Bedömningen ska ligga till grund för vilka
aktiviteter som den sökande får ta del av för att öka chanserna att få
ett arbete. I en granskning som Arbetsförmedlingen genomfört av
200 etableringsplaner framgår att nära hälften av planerna helt eller
delvis saknar en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Granskningen
visar vidare att det finns ett tydligt samband mellan förekomsten av
en bedömning och den sökandes utbildning. Nästan alla nyanlända
med eftergymnasial utbildning har fått en arbetsmarknadspolitisk
bedömning, medan motsvarande andel för nyanlända med kort eller
ingen utbildning ligger på cirka 50 procent (Arbetsförmedlingen,
2012b).

24

VIS Etableringsuppdraget – samtal, plan och ersättning, 2012-03-07.
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Bristande tidsresurser påverkar kartläggningens kvalitet negativt
Den varierande kvaliteten i upprättade handlings- och etableringsplaner förfaller delvis bero av bristande tidsresurser. Tidigare
utvärderingar av särskilda försöksverksamheter för nyanlända
invandrare visar att handläggarresurserna spelar en viktig roll för de
sökandes chanser att få ett arbete (avsnitt 5.1.5). I oktober 2011 hade
en arbetsförmedlare i genomsnitt 126 sökanden (Statskontoret,
2012a). Handläggartätheten varierar mellan olika kontor och handläggare. Arbetsförmedlare i Stockholmsområdet som enbart arbetar
med nyanlända utanför etableringsuppdraget uppger att de har 150–
160 sökanden på sin signatur. Här utgör handläggare som arbetar med
nyanlända inom etableringen ett undantag. I oktober 2011 hade dessa
handläggare i genomsnitt 24 sökande (Statskontoret, 2012a).
Det stora antalet sökande per handläggare begränsar möjligheterna att genomföra en kvalitativ kartläggning av den sökandes
bakgrund och behov, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten i matchningen mot insatser. Statskontorets uppföljning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag visar att en handläggare i genomsnitt
lägger 41 minuter på att upprätta en handlingsplan (Statskontoret,
2012a). Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen konstaterar att
handläggarnas arbetsbörda leder till att fokus ofta ensidigt riktas
mot att få handlingsplanen upprättad, där planernas faktiska innehåll och nytta för den arbetssökande kommer i andra hand (IAF,
2006).
Handläggarna upplever även själva att deras arbetsbelastning utgör
en risk för låg kvalitet i upprättade handlingsplaner (Statskontoret,
2005). Samma bild framkommer i utredningens enkätundersökning
till arbetsförmedlare. Cirka åtta av tio handläggare upplever att det
är ganska eller mycket svårt att matcha nyanlända mot relevanta
insatser. Brist på tid i kartläggningen anges som ett skäl till varför
matchningen är svår av 35 procent av handläggarna som arbetar
med nyanlända utanför etableringsuppdraget och av 30 procent av
etableringshandläggarna (tabell 6.6).
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Handläggarna kunde endast välja tre faktorer.

2

Handläggare som angivit ”annan orsak” har i första hand uppgivit brist på insatser som är
anpassade för nyanlända med svaga kunskaper i svenska.
Källa: Utredningens enkät till arbetsförmedlare (bilaga 4).

Tidsbristen lyfts också fram i flera av svaren på enkätens öppna
fråga om vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att
Arbetsförmedlingen ännu bättre ska kunna stödja nyanlända.
Vi måste få mer tidsresurser. Jag har ca 300 nyanlända som jag ska
ansvara för. Utöver det måste jag tjänstgöra 1–3 dagar/vecka i direkt
service samt administrera beslut. Det finns omöjligt tid för att jag ens
ska hinna träffa mina sökande. Man hinner bara skrapa lite på ytan.
(Arbetsförmedlare)
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Tillgången till relevanta kartläggningsverktyg är överlag god – men
den kan förbättras
Kvaliteten i etablerings- och handlingsplanerna kan också påverkas
av vilka metoder som handläggaren har för att kartlägga den
sökandes bakgrund och behov. Av utredningens enkätundersökning framgår att majoriteten av arbetsförmedlarna upplever att
myndighetens kartläggningsverktyg fungerar bra. Var femte handläggare anser dock att tillgången till kartläggningsmetoder för
nyanlända är otillräcklig vilket försvårar matchningen mot relevanta
insatser (tabell 6.6). I första hand tycks tillgången till metoder vara
bristfällig för att kartlägga individer med kort utbildning. Arbetsförmedlingen konstaterar i sin återrapportering att myndigheten
delvis saknar lämpliga verktyg för att kartlägga nyanlända som
saknar tidigare yrkes- och utbildningserfarenhet. Bristen på metoder
för att kartlägga kompetens och erfarenhet som förvärvats på annat
sätt än genom yrkesarbete och utbildning leder till att i synnerhet
nyanlända kvinnor i lägre utsträckning får sin yrkesbakgrund
identifierad (Arbetsförmedlingen, 2012b).
Kommunikationssvårigheter är ett hinder i kartläggningen
För att kartläggningen av den sökande ska bli träffsäker och
relevant är det viktigt att handläggaren och den sökande kan kommunicera med varandra. Cirka hälften av handläggarna som arbetar
med övriga nyanlända respektive en av fyra som arbetar med
etableringsuppdraget upplever att kommunikationssvårigheter gör det
svårt att matcha nyanlända mot relevanta insatser (tabell 6.6). Att
etableringshandläggarna upplever kommunikationssvårigheter som
ett mindre hinder än övriga som arbetar med nyanlända kan bero på
att de oftare har möjlighet att använda tolk. Statskontorets enkät
till etableringshandläggarna visar att 96 procent alltid eller oftast
har en tolk vid samtalen med de nyanlända (Statskontoret, 2012b).
Det saknas jämförbara uppgifter för övriga arbetsförmedlares tillgång till tolk. Utredningens enkätundersökning samt tidigare uppföljningar pekar dock på att tillgången till tolkar är mer begränsad, i
första hand på grund av tidsbrist. Med flera hundra sökande samt
en genomsnittlig tid på 41 minuter för att upprätta en handlingsplan blir det svårt att hinna anlita och använda en tolk.
Trots att i princip samtliga etableringshandläggare alltid eller
oftast använder tolk, är det samtidigt värt att notera att cirka 25
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procent av handläggarna även i denna grupp upplever kommunikationssvårigheter med den sökande. Det indikerar att tolkanvändning inte endast försvåras av tidsbrist. I Arbetsförmedlingens metodutvecklingsprojekt Directa har förbättrade rutiner och verktyg för
tolkanvändning identifierats som ett av tre områden som Arbetsförmedlingen behöver fokusera för att bättre kunna stödja
nyanlända. Många handläggare känner sig osäkra kring hur tolkar
ska användas i ett samtal och efterfrågan på kompetensutveckling
är stor. Projektet pekade också på att kvaliteten och tillgängligheten varierar stort hos de tolkar som Arbetsförmedlingen
använder sig av.25 ”Tolkbranschen är en soppa”, som en företrädare
för projektet uttryckte det.
6.6.4

Fakta och föreställningar om den sökande

Skev könsfördelning i vilka insatser som kvinnor och män deltar i
Oavsett grund för uppehållstillstånd, är det en högre andel nyanlända
män än kvinnor som anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program
vid första inskrivningen på Arbetsförmedlingen. Det finns också
könsskillnader i vilka insatser som kvinnor och män deltar i. Nyanlända män anvisas i betydligt större utsträckning till arbetsmarknadsutbildningar, medan nyanlända kvinnor i högre grad deltar i
arbetspraktik (avsnitt 5.3.2).
Att nyanlända kvinnor och män anvisas till insatser av olika typ
och omfattning kan bero på skillnader i behov och förutsättningar.
Liknande könsmönster återfinns dock även för andra grupper av
arbetssökande. För att stödja arbetslösa som av olika anledningar
har särskilt svårt att få ett arbete finns olika typer av subventionerade anställningar. Insatserna finns främst för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga samt för långtidsarbetslösa. För nyanlända invandrare är instegsjobb och nystartsjobb viktiga insatser. Statskontoret (2011) visar att män genomgående dominerar i alla subventionerade anställningar, oavsett
vilken målgrupp subventionen riktas till. Samma mönster återfinns
under tidigare år. Kvinnor får i högre grad i stället rehabilitering
och olika typer av förberedande utbildningar (SOU 2012:31).
25

Rikspolisstyrelsen har uppdraget att upphandla tolkar för samtliga statliga myndigheters
behov.
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Källa: Statskontoret (2011).

Könsstereotypa föreställningar
Den enskilda handläggaren har ofta stort inflytande på vilken typ
av arbetsförberedande insats som en arbetssökande erbjuds, också i
de fall det finns formella urvalskriterier för vem som kan eller bör
delta i insatsen (Lagerström, 2011). Skillnaderna i deltagarutfall kan
således bero på könsstereotypa föreställningar hos de enskilda
handläggarna som leder till att de behandlar kvinnor och män olika.
I utredningens enkätundersökning till arbetsförmedlare ombads
handläggare som arbetar med etableringsuppdraget ta ställning till
hur de skulle agera vid upprättandet av en etableringsplan för en
kvinna med en svårt sjuk mamma. Nästan var femte arbetsförmedlare anger att de skulle lägga in vård av den sjuka mamman som en
insats i etableringsplanen (tabell 6.8).
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Anm: Majoriteten av handläggarna som angivit alternativet ”inget av ovanstående” uppger att de först
skulle kontakta kommunen för att säkra att den sjuka mamman fick omvårdnad och därefter upprätta
en plan på heltid för kvinnan. Ett fåtal handläggare anger att de även skulle informera kvinnan om
möjligheten att få ersättning från Försäkringskassan för vård av anhörig.
Källa: Utredningens enkät till arbetsförmedlare (bilaga 4).

Enkätundersökningen ger ingen vägledning om hur handläggarna
resonerat när de angivit sina svar. Det är dock inte troligt att vård
av den sjuka mamman ökar kvinnans möjligheter att etablera sig i
samhälls- och arbetsliv, vilket insatserna i etableringsplanen ska
syfta till. I det hypotetiska exemplet framgår det inte heller om
kvinnan själv önskar vara hemma med sin mamma. Att så många
som var femte handläggare trots detta, och i strid med regelverket,
ändå svarar att de skulle välja att lägga in vård av mamman som en
insats kan tolkas som att förmedlarna gör antaganden om behov
och önskemål hos kvinnan som i sin tur leder till ett sämre stöd för
etablering.
En regressionsanalys som utredningen genomfört visar vidare
att det tar längre tid för nyanlända kvinnor med barn under sex år
att anvisas till en insats efter inskrivning på Arbetsförmedlingen
jämfört med kvinnor utan barn, allt annat lika. Även att ha en
utrikes född make/sambo i stället för en inrikes född medför både
längre tid till inskrivning och en längre väntan på att få delta i en
insats efter inskrivning på Arbetsförmedlingen. För en nyanländ
kvinna spelar familjesituation och makens födelseland således roll
för hur snabbt hon erbjuds en insats av handläggaren. Motsvarande
samband saknas för nyanlända män (avsnitt 5.2.2).
Flera tidigare studier inom området har också uppmärksammat
att könsstereotypa föreställningar påverkar handläggares bemötande. En utvärdering av Storstadssatsningen i Malmö visar att social-
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tjänst- och arbetsmarknadshandläggare tenderar att ålägga kvinnor ett
lägre aktiveringskrav, vilket leder till att de i praktiken erbjuds färre
insatser jämfört med männen (Hedblom, 2003). Det lägre aktivitetskravet gäller i synnerhet muslimska kvinnor. I utvärderingen
konstateras att ”även om de är befriade från skyldigheten som följer
med aktiveringskravet så är de också befriade från eventuella
erbjudanden som följer med detta och som kan leda till en kvalifikationshöjning”.
Hedblom pekar också på att det fanns en utbredd föreställning
bland handläggarna att utrikes födda kvinnor har mycket stora
familjer och att det därför inte är någon idé att erbjuda dem
insatser. En kartläggning av familjesammansättningen i Rosengård
visade dock att merparten av barnfamiljerna i stadsdelen hade två eller
tre barn. Samma bild ger utredningens registerbaserade statistik. Cirka
35 procent av kvinnorna som kom som skyddsbehövande eller
anhöriginvandrare 2005 var fortfarande barnlösa efter fem år i
Sverige. I stort sett samtliga mammor i de två grupperna har ett, två
eller tre barn fem år efter invandringen. Det är i själva verket mycket
ovanligt att nyanlända kvinnor har fler än fyra barn (avsnitt 2.2).
Även Nybom (2012) visar att invandrade kvinnor i de fyra kommuner hon studerat (Karlstad, Norrköping, Upplands Väsby och
Östhammar) i mindre utsträckning blir anvisade att delta i aktiveringsinsatser. Mammor blir undantagna allra mest.
Handläggare tenderar även att i stor utsträckning anvisa utrikes
födda kvinnor till insatser som leder vidare till kvinnodominerade
yrken, medan utrikes födda män erbjuds insatser riktade mot
mansdominerade yrken (Djuve m.fl., 2011). Erbjudandet överensstämmer inte alltid med vad kvinnorna själva vill, utan kan baseras
på antagna önskemål. En intervjustudie bland 68 utrikes födda
kvinnor som deltagit i arbetsförberedande insatser visar att många
av kvinnorna blivit anvisade till insatser inom vård- och omsorgsområdet, trots att de velat arbeta och ibland också haft utbildning
inom andra yrkesområden (Thomsson och Hoflund, 2000).
Nyanlända kvinnor placeras också oftare i mindre relevanta, sociala
insatser med aktiviteter som matlagning, sömnad och samtal, medan
männen i högre grad får ta del av insatser med en tydligare arbetsförberedande inriktning (Kavli, 2004).26
Sammantaget visar det faktum att kvinnor i mindre utsträckning
blir anvisade till insatser, att kvinnor och män genomgående erbjuds
26

Se även Hedblom, 2003 och Thomsson och Hoflund, 2000.
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olika typer av insatser, samt resultaten från intervjustudier som
genomförts med handläggare och deltagare att handläggares
matchning av insatser i stor utsträckning verkar baseras på antagna
snarare än faktiska behov hos kvinnorna. Enligt utredningens
bedömning behöver såväl handläggare på Arbetsförmedlingen som
i kommunerna uppmärksamma på vilka grunder de gör sina
anvisningar så att nyanlända kvinnor får likvärdiga möjligheter som
män att delta i relevanta insatser. Könsstereotypa föreställningar
om kvinnor och män innebär i dag att kvinnor får sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
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7

Utredningens förslag och
bedömningar

7.1

Utgångspunkter

Utredningen har i uppdrag att analysera och fördjupa kunskapen
om nyanlända kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för
etablering på arbetsmarknaden samt lämna förslag på åtgärder som
kan öka arbetskraftsdeltagandet för dessa grupper. Etableringsmönster och ekonomisk situation för kvinnor och män som invandrar
till Sverige som skyddsbehövande och anhöriga har beskrivits (kapitel
3), liksom deltagandet i insatser som kan underlätta etableringen i
det svenska arbets- och samhällslivet (kapitel 4 och 5). Därefter
analyserades faktorer som påverkar nyanländas arbetskraftsdeltagande och deltagande i insatser (kapitel 6). Fokus ligger på att
beskriva och analysera skillnader mellan kvinnor och män respektive mellan dem som omfattas av etableringslagen (flyktingar,
skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga) och övriga anhöriginvandrare. Med denna analys som underlag formuleras ett antal
övergripande utgångspunkter, vilka ligger till grund för utredningens förslag och bedömningar om åtgärder som kan öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare.
7.1.1

Individens behov av insatser ska vara utgångspunkten
för vilket stöd som erbjuds

Integrationspolitikens mål om lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund (prop.
2008/09:1, rskr. 2008/09:155) ska i första hand förverkligas inom
ramen för den generella politiken. En förutsättning för att de
generella insatserna ska bli effektiva är att de tar sin utgångspunkt i
den enskilda individens behov. Forskning visar att arbetsför-
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beredande insatser såsom arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar har positiva effekter på deltagarnas möjligheter att få arbete. På motsvarande sätt har positiva samband
med sysselsättningen påvisats för deltagande i sfi samt för komvuxstudier, i synnerhet för långtidsarbetslösa och för nyanlända
kvinnor (avsnitt 5.1).
När etableringslagen trädde i kraft i december 2010 förbättrades
stödet för flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga,
bland annat genom att alla tidigt får ta del av aktiviteter hos
Arbetsförmedlingen för att underlätta och påskynda etableringen i
arbetslivet. Men nära 90 procent av dem som invandrar på grund av
anknytning till en i Sverige bosatt person omfattas inte av etableringslagen. Många av dessa övriga anhöriginvandrare har motsvarande
behov av stöd för etableringen i arbetslivet. Det gäller i synnerhet
kvinnor, bland vilka en av fyra som invandrat på grund av familjeanknytning fortfarande aldrig har haft ett arbete efter fem år i
Sverige (avsnitt 3.2.2). Sverige har ett begränsat försörjningskrav
för anhöriginvandring och i många fall har anknytningspersonen
inte en tillräcklig förankring på arbetsmarknaden för att kunna försörja och bistå den som invandrar. Det är därför viktigt att även
denna grupp av nyanlända får tillgång till insatser som kan underlätta etableringen. I dag är det bara cirka en av fyra arbetslösa
anhöriginvandrare som är inskriven på Arbetsförmedlingen under
de första åren i Sverige (avsnitt 3.4). Av dem som är inskrivna är
det dessutom under tio procent som har anvisats till en arbetsförberedande insats vid första inskrivningstillfället (avsnitt 5.3.2).
Insatser som tar sin utgångspunkt i individens behov förutsätter
även en bred verktygslåda. Arbetsförmedlingen saknar insatser
framför allt för den grupp av nyanlända som kommer till Sverige
med kort tidigare utbildning (avsnitt 6.5.2).
7.1.2

Tidiga insatser är centralt

Det är av stor vikt att nyanlända invandrare som har behov av
insatser för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden får ta
del av dessa så tidigt som möjligt efter invandringen. Utdragna
etableringsprocesser är kostsamma för både individ och samhälle
och kan dämpa motivation och drivkrafter hos den nyanlände. Forskning har visat att ett fördröjt arbetsmarknadsinträde för invandrare, på
samma sätt som för ungdomar, har långvariga negativa arbetsmark-
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nadseffekter (avsnitt 5.1). Utredningens analys visar också att det
finns ett signifikant samband mellan att delta tidigt i arbetsmarknadsinsatser och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter
folkbokföring. En nyanländ kvinna som får ta del av en insats först
tre år efter inskrivning som arbetslös hos Arbetsförmedlingen har
31 procent lägre sannolikhet att vara sysselsatt fem år efter
invandringen än en nyanländ kvinna som får en insats samma år hon
skriver in sig. Sambandet mellan tid till insats och sannolikheten att
vara sysselsatt är ännu starkare för nyanlända män (avsnitt 5.2).
Etableringsreformen har inneburit en tydligt ökad tillgång till
arbetsförberedande insatser för nyanlända som omfattas av
etableringslagen. Även nyanlända som inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har dock behov av att på ett
tidigt stadium få kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen
så att relevanta insatser som kan underlätta etableringsprocessen
kan påbörjas så snabbt som möjligt.
Det är vidare viktigt att nyanlända kvinnor och män kan påbörja
sina insatser utan långa ledtider. Detta förutsätter en flexibel
antagning till sfi, korta handläggningstider och att det finns tillgång
till barnomsorg. Vid väntan på förskoleplats bör mamman och
pappan om möjligt turas om att vara hemma med barnet för att
minska risken för att mammans etablering fördröjs (avsnitt 6.3.1).
7.1.3

Etableringsperioden är en investering för ett aktivt
deltagande i arbets- och samhällslivet

Insatserna som nyanlända erbjuds bör ge grund för en långsiktig
etablering i Sverige. Personer födda utanför Europa tillhör i dag i
stor utsträckning marginalarbetskraften. Detta gäller i synnerhet
nyanlända, bland vilka många, i likhet med ungdomar, arbetar
under otrygga anställningsförhållanden som är sårbara vid konjunkturnedgångar (avsnitt 3.3). Även om sysselsättningsgraden
ökar med vistelsetid i Sverige, så ökar också andelen i utanförskap,
dvs. andelen som varken arbetar, studerar eller deltar i någon arbetsmarknadsåtgärd (avsnitt 3.4).
Samma trösklar som försvårar inträdet i arbetslivet utgör för
många nyanlända dessutom hinder för deltagande i samhället i
övrigt. Svaga kunskaper i svenska gör det svårt att navigera i det
svenska samhällsystemet. Bristande tillgång till nätverk riskerar att
leda till social isolering. Begränsade kunskaper i svenska och om
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det svenska samhället kan även göra det svårare för nyanlända
föräldrar att ta ett aktivt föräldraskap i det nya landet, att samarbeta
med skolan och att ge sina barn det stöd de behöver för att
utanförskapet inte ska gå i arv till nästa generation.
Den första tiden i Sverige utgör därför en investeringsperiod då
den nyanlända individen, parallellt med sitt jobbsökande, ska få
chans att bygga upp kompetens och nätverk som kan ge en hållbar
anknytning till både arbetsmarknad och samhällsliv (avsnitt 4.1).
Samtidigt är det viktigt att balansera behovet av kompetenshöjande
insatser mot risken för inlåsningseffekter som fördröjer inträdet på
arbetsmarknaden. Även ett tillfälligt arbete är i regel värdefullt för
att stärka den nyanländes anknytning till arbetsmarknaden och
fortsatta språk- och kompetensuppbyggnad.
7.1.4

Etableringsinsatser och drivkrafter på lika villkor för
kvinnor och män

En viktig utgångspunkt för utredningens förslag är att kvinnor och
män ska ges likvärdiga förutsättningar att etablera sig i arbets- och
samhällsliv. Jämställdhetspolitiken syftar till att kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En förutsättning för detta är ekonomisk jämställdhet, som bl.a. innebär att
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete. I synnerhet kvinnor som invandrar
som anhöriga riskerar att hamna i både ett ekonomiskt och socialt
beroendeförhållande till sin anknytningsperson (avsnitt 6.2.3). En
långvarig bortavaro från arbetsmarknaden leder dessutom till en låg
pension och till utebliven kvalificering till inkomstrelaterade socialförsäkringsförmåner, vilket ökar risken för ekonomisk utsatthet.
Det är därför centralt att kvinnor och män kan delta i etableringsinsatser på samma villkor, samt att erbjudandet om insatser även
når hemmavarande kvinnor som för tillfället försörjs av en anhörig.
7.1.5

Effektiva insatser med hög kvalitet förutsätter
samverkan

För att säkra en hög effektivitet och kvalitet i etableringsprocessen
är det viktigt att aktörerna som ska stödja nyanländas etablering
samverkar. Särskilt betydelsefullt är samverkan mellan kommunen
och Arbetsförmedlingen, där formerna behöver kunna variera
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beroende på lokala förutsättningar. Utredningens analys indikerar
att det finns brister i denna samverkan. För nyanlända skyddsbehövande och deras anhöriga ska Arbetsförmedlingen utforma
etableringsplanerna i samverkan med bl.a. kommunen. Samverkan
verkar emellertid främst fokusera kommunens medverkan inom sfi
och samhällsorientering som utgör obligatoriska aktiviteter i
etableringsplanen. Den nyanländas behov av vuxenutbildning som en
etableringsinsats har inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning.
De insatser som arbetsförmedlare anger att de saknar för att
möta nyanländas behov handlar i stor utsträckning om kommunens
ansvarsområde. Detta understryker vikten av att Arbetsförmedlingen och kommunen hittar lokala samverkansformer för att
tillsammans möta de nyanländas behov. En effektiv samverkan kan
även underlättas om Arbetsförmedlingen har möjlighet att använda
sig av de arbetsförberedande insatser som många kommuner valt
att anordna för att möta behov hos målgrupper som inte tillgodoses genom de nationella insatserna.

7.2

Introduktionsgarantin för nyanlända invandrare

Förslag: Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, introduktionsgarantin, ska inrättas för arbetssökande nyanlända invandrare som
inte omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.
Programmet ska omfatta högst 24 månader. Tiden för deltagande i programmet ska bestämmas med beaktande av den
nyanländes behov av insatser. Introduktionsgarantin ska minst
innehålla utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen
(2010:800) och insatser som motsvarar programmen enligt 1 §
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
Programmet ska även omfatta samhällsorientering för deltagare
som kommunen är skyldig att erbjuda denna aktivitet. Introduktionsgarantin kan även omfatta förberedande insatser i form
av utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen om den
nyanlände har behov av detta.
Introduktionsgarantin syftar till att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet för nyanlända invandrare som inte tillhör etableringslagens målgrupp men som har motsvarande
behov av ett samordnat stöd med parallella insatser.
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Behov av tidiga och parallella insatser för kontakt med arbetslivet,
språkinlärning och komplettering av baskunskaper
Skyddsbehövande och deras anhöriga har genom etableringslagen
(2010:197) givits ökade möjligheter att ta del av ett sammanhållet
stöd för etableringen på arbetsmarknaden med arbetsförberedande
insatser, utbildning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering
och vid behov kompletterande utbildningsinsatser. Övriga anhöriginvandrare är en mer heterogen grupp än skyddsbehövande och deras
anhöriga. Många övriga anhöriginvandrare har dock i likhet med
etableringslagens målgrupp svaga förutsättningar att etablera sig i
arbets- och samhällsliv och löper därmed en hög risk att hamna i
långtidsarbetslöshet. Av dem som invandrade 2005 på anknytning
till en icke-skyddsbehövande person hade en av fyra kvinnor och
en av sex män aldrig arbetat efter fem år i landet. Var fjärde befann
sig i utanförskap 2010, dvs. de varken arbetade, studerade eller deltog i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Arbetsförmedlingen har sedan januari 2012 ett uppdrag att
tidigt ge ett förstärkt förmedlingsstöd, och i viss utsträckning även
tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser, till de arbetslösa som
löper störst risk för långvarig arbetslöshet. Nyanlända anhöriginvandrare hör i stor utsträckning till den grupp som riskerar långtidsarbetslöshet. För att arbetet med tidiga insatser ska kunna
motverka långtidsarbetslöshet bland nyanlända anhöriginvandrare
krävs dock att Arbetsförmedlingen kan anvisa sökande till insatser
som är relevanta för att möta nyanländas behov.
Många som invandrar på grund av anknytning till en i Sverige
bosatt person (övrig anhöriginvandrare) har motsvarande behov av
stöd som nyanlända flyktingmottagna för att etablera sig i arbetslivet under den första tiden i landet. För nyanlända som inte omfattas av etableringslagen saknas dock i dagsläget ett sammanhållet
stöd som kan underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
Övriga nyanlända har i dag rätt till utbildning i svenska för invandrare
(sfi). Likaså har de som saknar grundskolekompetens rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I Ds 2012:24 föreslås
även att kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering
ska utvidgas från och med maj 2013 så att också övriga anhöriginvandrare omfattas.
Vad gäller arbetsförberedande insatser visar utredningens
analyser att övriga anhöriginvandrare endast i liten utsträckning har
tagit del av Arbetsförmedlingens olika insatser som kan underlätta
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och påskynda etableringen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens insatser möter inte heller alltid målgruppens behov. Detta
gäller särskilt nyanlända med kort tidigare utbildning. Av utredningens enkätundersökning bland handläggare som arbetar med
nyanlända framgår att cirka 80 respektive 75 procent av handläggarna upplever att Arbetsförmedlingen har mycket eller ganska dålig
tillgång till relevanta insatser för korttidsutbildade respektive sökande
med låg motivation.
Övriga anhöriginvandrare har dessutom, i likhet med nyanlända
skyddsbehövande och deras anhöriga, behov av att kunna delta i
parallella insatser under den första tiden. Jobbsökande och arbetsförberedande insatser behöver kunna kombineras med sfi, samhällsorientering och komplettering av baskunskaper. Parallella
insatser förutsätter samverkan mellan framför allt Arbetsförmedlingen och kommunen så att de olika aktiviteterna kan samordnas och förstärka varandra. För nyanlända med en etableringsplan
har Arbetsförmedlingen ett samordnande ansvar. Introduktionsgarantin innebär att övriga anhöriginvandrare som anvisas till programmet får motsvarande stöd av Arbetsförmedlingen.
Mot denna bakgrund föreslår utredningen att Arbetsförmedlingen uppdras att inrätta ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, introduktionsgarantin, för nyanlända invandrare som inte
omfattas av etableringslagen. I likhet med etableringsplanen för
nyanlända som omfattas av etableringslagen ska introduktionsgarantin minst innehålla utbildning i svenska för invandrare (sfi)
och arbetsförberedande insatser. Deltagare i introduktionsgarantin
bör även vid behov kunna delta i förberedande insatser i form av
utbildning inom grundläggande eller gymnasial utbildning (se vidare
avsnitt 7.3.4).
Programmets längd ska bestämmas med beaktande av den nyanländes behov av insatser. Hur länge en nyanländ person får ta del av
programmet kommer således bero på den bedömning som görs av
individens bakgrund och möjligheter att komma i arbete. Nyanlända
invandrare som anvisas till introduktionsgarantin får därmed motsvarande möjligheter som flyktingmottagna till ett individuellt
utformat stöd under den första tiden i landet.
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Introduktionsgarantin föreslås högst omfatta 24 månader.
Denna tid utgör en bortre gräns, och bör inte ses som den normala
längden. Med utgångpunkten från bedömningen av deltagarens
förutsättningar bör programmet vara så kort som möjligt i syfte att
ge incitament för den nyanlände att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden. För den som beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd bör programmet aldrig vara längre än tiden för ett sådant
uppehållstillstånd.
Ett individuellt val att invandra
Ett alternativ till att inrätta en introduktionsgaranti skulle kunna
vara att utvidga målgruppen för etableringslagen så att den omfattar
även övriga anhöriginvandrare. Etableringslagen tar emellertid sin
utgångspunkt både i de särskilda behov som skyddsbehövande ofta
har, och i att mottagandet av flyktingar och skyddsbehövande
utgör en nationell angelägenhet och en internationell förpliktelse.
Av dessa skäl har det sedan lång tid tillbaka ansetts motiverat att
staten tar ett särskilt ansvar för flyktingar, skyddsbehövande i
övrigt och deras anhöriga.
Övriga anhöriginvandrare kommer till Sverige till följd av
individuella val om vem man vill leva med och var man vill leva.
Cirka 90 procent av anhöriginvandringen utgörs av nya anknytningar, dvs. anknytningspersonen i Sverige och den som invandrar
har inte tidigare stadigvarande levt tillsammans i utlandet. Var
tredje övrig anhöriginvandrare kommer till en anknytningsperson
som är född i Sverige. Enligt utredningens mening kan flytt mellan
länder till följd av individuella livsval lika lite som flytt mellan kommuner inom landet anses vara ett skäl för ett särskilt statligt åtagande
för en viss grupp.
En utökad målgrupp för etableringslagen skulle dessutom innebära att samtliga nyanlända anhöriginvandrare skulle få en rätt till
insatser. Av utredningens kartläggning av etableringsmönster framgår att en relativt stor andel av de övriga anhöriginvandrarna har
förutsättningar att etablera sig i arbetslivet utan särskilda insatser.
Såväl sysselsättningsgrad som inkomstutveckling och behov av försörjningsstöd visar att övriga anhöriginvandrare i genomsnitt har
bättre förutsättningar än skyddsbehövande och deras anhöriga att
komma i arbete och bli självförsörjande. En rätt till insatser, och
därmed rätt till den relativt förmånliga etableringsersättningen,
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skulle riskera att leda till inlåsningseffekter för de nyanlända
anhöriginvandrare som klarar sin etablering utan särskilt stöd.
Utredningen anser därför inte att en rätt till etableringsinsatser
genom en utökning av målgruppen för etableringslagen utgör ett
ändamålsenligt sätt att säkerställa att de övriga anhöriginvandrare
som har behov av stöd för etableringen får detta. I förordningen
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten anges
att en arbetsmarknadspolitisk bedömning alltid ska göras och att en
anvisning till ett program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverat.
Utredningens förslag om ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program
innebär därmed inte en rätt till insatser för övriga anhöriginvandrare –
i stället kommer individens behov av ett sammanhållet stöd för
etableringen på arbetsmarknaden avgöra vem som anvisas till introduktionsgarantin.
Målgrupp för introduktionsgarantin
Förslag: Erbjudandet om att delta i introduktionsgarantin ska
riktas till nyanlända invandrare som har fyllt 20 år och som har
varit folkbokförda i Sverige i högst ett år.
De nyanlända invandrare som ska erbjudas att delta i introduktionsgarantin är personer som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem eller anhörig med
anknytning till en person som är stadigvarande bosatt i Sverige
och som inte omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller som är medborgare i
ett EES-land.
Innan anvisning till programmet ska den nyanlände ha varit
arbetslös och anmäld hos Arbetsförmedlingen i tre månader. Den
nyanlände ska ha behov av ett sammanhållet stöd för etableringen
på arbetsmarknaden som omfattar både utbildning i svenska för
invandrare och arbetsförberedande insatser. Så snart den
enskilde uppfyller förutsättningarna för en anvisning till introduktionsgarantin ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan
anvisning ska göras.
Introduktionsgarantin syftar till att underlätta och påskynda deltagarnas etablering i arbetslivet. Vikten av att en nyanländ person
får ta del av insatser så tidigt som möjligt motiverar att erbjudandet
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om att delta i introduktionsgarantin riktas till personer som har
varit bosatta (folkbokförda) i Sverige i högst ett år. Motsvarande
tidsgräns finns även i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare. Vid särskilda skäl bör dock även
personer som har varit bosatta längre tid i Sverige kunna anvisas till
introduktionsgarantin. Sådana skäl kan vara att personen till följd
av vård av barn eller sjukdom inte har haft möjlighet att tillägna sig
grundläggande kunskaper i svenska språket och inte heller haft
någon kontakt med arbetslivet under de första åren i landet. Under
sådana omständigheter har individen ofta samma behov som en helt
nyanländ person av att delta i parallella insatser som kan underlätta
arbetsmarknadsetableringen.
Utredningens analys visar att många övriga anhöriginvandrare,
dvs. personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt person som inte omfattas av etableringslagen, har behov av tidiga insatser. Det gäller i synnerhet kvinnor,
bland vilka en av fyra aldrig har haft ett arbete efter fem år i landet. De
övriga anhöriginvandrarna har också ofta låga hushållsinkomster.
Var tredje övrig anhöriginvandrare har behov av försörjningsstöd
under de första åren i Sverige, vilket visar på dessa personers svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
De personer som invandrar av arbetsmarknadsskäl eller på
grund av studier har däremot inte behov av särskilda insatser för att
underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet. Detsamma gäller
EU/EES-medborgare som kommer till Sverige i syfte att arbeta
eller studera. Arbetskraftsinvandrare, studenter och EU/EES-medborgare har även avsevärt högre benägenhet att återvandra än anhöriginvandrare. Utredningen anser därför att målgruppen för introduktionsgarantin ska utgöras av personer som invandrat på grund av
anknytning till en i Sverige bosatt person, från ett land utanför
EES.
Gruppen övriga anhöriginvandrare är mycket heterogen.
Samtidigt som många övriga anhöriginvandrare har behov av ett
sammanhållet stöd för etableringen på arbetsmarknaden finns även
många som klarar sin etablering i Sverige utan särskilt stöd. Utredningen föreslår därför att en anvisning till introduktionsgarantin får
göras för en nyanländ person som varit arbetslös och anmäld hos
Arbetsförmedlingen i tre månader. Med denna begränsning minskar
risken för att personer som själva klarar sin etablering anvisas till
programmet. Motsvarande tidsgräns finns av samma skäl även i förordningen (2007:813)om jobbgaranti för ungdomar. En anvisning
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till introduktionsgarantin ska vara arbetsmarknadspolitiskt
motiverad, dvs. den nyanlände ska ha behov av ett sammanhållet
stöd med både utbildning i svenska för invandrare (sfi) och arbetsförberedande aktiviteter för att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet. Så snart den enskilde uppfyller förutsättningarna för en anvisning till introduktionsgarantin ska Arbetsförmedlingen pröva om en sådan anvisning ska göras.
Utredningen bedömer att cirka 11 000 personer per år kommer
att ha behov av att delta i introduktionsgarantin under det första
året i Sverige (avsnitt 8.4.1). Majoriteten, cirka 8 500 personer, av
dessa beräknas vara kvinnor. Detta beror på att det är fler kvinnor
än män som invandrar till Sverige som övriga anhöriginvandrare,
samt på att kvinnor i genomsnitt möter större svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Utredningens förslag om att införa
en introduktionsgaranti stärker därmed i synnerhet förutsättningarna
för etablering bland nyanlända kvinnor som invandrat på grund av
anknytning.
Fördjupad kartläggning, verksamhet på heltid och förstärkt
förmedlingsstöd
Förslag: Arbetsförmedlingen ska genomföra en fördjupad kartläggning av den nyanländes utbildningsbakgrund och tidigare
arbetslivserfarenhet. Kartläggningen ska visa vilka behov av förberedande insatser i form av utbildning och andra insatser som
deltagaren behöver för att stärka sin position på arbetsmarknaden.
Med den fördjupade kartläggningen som grund ska den
individuella handlingsplanen revideras och utformas i samråd
med den nyanlände och i samverkan med berörd kommun.
En anvisning till programmet ska avse verksamhet på heltid.
Under vissa förutsättningar får dock en anvisning avse verksamhet på deltid.
Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska en individuell handlingsplan upprättas inom 30
dagar för samtliga personer som skriver in sig som arbetssökande
hos Arbetsförmedlingen. För deltagare i introduktionsgarantin är
det av stor betydelse att Arbetsförmedlingen inledningsvis genom-
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för en fördjupad kartläggning av den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningsbehov. Denna
kartläggning bör ligga till grund för en revidering av handlingsplanen. Samverkan med kommunen är central vid revideringen av
handlingsplanen för att deltagare i introduktionsgarantin ska få en
sammanhållen plan som innehåller såväl arbetsförberedande insatser
som sfi och samhällsorientering, samt vid behov kompetenshöjande
insatser inom komvux (se vidare avsnitt 7.3.4).
För att möjliggöra parallella insatser och hög kvalitet i de sammanhållna insatserna ska programmet som huvudregel omfatta
verksamhet på heltid. Om den nyanlände till följd av sjukdom eller
funktionsnedsättning inte kan delta på heltid får dock anvisningen
avse verksamhet på deltid. Detta gäller även om den enskilde har
ett lägre arbetsutbud än heltid beroende på föräldraledighet.
Utredningens förslag under avsnitt 7.5.1 om möjligheter för småbarnsföräldrar att delta på deltid utan att förlora effektiv tid i
etableringsinsatser ska gälla även deltagare i introduktionsgarantin.
En nyanländ person ska även kunna delta i introduktionsgarantin
på deltid om han eller hon samtidigt har ett arbete på deltid.
Forskning har visat att intensifierade förmedlingsinsatser möjliggör en effektivare matchning mot programinsatser och åtgärder
som möter den nyanländes behov, vilket också ökar deltagarens
sannolikhet att övergå i arbete (Andersson-Joona och Nekby, 2009;
Johansson och Åslund, 2006). Förstärka förmedlingsinsatser möjliggör även utökade arbetsgivarkontakter och en intensifierad matchning
mot arbete.
Utredningens analys pekar på att bristande handläggarresurser
utgör ett hinder för kvaliteten i de handlingsplaner som upprättas i
dag för nyanlända som inte omfattas av etableringslagen. Förstärkta
förmedlingsinsatser och tolkstöd är viktiga förutsättningar för att
handlingsplanen ska hålla hög kvalitet. Arbetsförmedlingen har
inom ramen för etableringsuppdraget byggt upp kompetens,
metoder och arbetssätt för att kartlägga nyanländas bakgrund och
behov av insatser som kan underlätta och påskynda etableringen i
arbetslivet. Genom utredningens förslag kommer denna kompetens
även övriga nyanlända anhöriginvandrare till del.
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Krav att ta ett erbjudet arbete och möjlighet att återinträda efter
kortare perioder av arbete
Förslag: Den som har anvisats till introduktionsgarantin får ta
del av insatserna i programmet tills dess att han eller hon
påbörjar ett arbete på heltid, påbörjar en utbildning som inte
kan ingå i programmet, eller tiden för programmet har löpt ut.
Den som har skrivits ut ur introduktionsgarantin ska kunna återinträda i programmet om uppehållet har varat i högst ett år under
förutsättning att han eller hon inte har uppfyllt ett arbetsvillkor
enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
En anvisning till programmet ska återkallas om deltagaren
avvisar någon insats inom programmet, avvisar ett erbjudande
om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte har regelbunden
kontakt med en arbetsförmedlare, samt om deltagaren misssköter sig eller stör verksamheten. Om en anvisning har återkallats får den enskilde under vissa omständigheter anvisas på
nytt.
Introduktionsgarantin syftar till att underlätta och påskynda
etableringen i arbetslivet. En person som anvisats till introduktionsgarantin ska kunna delta så länge han eller hon saknar arbete
på heltid fram till dess att programmet har löpt ut. En deltagare ska
också skrivas ut från programmet om han eller hon påbörjar en
eftergymnasial utbildning. Arbetslivserfarenhet är i regel alltid
värdefullt och även tillfälliga arbeten bidrar till att bygga upp den
enskildes nätverk, språk och kompetens. Många nyanlända erbjuds
vikariat och korta tidsbegränsade anställningar som första arbeten.
Introduktionsgarantin bör därför ge incitament för den nyanlända
att ta även tillfälliga arbeten.
För att skapa förutsättningar för en långsiktig etablering på arbetsmarknaden och samtidigt stärka deltagarnas incitament att söka också
tillfälliga arbeten bör en deltagare i introduktionsgarantin kunna
återuppta sitt deltagande när en anställning löpt ut. Den föreslagna
regeln om återinträde ger möjligheter att fortsätta med de överenskomna insatserna under den tid som återstår av programmet. Möjligheten till återinträde bör gälla under förutsättning att uppehållet
inte varat längre än ett år och att arbetet inte varat så länge att den
nyanlände har kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning genom ett
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uppfyllt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Utredningen anser att deltagare i introduktionsgarantin på
samma sätt som deltagare i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inte utan godtagbart skäl ska kunna neka till ett lämpligt arbete.
Om en deltagare väljer att tacka nej till ett erbjudande om ett lämpligt arbete bör anvisningen till garantin återkallas. Detsamma bör
gälla om den nyanlände avvisar någon erbjuden insats inom programmet, eller om deltagaren inte håller kontakten med sin arbetsförmedlare. Kravet om att anta ett erbjudande om lämpligt arbete,
tillsammans med det förstärkta förmedlingsstödet, medför att risken
minskar för inlåsningseffekter till följd av en anvisning till introduktionsgarantin.
För att skapa incitament att följa handlingsplanen bör en person
vars anvisning till introduktionsgarantin har återkallats inte kunna
skrivas in på nytt förrän viss tid har passerat. Utredningen anser att
den nya anvisningen bör kunna ske först efter att den nyanlände
varit inskriven som arbetssökande under 45 kalenderdagar. En ny
anvisning till garantin bör i ett sådant fall vara möjlig under förutsättning att han eller hon skrev in sig på Arbetsförmedlingen inom
60 dagar efter återkallelsen.
Aktivitetsstöd vid deltagande i samtliga introduktionsgarantins
insatser
Förslag: En nyanländ person som deltar i introduktionsgarantin
ska ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i programmets samtliga insatser.
Deltagare i introduktionsgarantin föreslås ha rätt till aktivitetsersättning, eller utvecklingsersättning i det fall deltagaren är under
25 år, oberoende av vilka insatser den nyanlände deltar i. Inom
ramen för jobb- och utvecklingsgarantin kan Arbetsförmedlingen
anvisa långtidsarbetslösa till både utbildning i svenska för
invandrare och till kompletteringar inom den kommunala vuxenutbildningen om den arbetssökande bedöms ha behov av sådana
insatser. Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga
kan delta i samtliga aktiviteter som ingår i deras etableringsplan med
etableringsersättning. För nyanlända invandrare som inte omfattas av
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etableringslagen begränsar dock de olika reglerna för olika
ersättningar både överblickbarheten och möjligheterna att delta i
parallella insatser. Dessutom varierar reglerna för ersättning mellan
olika kommuner. I vissa kommuner kan en person som mottar
försörjningsstöd och som har behov av att komplettera sina grundläggande kunskaper studera på komvux med försörjningsstöd. I
andra kommuner hänvisas även nyanlända med svag ekonomi till
att ta studiemedel för grundläggande vuxenutbildning. Enligt
utredningens bedömning kommer en enhetlig ersättning för samtliga insatser som den nyanlände har behov av underlätta deltagandet i parallella insatser och därmed påskynda etableringen i
arbetslivet.
Aktivitetsstöd är en individualiserad ersättning som utgår med
samma belopp oavsett familjens övriga inkomster. Individualiserade
ersättningar har visat sig vara betydelsefulla för att stimulera
kvinnors arbetskraftsdeltagande. I familjer där det inte finns en
tradition att kvinnan arbetar är det särskilt viktigt att skapa incitament för både kvinnan och mannen att aktivt delta i utbildning i
svenska för invandrare och arbetsförberedande insatser som syftar
till att underlätta arbetsmarknadsetableringen.
Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen har rätt
till etableringsersättning vid deltagande i aktiviteterna som ingår i
etableringsplanen. Etableringsersättningen ger en högre ersättning
än aktivitetsstödet. Detta motiveras av att etableringslagens målgrupp är flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga vilka
regelmässigt har ytterst begränsade möjligheter att försörja sig
själva under de första åren efter invandringen. Övriga anhöriginvandrare är en mer heterogen grupp. Många kommer till en
anknytningsperson som är väl etablerad i Sverige, vilket bland annat
framgår av utredningens kartläggning av andelen nyanlända som
uppburit försörjningsstöd under de första åren i landet. Mellan 20
och 40 procent av de övriga anhöriginvandrarna har haft försörjningsstöd de första två åren. Bland nyanlända skyddsbehövande
och deras anhöriga är motsvarande andel mellan 80 och 90 procent.
Utredningen anser därför inte att den högre etableringsersättningen är motiverad för övriga anhöriginvandrare. Förslaget innebär i stället att deltagare i introduktionsgarantin ska ha rätt till samma
ersättning som andra arbetslösa personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, dvs. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.
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Förbättrad tillgång till relevanta utbildnings- och
kompetenshöjande insatser för korttidsutbildade

Grundläggande baskunskaper är en förutsättning för ett långsiktigt
hållbart deltagande i arbets- och samhällsliv
Cirka hälften av dem som invandrat till Sverige de senaste åren som
flyktingar, skyddsbehövande i övrigt eller anhöriga till dessa hade
vid invandringstillfället en utbildning som enligt Arbetsförmedlingens bedömning var kortare än nio år. Även bland dem som
kommer som övriga anhöriginvandrare är utbildningsnivån i genomsnitt relativt låg. En av fem som invandrade från icke-västliga länder
2000 och 2005 hade högst grundskoleutbildning, och ytterligare en
fjärdedel hade okänd utbildningsnivå. Kvinnor har, oavsett grund
för uppehållstillstånd, i regel kortare utbildningsbakgrund än män.
Åtgärder för att öka tillgången till kompetenshöjande insatser
gynnar därför särskilt nyanlända kvinnors möjligheter att etablera
sig i arbets- och samhällslivet.
Personer med kort utbildning har generellt en svagare anknytning till arbetsmarknaden än personer med högre utbildning. Både
sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande är tydligt lägre
bland korttidsutbildade, och detta gäller i synnerhet bland utrikes
födda. Det kan delvis förklaras av att förgymnasialt utbildade är
mer känsliga för konjunktursvängningar, men den låga sysselsättningsgraden har framför allt strukturella orsaker. Arbetsförmedlingen visar att sysselsättningsnivån för lågutbildade har minskat
med 100 000 arbetstillfällen mellan 2007 och 2011, samtidigt som det
tillkommit 230 000 arbetstillfällen för personer med eftergymnasial
utbildning (Arbetsförmedlingen, 2012c). Det är därför viktigt att
nyanlända med kort tidigare utbildning har tillgång till kompetenshöjande insatser som kan ge en varaktig grund för att delta i det
svenska arbetslivet.
Sammanhållna lösningar är centralt för en hög effektivitet och kvalitet
De flesta nyanlända med kort utbildning har behov av såväl arbetsförberedande insatser som språkundervisning och generella och
yrkesinriktade kompetenshöjande insatser. För att etableringsperioden ska bli effektiv behöver de olika insatserna kunna
kombineras med varandra. Tidigare utvärderingar har bland annat
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visat att sfi-studier som kombineras med arbetspraktik leder till att
deltagare snabbare kommer ut i arbete jämfört med dem som
enbart läser sfi (Delander m.fl., 2005). Parallella insatser skapar
också förutsättningar för en högre kvalitet. Genom att kombinera
sfi och praktik kan språkinlärningen förankras i en praktisk situation. Deltagaren får möjlighet att träna svenska språket, samtidigt
som han eller hon får bättre språkliga förutsättningar att tillgodogöra sig praktiken. Med en tydlig yrkesinriktning blir även deltagarnas motivation högre. Med yrkets krav som utgångspunkt kan
sfi, kompletterande baskunskaper, yrkesutbildning och praktik
vävas ihop, och den nyanländes lärande i de olika delarna förstärker
varandra.
Förutsättningarna för parallella insatser har stärkts för nyanlända som har en etableringsplan. I budgetpropositionen för 2013
föreslår regeringen ytterligare förbättringar. Arbetsgivare som
anordnar arbetsträning åt nyanlända med en etableringsplan ska
kunna få en ersättning för handledning motsvarande 150 kronor
per dag i sex månader (prop. 2012/13:1). Det kommer sannolikt att
öka tillgången till praktikplatser för nyanlända som har ett större
behov av stöd och handledning under praktiken. I budgetpropositionen föreslås även att ett praktiskt basår ska införas för
nyanlända inom etableringsuppdraget. I basåret ska arbetsträning
kombineras med yrkesinriktad sfi och teoretisk utbildning inriktad
mot behoven på den arbetsplats där arbetsträningen bedrivs.
Det kvarstår dock fortfarande hinder för parallella insatser. I dag
är ansvaret för att stödja nyanländas etablering fördelat mellan olika
aktörer, vilket skapar logistiska problem. Ytterligare ett hinder för
parallella insatser är bristande samverkan mellan Arbetsförmedlingen
och kommunen och ett regelverk som inte tillräckligt tydligt anger
att Arbetsförmedlingen får ingå överenskommelser med kommuner om anordnande av insatser eller aktiviteter för nyanlända
invandrare. För att den nyanlände ska få bästa möjliga stöd för sin
etablering är det viktigt att samtliga insatser, oberoende av vem
som är huvudman för insatsen, kan komma till användning.
Det finns därmed behov av att på olika sätt stärka förutsättningarna för parallella insatser. I synnerhet är detta viktigt för
nyanlända med kort tidigare utbildning.
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Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunerna

Förslag: Förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens
samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program ska tydliggöras så att det framgår att Arbetsförmedlingen
får ingå överenskommelse med en kommun om anordnande av
insatser eller aktiviteter för nyanlända invandrare utan att överenskommelsen föregås av ett upphandlingsförfarande.
En effektiv etableringsprocess förutsätter att nyanlända invandrare
kan delta i parallella insatser där språkinlärning varvas med praktik,
andra arbetsförberedande insatser, komplettering av baskunskaper
etc. Arbetsförmedlingen och kommunen är de två aktörer som
ansvarar för merparten av aktiviteterna i etableringsplanen för
nyanlända som omfattas av etableringslagen. På samma sätt är en
fungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen
en förutsättning för att övriga anhöriginvandrare som deltar i den
föreslagna introduktionsgarantin ska få tillgång till parallella insatser
som kan förstärka varandra på ett sätt som bäst gynnar den nyanländes etableringsprocess.
Utredningen har identifierat ett antal goda exempel på verksamheter där aktiviteter kombineras i sammanhållna lösningar och
där en av huvudmännen tar ett övergripande ansvar för att samordna och driva verksamheten. De logistiska problemen med resor
mellan olika aktiviteter minskar och kvalitén ökar i de samlade
insatserna. Sådana lösningar förutsätter att Arbetsförmedlingen får
ingå överenskommelse med kommuner om anordnande av insatser
som ingår i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, eller omvänt, att
Arbetsförmedlingen kan ansvara för att samordna även aktiviteter som
är ett kommunalt ansvar. Inom ramen för en sådan överenskommelse
kan sedan respektive aktör bidra med sina resurser och sin kompetens till en sammanhållen lösning.
Förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete
med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program anger att
myndigheten får ingå överenskommelse med kommuner om insatser
som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för
ungdomar. Vad gäller insatser för nyanlända invandrare, kan förordningen för närvarande dock tolkas som att Arbetsförmedlingen
endast får ingå överenskommelse med en kommun om det efter ett
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upphandlingsförfarande visar sig att det inte finns någon annan
lämplig aktör för insatserna. Oklarheten i nuvarande skrivning
bromsar samverkan och minskar utbudet av samordnade, effektiva
helhetslösningar som med hög kvalitet kan möta den nyanländes
behov av rätt stöd för etableringen i arbets- och samhällslivet. En
tydliggjord möjlighet att teckna överenskommelse om att anordna
insatser för nyanlända invandrare kan också bidra till att de i många
fall bra verksamheter som kommuner har byggt upp för nyanlända
invandrare kan komma till användning också i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och inom den introduktionsgaranti som
utredningen föreslår.
7.3.2

Komplettera studieväg 1 i sfi med baskunskaper

Förslag: En särskild utredare ska ges i uppdrag att ta fram ett
förslag till hur kursplanen för kurs A och B på studieväg 1 i
utbildning i svenska för invandrare (sfi) kan tillföras moduler
från ett begränsat antal kurser på grundläggande nivå. Modulerna/delkurserna ska vara praktiskt orienterade och syfta till att
ge en korttidsutbildad person de baskunskaper som han eller
hon behöver för att kunna ta ett första arbete samt fungera i det
svenska samhället. Modulerna/delkurserna ska kunna tillgodoräknas vid fortsatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen.
Det är sällan realistiskt att en nyanländ invandrare som helt saknar
tidigare utbildning ska läsa in full grundskolekompetens. Men även
för arbeten utan särskilda kvalifikationskrav behövs normalt vissa
grundläggande kunskaper i ämnen som matematik, naturorientering,
samhällsorientering och datakunskap. Exempel på sådana kunskaper
är hur man läser en tidtabell eller en karta, söker information på
internet, samt enkel addition och subtraktion, konkretiserat i hur
man beräknar tid, förstår priser och hanterar räkningar.
Den kommunala vuxenutbildningen spelar en viktig roll för korttidsutbildades möjligheter att tillägna sig kunskaper som är självklara
för den vuxna befolkningen i övrigt. I den grundläggande vuxenutbildningen följer undervisningen nationella kursplaner vars innehåll och upplägg ligger i linje med grundskolans kursplaner. Många
korttidsutbildade nyanlända har dock som ett första steg behov av
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mer praktiskt orienterade kunskaper som tar sin utgångspunkt i
vardagssituationer. Det är dessutom en förhållandevis låg andel
nyanlända med kort utbildning som deltar i den kommunala vuxenutbildningen. Bland skyddsbehövande och anhöriginvandrare med
förgymnasial utbildning som kom till Sverige år 2000 och 2005 har
var fjärde studerat på komvux. Sannolikt påbörjade de flesta
nyanlända i denna grupp studierna först efter några år i landet.
För att möta behoven hos elever med olika utbildningsbakgrund
finns i dag tre studievägar inom utbildningen i svenska för invandrare
(sfi). Studieväg 1 vänder sig till elever som har en mycket kort tidigare
utbildning. En komplettering av kurs A och B på studieväg 1 med
moduler/delkurser för baskunskaper ger fler korttidsutbildade
möjlighet att ta del av grundläggande kunskaper som en vuxen person behöver för att kunna delta i arbets- och samhällslivet i Sverige.
Eftersom majoriteten av alla nyanlända börjar läsa sfi under det
första året i Sverige, innebär en utbyggd sfi att korttidsutbildade
tidigt får möjlighet att tillägna sig dessa kunskaper. Det blir också
lättare att säkra en sammanhållen lösning när språkundervisningen
kombineras med undervisning i baskunskaper. Det ger i sin tur bättre
förutsättningar för hög kvalitet, bland annat genom att språkinlärningen kan stärkas. Det är enklare att lära sig ett nytt språk om man
förstår innebörden av olika begrepp och hur de ska tillämpas.
Oslo kommun har tagit fram en lokal läroplan för ett utbildningspaket kallat ”basis”, vilket erbjuds utrikes födda kommuninvånare med kort eller ingen tidigare utbildning. ”Basis” utgör en
kombination av norskundervisning och grundläggande kunskaper
från låg- och mellanstadiet inom ämnena matematik, samhällsorientering, naturorientering och datakunskap. Undervisningen
anpassas till deltagarnas norskkunskaper och kursinnehållet baseras
på elevernas behov för att kunna delta i samhälls- och arbetsliv.
Språkutbildningen står i centrum i alla ämnen, samtidigt som eleverna
tillägnar sig baskunskaper.
Erfarenheter från Oslo kommuns arbete med ”basis” samt
liknande verksamheter i svenska kommuner bör tillvaratas i uppdraget att utforma en ny kursplan för kurs A och B på studieväg 1 i
sfi. Inriktningen på kursplanen bör vara en kombination av sfi och
baskunskaper där eleverna parallellt också har möjlighet att delta i
praktik. Utredaren bör även överväga om det finns skäl att låta
samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2010:1138) ingå som en del i en utökad kursplan för kurs
A och B på studieväg 1 i sfi.
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Ett alternativ till att komplettera kurs A och B på studieväg 1 i
sfi skulle kunna vara att Arbetsförmedlingen i ökad utsträckning
täcker behovet av grundläggande baskunskaper genom upphandling
av förberedande insatser med denna inriktning. Både sfi och grundläggande vuxenutbildning är emellertid kommunala ansvarsområden. Med förberedande insatser blir nyanländas tillgång till
undervisningen villkorad av att de är inskrivna på Arbetsförmedlingen samt att de anvisas till insatsen av en arbetsförmedlare.
Dessutom innebär en sådan lösning att dubbla utbildningssystem
byggs upp. Dubbla system motverkar möjligheten för nyanlända att
tillgodoräkna sig utbildningen vid fortsatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Dubbla system är dessutom ineffektivt ur
resursallokeringssynpunkt. Enligt utredningens mening bör därför
korttidsutbildade nyanländas behov av grundläggande kunskaper
mötas genom att studieväg 1 i utbildningen i svenska för invandrare
byggs ut med moduler/delkurser för ett begränsat antal basämnen.
7.3.3

Ersättning till kommuner för utökat språkstöd inom
studieväg 1 i sfi

Förslag: Ersättningen till kommuner som tar emot flyktingar,
skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga för bosättning
enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar ska höjas med 8 000 kronor från dagens
82 200 kronor till 90 200 kronor för vuxna.
Höjningen syftar till att nyanlända med kort tidigare utbildning snabbare ska tillägna sig grundläggande kunskaper i det
svenska språket genom att kommunerna ges finansiella resurser
för ett utökat språkstöd inom studieväg 1 i utbildningen i
svenska för invandrare.
Nyanlända med förgymnasial utbildning behöver i regel längre tid
för att lära sig svenska jämfört med dem som har en längre utbildning. Under senare år har andelen korttidsutbildade ökat bland
dem som tagits emot som flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och
anhöriga till dessa. Drygt hälften av de flyktingmottagna som har
fått en etableringsplan upprättad sedan den 1 december 2010 har
högst grundskola som tidigare utbildning. För de allra flesta personer är grundläggande kunskaper i svenska språket en förutsätt-
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ning för etablering på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att
kommunerna kan möta behovet av en effektiv språkinlärning bland
elever med kort tidigare utbildning.
Forskning visar att stöd på deltagarnas modersmål i hög grad kan
bidra till att effektivisera inlärningsprocessen för personer med svaga
svenskkunskaper och kort tidigare utbildning (Skolinspektionen,
2010). Många kommuner har också uppmärksammat språkstödets
värde för en effektiviserad språkinlärning. I försöksverksamheten
med sfi-bonus som föregick införandet på nationell nivå, använde
var femte av de 28 försökskommunerna bidraget för kvalitetshöjande insatser till modersmålsstödjare (Skolverket, 2011b).
Språkstödjare fyller en viktig funktion både för att effektivisera
den klassrumsbaserade undervisningen och språkinlärningen som
sker via praktik. Enligt Skollagen (2010:800) ska kommunerna
verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i
arbetslivet. Erfarenheter från bland annat Stockholm Stad visar att
deltagare i språkpraktik och deras handledare ofta har behov av
stöd för att kunna kommunicera med varandra. Genom språkstöd
på deltagarnas modersmål minskar risken för missförstånd och
oklarheter, vilket i sin tur ökar värdet av praktiken.
Staten har sedan lång tid tillbaka tagit ett särskilt ekonomiskt
ansvar för flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga.
Detta ansvar är avgränsat till de första åren efter att en nyanländ
har tagits emot i en kommun, och ersättningen till kommunerna är
utformad som en schablon beräknad per mottagen person. I förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa
utlänningar anges vilka kostnader som schablonersättningen avser,
bland annat kostnader för sfi och samhällsorientering. Genom
schablonersättningen till kommuner för flyktingmottagandet tar
staten det ekonomiska ansvaret för att nyanlända skyddsbehövande
och deras anhöriga får tillgång till insatser som kan underlätta och
påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet.
Mot bakgrund av den höga andelen med mycket kort tidigare
utbildning bland dem som tas emot som flyktingar, skyddsbehövande
i övrigt och deras anhöriga och det därmed ökade behovet av språkstöd för en effektiv språkinlärning bland elever på studieväg 1 i sfi
föreslår utredningen att schablonersättningen till kommunerna för
flyktingmottagandet förstärks med 8 000 kronor per vuxen som tas
emot i en kommun.
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7.3.4

Utredningens förslag och bedömningar

Komvux och folkhögskolor viktiga för
kompetensuppbyggnaden

Förslag: Nyanlända invandrare som anvisas till introduktionsgarantin ska kunna delta i förberedande insatser i form av
utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skolväsendet eller motsvarande.
Bedömning: Arbetsförmedlingen bör vid upprättandet av
etableringsplaner för dem som omfattas av lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare uppmärksamma den nyanländes behov av att komplettera sina baskunskaper.
Tidigare forskning visar att kompetenshöjande insatser på grundläggande och gymnasial nivå har en signifikant positiv effekt på deltagarnas långsiktiga inkomster. I synnerhet gäller detta för personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden (Stenberg och Westerlund,
2008). Också för personer som nyligen invandrat har komvuxstudier
visat sig ha betydelse för arbetsmarknadsutfallet. Särskilt nyanlända
kvinnor som deltar i komvux-studier har påvisats nå högre
inkomster på några års sikt (Ekström, 2003).
Många nyanlända invandrare har behov av att komplettera sina
kunskaper så att deras kompetens bättre matchar arbetsgivarnas
efterfrågan på arbetskraft. Ju starkare den enskildes bas kan byggas
under etableringsperioden i landet desto mindre blir risken för att
falla tillbaka i arbetslöshet vid förändringar i efterfrågan på arbetskraft.
I förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
anges att den som är långtidsinskriven invandrare kan anvisas till
utbildning på grundskole- eller gymnasienivå som en förberedande
insats. I syfte att motverka risken för långtidsarbetslöshet bland
nyanlända invandrare föreslår utredningen att möjligheten att
komplettera kunskaper på grundläggande och gymnasienivå inom
den kommunala vuxenutbildningen ska finnas även för nyanlända
invandrare som deltar i introduktionsgarantin.
Kommunal vuxenutbildning utgör en av de aktiviteter som kan
ingå i etableringsplanerna för nyanlända som omfattas av etableringslagen (prop. 2009/10:60, s. 68–69). Nyanlända med en etableringsplan
har därmed möjlighet att finansiera deltagandet i studierna med
etableringsersättningen i stället för att ta studielån. När komvux
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ingår som en aktivitet i etableringsplanen kan också studierna
påbörjas tidigare, vilket i sin tur minskar risken för en utdragen
etableringsprocess.
I augusti 2012 var det sju procent av de nyanlända som hade haft
en etableringsplan längre än tolv månader som hade komvuxstudier inskrivet i sin etableringsplan. Andelen planer med
komvux-studier var ännu lägre, tre procent, bland dem som hade en
utbildning kortare än nio år. Detta är anmärkningsvärt lågt sett i
relation till behoven av komplettering av baskunskaper bland flyktingmottagna som är inskrivna i etableringsuppdraget. Drygt hälften av
dem har högst en utbildning som motsvarar grundskola. Det är också
mycket lågt i jämförelse med att mellan 20 och 30 procent av de
skyddsbehövande och deras anhöriga som invandrade 2000 respektive 2005 studerade på komvux redan under de första två åren i
Sverige. Utredningen anser därför att Arbetsförmedlingen i ökad
utsträckning bör uppmärksamma behovet av komplettering av
utbildning på grundläggande- och gymnasienivå bland nyanlända
med en etableringsplan så att komvux i betydligt större utsträckning än i dag ingår i etableringsplanerna för nyanlända invandrare.
Andelen utrikes födda elever på grundläggande nivå inom den
kommunala vuxenutbildningen har ökat kraftigt de senaste 20 åren.
I dag är cirka nio av tio elever födda utanför Sverige, vilket kan jämföras med sex av tio elever 1995 (Skolverket, 2012). Utredningens
analys påvisar behov av att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen för att i högre grad möta behoven bland dagens elever
(avsnitt 6.5.2). Denna fråga bör därför uppmärksammas i översynen av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
som regeringen har tillsatt. Den särskilde utredaren har i uppdrag
att kartlägga i vilken grad utbildningen lever upp till nationellt
fastställda mål och syften när det gäller anpassning efter individers
behov och förutsättningar samt vid behov föreslå åtgärder för att
förbättra utbildningen (dir. 2011:92).
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7.3.5

Utredningens förslag och bedömningar

Studier vid folkhögskola som ett alternativ till
komplettering av grundkunskaper inom komvux

Förslag: Nyanlända invandrare som deltar i introduktionsgarantin eller har en etableringsplan ska kunna anvisas till förberedande insats i form av kortare folkhögskoleutbildning.
Arbetsförmedlingen ska lämna ett bidrag till Folkbildningsrådet för utbildningar vid folkhögskolor som riktas till nyanlända
invandrare. Utbildningen ska omfatta sex månader och innehålla
sfi, baskunskaper, samt orienterande och arbetsförberedande
insatser. Utbildningen ska kunna tillgodoräknas vid fortsatta
studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.
Låg utbildning är ett hinder för arbetsmarknadsetablering bland
många nyanlända invandrare, och Arbetsförmedlingen saknar i stor
utsträckning verktyg att möta behoven av kompetenshöjande och
motiverande insatser. Folkhögskolornas form av pedagogik kan för
vissa nyanlända utgöra ett bra alternativ till den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten utgår från deltagarnas skilda förutsättningar och behov utifrån målsättningen att ge den enskilda
individen ökade möjligheter att påverka sin livssituation. Folkhögskolorna är därför särskilt lämpade att arbeta med nyanlända
med kort tidigare utbildning, vilka har behov av en bred kunskapsoch kompetenshöjning för att kunna delta i det svenska arbets- och
samhällslivet. Det som ytterligare talar för att erbjuda utbildning på
folkhögskola är att folkhögskolemiljön ger ytterligare möjligheter
att främja språkinlärningen. I många fall erbjuds internatboende vilket
skapar naturliga kontaktytor med andra, svensktalande, elever utanför
undervisningen.
Arbetslösa ungdomar upp till 25 år som varken har grundläggande högskolebehörighet eller har gymnasieexamen kan enligt
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program ges
möjlighet att delta i en tre månaders studiemotiverande kurs på
folkhögskola som en förberedande insats. Utredningen anser att
även nyanlända invandrare med ofullständig grundskoleutbildning
ska kunna erbjudas möjligheter att bygga på sin kompetens med
studier vid folkhögskola inom ramen för etableringsplanen respektive
introduktionsgarantin.
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Anvisningen till studier på folkhögskola bör för nyanlända
invandrare omfatta sex månader. En längre anvisning riskerar att
leda till inlåsningseffekter och därmed ökade trösklar till arbetsmarknaden. Anvisningen bör dock heller inte vara kortare än sex
månader. Många nyanlända har svaga språkkunskaper, vilket medför att undervisningen kan behöva genomföras i ett långsammare
tempo. Vidare är utbildningsnivån bland nyanlända som kommer
som skyddsbehövande och anhöriginvandrare generellt lägre än
bland ungdomar. Behovet av kompletterande utbildning är därför
större i denna grupp.
Utbildningen ska kunna tillgodoräknas vid fortsatta studier på
folkhögskola eller komvux och bör därmed inte begränsas till en
förberedande eller orienterande kurs. Detta är också i överensstämmelse med regelverket för etableringsplanen och utredningens
förslag om introduktionsgarantin. Nyanlända med en etableringsplan har redan i dag möjlighet att studera nationella kurser på
komvux.
Folkhögskolornas verksamhet bedrivs i regel på heltid. Det
betyder att det oftast inte är möjligt att kombinera studier på folkhögskola med deltagande i andra insatser. För att öka förutsättningarna för en snabb etablering på arbetsmarknaden ska utbildningen
därför även innehålla arbetsförberedande aktiviteter, exempelvis
arbetslivskunskap, intervjuträning och praktik. Ett 40-tal folkhögskolor erbjuder redan i dag en liknande kombination av baskunskaper och arbetsförberedande insatser inom ramen för sitt
ordinarie kursutbud.
De flesta folkhögskolekurser kräver minst godkänt i sfi C eller
D för att en sökande ska kunna antas till kursen. Nyanlända med
kort skolunderbyggnad kan ha svårt att nå upp till denna språknivå
under de första åren i Sverige. Utbildningen som Arbetsförmedlingen
anvisar till bör därför vara tillgänglig även för nyanlända med svagare
språkkunskaper.
Utredningens förslag innebär att både nyanlända med en
etableringsplan och övriga anhöriginvandrare som deltar i introduktionsgarantin får ökade möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper. Utredningen bedömer att folkhögskolesatsningen
bör omfatta 1 000 heltidsstuderande personer per år.
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7.4

Incitament och stöd för både kvinnor och män

7.4.1

Familjebaserade ersättningar leder till lägre
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor

Bedömning: Mottagande av försörjningsstöd under de första
åren i landet ökar risken att fastna i ett långvarigt bidragsberoende. Kvinnors arbetskraftsdeltagande är särskilt känsligt
för ekonomiska incitament. Både individualiserade ersättningar
och individuellt utformade jobbstimulanser bör därför eftersträvas.
Det är viktigt att kommuner riktar sina aktiveringskrav till
både kvinnan och mannen i familjer som har behov av ekonomiskt bistånd.

Individualiserade ersättningar stärker kvinnors deltagande
Kvinnors arbetsutbud är särskilt känsligt för ekonomiska incitament. Det främjar därför inte nyanlända kvinnors arbetskraftsdeltagande om nyanlända familjer hänvisas till ekonomiskt bistånd
för sin försörjning. I en familj med försörjningsstöd leder varje
inkomstökning till en lika stor reducering av det ekonomiska
biståndet, dvs. marginaleffekterna uppgår till 100 procent. En
utvärdering av effekterna på arbetsutbudet av reformeringen av
bostadsbidraget 1997 visar att införandet av individuella inkomstgränser för hushåll med två vuxna ledde till ett kraftigt ökat arbetsutbud i förhållande till det tidigare systemet. Huvuddelen av förändringen återfanns för kvinnorna (Inspektionen för socialförsäkringen, 2012). Resultaten från utvärderingen visar tydligt vikten
av individualiserade ersättningar och individualiserade beräkningar
av såväl bidrag som särskilda stimulanser för att uppnå effekter för
kvinnors deltagande i arbetskraften.
Utredningens förslag om introduktionsgarantin för nyanlända
anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen möjliggör
en individuell ersättning till deltagare i garantin. Aktivitetsstödet
som utgår vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program ger
kvinnor som deltar en egen inkomst, vilket ökar incitamenten att
delta i arbetskraften.
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Viktigt att aktiveringskrav riktas till både kvinnan och mannen i en
familj
Kommuner har enligt socialtjänstlagen (2001:453) rätt att kräva att
den som uppbär försörjningsstöd ska stå till arbetsmarknadens förfogande, vara anmäld till Arbetsförmedlingen och delta i kompetenshöjande aktiviteter som kan öka möjligheterna till självförsörjning. Tidigare studier har emellertid visat att socialtjänst- och
arbetsmarknadshandläggare tenderar att ålägga kvinnor ett lägre
aktiveringskrav än män, vilket leder till att de i praktiken erbjuds färre
insatser jämfört med männen (Hedblom, 2003; Nybom, 2012).
Likvärdiga krav stärker även förutsättningarna för att nyanlända
kvinnor i samma utsträckning som män skriver in sig som arbetssökande och därigenom kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser.
Erfarenheter från Oslo kommun visar vidare att enkla räkneexempel över hur mycket en familj kan tjäna om båda makarna
arbetar bidrar till att göra både mannen och kvinnan mer positivt
inställda till att också kvinnan arbetar och deltar i aktiviteter som
kan leda vidare till arbete.
Under 2010 hade 38 procent av alla utrikes födda mottagare av
ekonomiskt bistånd arbetslöshet som främsta försörjningshinder.
För ytterligare 13 procent var språkhinder det främsta försörjningshindret. Många utrikes födda mottagare av försörjningsstöd
har således behov av arbetsmarknadsinriktade och kvalificerande
insatser för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och
därigenom bli självförsörjande.
Kommunen kan även stimulera kvinnors deltagande i insatser
genom att konsekvent kalla både kvinnan och mannen till alla samtal som handlar om familjens ekonomiska situation. Detta ökar förutsättningarna för att hemmavarande kvinnor nås av information
om vilket stöd som erbjuds för att underlätta arbetsmarknadsetablering, exempelvis information om introduktionsgarantin.
Det är enligt utredningens mening av stor betydelse för nyanlända
kvinnors arbetskraftsdeltagande att kommunernas aktiveringskrav
riktas till både kvinnan och mannen i familjer som tar emot ekonomiskt bistånd.
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7.4.2

Utredningens förslag och bedömningar

Könsneutrala anvisningar till insatser

Bedömning: Arbetsförmedlingen bör genomföra ett kompetensutvecklingsprogram om normer och föreställningar kopplade till
kön och etnicitet. Utbildningen bör omfatta samtliga handläggare som huvudsakligen arbetar med nyanlända, både inom
och utanför etableringsuppdraget.
För att nyanlända ska erbjudas ett relevant och individualiserat stöd
för etablering är det viktigt att matchningen av insatser tar sin
utgångspunkt i den enskilda individens faktiska behov och förutsättningar och inte påverkas av könsstereotypa föreställningar om
kvinnor och män.
Utredningen visar att handläggares bemötande och matchning
av insatser färgas av antaganden om utrikes födda kvinnor som
grupp. Det förekommer föreställningar, också hos handläggare inom
statliga och kommunala myndigheter, om att nyanlända kvinnor har
mycket stora familjer. De flesta kvinnor som kom till Sverige 2000
och 2005 som anhöriginvandrare och skyddsbehövande har dock
ett eller två barn efter fem år i Sverige. Utredningens analyser visar
vidare att det tar längre tid för nyanlända kvinnor som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen att anvisas till en insats om de har barn
under sex år eller en utländsk make. För en nyanländ kvinna spelar
familjesituation och makens födelseland således roll för hur snabbt
hon anvisas till en åtgärd av handläggaren. Motsvarande samband
saknas för nyanlända män. Föreställningar om utrikes födda
kvinnor som grupp leder därmed till att nyanlända kvinnor får ta
del av färre och mindre relevanta insatser än nyanlända män. Det
kan också finnas en risk för att bemötandet av nyanlända män
präglas av föreställningar om dem som grupp.
Utredningen anser därför att Arbetsförmedlingen bör genomföra en intern utbildning för handläggare som arbetar med att stödja
nyanländas etablering. Utbildningen bör syfta till att informera och
vidareutbilda handläggarna i frågor som rör normer och föreställningar kopplade till kön och etnicitet. Projektet bör även inkludera
en översyn av myndighetens interna föreskrifter och handläggarstöd för att säkra att dessa inte reproducerar normer om kön och
etnicitet. Arbetsförmedlingen bör även ta fram en plan för hur
kunskapen från utbildningen ska förvaltas och vidareutvecklas
inom myndigheten i syfte att öka förutsättningarna för att både
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kvinnor och män erbjuds ett individualiserat stöd på likvärdiga villkor.
Arbetsförmedlingen håller för närvarande på att utveckla en
intern webbaserad utbildning om lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet. Utbildningen ska lanseras under december 2012 och
målet är att samtliga myndighetens medarbetare ska ha genomgått
utbildningen innan utgången av 2014. Den webbaserade utbildningen kan fungera som ett verktyg vid genomförandet av ett
kompetensutvecklingsprogram om normer och föreställningar
kopplade till kön och etnicitet. Enligt utredningen är det dock
viktigt att de webbaserade utbildningsmomenten kompletteras med
praktiska övningar där deltagarna ges möjlighet att reflektera och
diskutera verksamhetsnära exempel i grupp.
Mellan åren 2009-2010 genomförde Migrationsverket en liknande internutbildning kallad Normkritik – en utbildning om makt,
kön och sexualitet inom asylområdet inom ramen för det flyktingfondsfinansierade projektet Beyond Borders. Utbildningen vände
sig till asylhandläggare och syftade till att öka medvetenheten och
kunskapen om hur normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet påverkar myndighetens arbete inom asylområdet. En extern
utvärdering visar att utbildningen lett till goda resultat, men att det
krävs fortlöpande utvecklingsarbete för att uppnådda resultat ska
kunna bibehållas (Kontigo, 2010). Migrationsverkets erfarenheter
från arbetet med Beyond Borders bör tillvaratas i upplägget och
genomförandet av Arbetsförmedlingens utbildning.

7.5

Stärkta incitament och möjligheter att delta för
nyanlända småbarnsmammor

7.5.1

Ökade möjligheter till deltagande i insatser på deltid
för småbarnsföräldrar

Förslag: Då en nyanländ person till följd av vård av barn
minskar sitt deltagande till 75 procent av heltid, ska möjligheter
finnas att delta i etableringsinsatser under längre tid. Motsvarande ska även gälla för deltagare i introduktionsgarantin.
Förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska därför ändras så att det
i tillämpningen av etableringsplanens giltighetstid framgår att
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det ska bortses från sådan tid som föranletts av vård av barn när
etableringsplanen har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid. Sådan tid kan uppgå till sammanlagt högst åtta månader.
För att öka förutsättningarna för en snabb etablering på arbetsmarknaden är det viktigt att den inledande etableringsperioden blir
så kort som möjligt. Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare anger att aktiviteterna i etableringsplanen tillsammans ska motsvara verksamhet på heltid. Skälet till
denna huvudregel är att aktiviteter på heltid ökar förutsättningarna
för den nyanlända att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och
bli delaktig i samhällslivet. Aktiviteter på heltid ger utrymme för
parallella aktiviteter, vilket utgör en förutsättning för att uppnå en
hög kvalitet i etableringsinsatserna.
För många kvinnor har avbrott i såväl sfi som de tidigare kommunala introduktionsprogrammen berott på barnafödande och
vård av barn. Nyanlända som deltar i etableringsinsatser har enligt
förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare möjlighet att göra sammanhängande avbrott i upp till ett år för sjukdom eller vård av barn
med föräldrapenning. Etableringsplanen förlängs då med motsvarande tid. När kvinnan återgår till etableringsinsatser är det åter deltagande på heltid som är huvudregeln. Förordningen ger dock
möjlighet att minska omfattningen på etableringsplanen till 75, 50
eller 25 procent av heltid om den nyanlända är förhindrad att delta
på heltid till följd av sjukdom eller vård av barn. Vid deltagande på
deltid förlängs dock inte tiden för etableringsplanen.
Huvudregeln om heltid kan i vissa fall medföra att kvinnor, som
ofta har huvudansvaret för omsorgen om barnen, väljer att inte
återgå till sin etableringsplan. Resultatet blir att kvinnan går miste
om insatser som hon har behov av för att etablera sig i arbets- och
samhällslivet. Kravet på heltid kan även leda till att handläggare upprättar inofficiella deltidsplaner för kvinnor. Både norska uppföljningar
och utredningens egna studiebesök och intervjuer visar att det förekommer att kvinnor får en plan på heltid som innehåller så mycket
”luft” att det i realiteten är en deltidsplan. Även i detta fall förlorar
kvinnan effektiv tid i insatser.
Norska undersökningar av attityder till föräldraskap och
omvårdnaden av barnen visar att inställningen till om kvinnor bör
arbeta när barnen är små skiljer sig mellan olika ursprungsländer
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(Kavli och Nadim, 2009). En betydligt större andel från samtliga
länder är positiva till att kvinnan arbetar deltid än som menar att
kvinnan kan arbeta heltid under småbarnsåren. Även i svenskfödda
familjer väljer 40 procent av kvinnorna att arbeta deltid när yngsta
barnet är i förskoleåldern.
Föräldraledighetslagen (1995:584) ger föräldrar som är anställda
rätt att vara lediga på heltid för vård av barn som är under 18 månader,
samt rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel för barn
under åtta år. Förordningen (2010:409) om etableringsinsatser ger i
jämförelse med föräldraledighetslagen ett mindre utrymme för föräldrar att vara hemma med sina barn. Deltagande i etableringsinsatser är inte direkt jämförbart med en anställning. Etableringsinsatserna syftar till att nyanlända snabbt ska etablera sig i arbetsoch samhällslivet och det vore därför inte heller ändamålsenligt om
etableringstiden skulle sträckas ut över en mycket lång period. När
barnen är små bör dock föräldraledighetslagens möjlighet till förkortad arbetstid med upp till en fjärdedel kunna utnyttjas även av
nyanlända föräldrar, utan att detta minskar den effektiva tiden i
etableringsinsatser.
Utredningen föreslår därför att en nyanländ som till följd av
vård av barn minskar sitt deltagande i etableringsinsatser med en
fjärdedel ska kunna delta i aktiviteter enligt etableringsplanen i ytterligare högst åtta månader. Motsvarande möjligheter att kombinera
vård av barn på deltid och 75 procents deltagande i insatser föreslås
även för deltagare i introduktionsgarantin. Detta innebär att även
nyanlända som deltar på deltid får tillgång till högst 24 månaders
effektiv tid i insatser som de behöver för att etablera sig i arbetsoch samhällslivet.
Förslaget om att bortse från tid som föranletts av vård av barn
med föräldrapenning avser ett deltagande i insatser som motsvarar
75 procent av heltid. Deltid med en mindre omfattning än 75 procent ger inte utrymme för parallella insatser och riskerar därmed att
avsevärt minska kvaliteten i insatserna. Därför anser utredningen
att enbart deltid på minst 75 procent bör kunna ge möjlighet till
överhoppningsbar tid inom etableringsplanen respektive i introduktionsgarantin. Förslaget innebär en ökad flexibilitet som även kan
underlätta för föräldrarna att i större omfattning ta ett gemensamt
ansvar för barnen.
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7.5.2

Utredningens förslag och bedömningar

Utökad kontakt med hemmavarande kvinnor

Bedömning: Arbetsförmedlingen bör i sina föreskrifter och
handläggarstöd tydliggöra hur arbetsförmedlare ska arbeta för
att upprätthålla kontinuiteten i etableringsprocessen för nyanlända som gör avbrott i etableringsplanen respektive i introduktionsgarantin för vård av barn.
Det är viktigt att nyanlända som gör avbrott i etableringsinsatserna
på grund av vård av barn ges förutsättningar till kontinuitet i
etableringsprocessen. Det kan till exempel handla om att nyanlända
inför ett avbrott för vård av barn ska få en plan för hur återgången
till etableringsinsatserna ska se ut. Enligt utredningens enkätundersökning är det endast varannan arbetsförmedlare som tar fram en
sådan plan i dag. Ett annat sätt att säkra kontinuitet är att ha återkommande kontakt med den nyanlända föräldern under hans eller
hennes bortavaro samt att informera om frivilliga aktiviteter som
föräldern kan delta i under föräldraledigheten, t.ex. språkkaféer och
öppna förskolan. Även detta är det förhållandevis få handläggare
som gör i dag. Arbetsförmedlingen bör därför tydliggöra i handläggarstöd och föreskrifter vilka åtgärder som arbetsförmedlare ska
vidta för att bidra till kontinuiteten i etableringsprocessen.
Öppen förskola med språkstöd och planering för framtiden
Förslag: Skolverket ska ges i uppdrag att besluta om och fördela
bidrag till försöksverksamheter med öppen förskola där nyanlända föräldrar ges möjlighet till språkinlärning och planering
för framtiden. Verksamheter som kan beviljas stöd ska syfta till
att dels stödja nyanlända föräldrars kontakt med det svenska samhället och svenska språket under föräldraledighet, dels stimulera
nyanlända föräldrar att återuppta deltagande i sfi och andra arbetsförberedande aktiviteter efter föräldraledighet.
Utredningen föreslår att 25 miljoner kronor per år avsätts för
bidrag till försöksverksamheter inom den öppna förskolan.
För många nyanlända mammor leder föräldraledigheter till att
etableringsprocessen försenas, och språksvaga kan backa i sin språkutveckling under längre avbrott från etableringsinsatserna. Dess-
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utom finns en risk att vissa kvinnor inte återupptar sin påbörjade
etablering efter föräldraledigheten. För att möta nyanlända föräldrars behov av stöd under föräldraledigheten har vissa kommuner
och andra aktörer utvecklat verksamheter för att stödja föräldraledigas språkutveckling och planering inför framtiden. Genom en
informell kontakt med lokala förskolor minskar osäkerheten om
förskolans verksamhet, vilket sänker trösklarna för kvinnors deltagande i arbetskraften. Därtill fyller verksamheterna funktionen
att nå ut till hemmavarande kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom att använda de arenor där dessa kvinnor
befinner sig. Genom ökad språkfärdighet och kunskaper om samhället stärks de i sin föräldraroll samtidigt som deltagandet minskar
risken för isolering.
Enligt skollagen (2010:800) ska den öppna förskolan erbjuda
barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med medföljande
vuxna samtidigt som de vuxna ska ges möjlighet till social gemenskap. Det är inte obligatoriskt för kommuner att anordna öppen
förskola, men många kommuner erbjuder detta som ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg. I exempelvis Botkyrka
kommun finns inom den öppna förskolan grupper för nyanlända
föräldrar med föräldrastödsprogram och kursen ”Svenska med
sverigekunskap” för kvinnor med små barn som inte har möjlighet
att gå sfi. Motsvarande aktiviteter bedrivs även av andra aktörer,
t.ex. Frälsningsarmén i Akalla som kombinerar språkundervisning
för utrikes födda kvinnor med barnpassning och social gemenskap,
och Meritutbildning, ett privat utbildningsföretag i Malmö, som
driver projektet ”Föräldralediga med planering för framtiden”.
Goda exempel finns på flera håll. Däremot saknas en samlad kunskap om värdet av öppna förskolor med språkstöd och planering
för framtiden samt om vad som utmärker en framgångsrik verksamhet.
Utredningen föreslår därför att Skolverket ges i uppdrag att
besluta om och fördela bidrag i syfte att stimulera försöksverksamheter som stärker nyanlända föräldraledigas språkkunskaper
och kontakter med samhället med sikte på ett snabbare arbetsmarknadsinträde och att därefter följa upp resultaten för att öka kunskapen om verksamhetsformen. Uppdraget är i linje med Skolverkets
uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2012 att göra en samlad
bedömning av utvecklingen inom annan pedagogisk verksamhet,
där öppna förskolor är en del.
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För att kunna beviljas bidrag i den föreslagna försöksverksamheten bör verksamheterna dels erbjuda nyanlända föräldrar
kontakt med svenska samhället och svenska språket under föräldraledigheten, dels stimulera dem att efter föräldraledigheten
återuppta sfi och andra arbetsförberedande aktiviteter. Verksamheten bör utformas så att de nyanlända kan delta tillsammans med
barnen, och flerspråkig barnskötare ska finnas i verksamheten.
Studiebesök, informationsinsatser från myndigheter och kontakter
med ordinarie förskola bör ingå som integrerade delar.
Verksamheter som beviljas projektmedel ska till Skolverket redovisa metoder, deltagare och andelen deltagare som efter föräldraledigheten återupptar sitt deltagande i etableringsinsatser. Bidrag bör
kunna ges både till kommunala och privata verksamheter samt till
ideella organisationer, och som längst utbetalas under två år.
7.5.3

Vårdnadsbidrag bör inte kombineras med
försörjningsstöd

Bedömning: Vårdnadsbidraget kan leda till ett minskat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända kvinnor. Enligt Socialtjänstlagen bör kommunerna aktivt verka för att en sökande av försörjningsstöd så snart som möjligt ska kunna försörja sig själv.
Socialstyrelsen bör i de allmänna råden om ekonomiskt bistånd
(SOSFS 2003:5) ta in vägledning för kommunernas bedömning
av ekonomiskt bistånd i det fall en familj med vårdnadsbidrag
ansöker om försörjningsstöd.
År 2011 var det 108 kommuner som med stöd av lagen (2008:307)
om kommunalt vårdnadsbidrag lämnade bidrag på högst 3 000
kronor per månad för barn mellan ett och tre år till föräldrar som
väljer att själva ta hand om sina barn och därmed avstår från en förskoleplats. Vårdnadsbidrag betalades ut för förhållandevis få barn.
Under 2011 lämnades det någon gång under året för totalt cirka
8 500 barn. Utrikes födda föräldrar var dock överrepresenterade
bland mottagarna av bidraget. Fyra av tio mottagare av vårdnadsbidrag 2011 hade utländsk bakgrund, och andelen har ökat med 30
procent sedan bidraget infördes 2008. Kvinnor utgör 92 procent av
mottagarna av vårdnadsbidrag.
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Även nyanlända föräldrar tar emot vårdnadsbidrag, trots att deltagande i arbetsförberedande insatser är särskilt viktigt under den
första tiden för chansen att ha ett arbete på några års sikt. Bidraget
ökar den arbetsfria inkomsten och påverkar därmed valet att delta i
arbetskraften. Detta är problematiskt för framför allt nyanlända
mammors förutsättningar att snabbt etablera sig i arbets- och samhällslivet. I den utsträckning som vårdnadsbidrag betalas ut till
personer som annars skulle ha arbetat eller deltagit i insatser som
kvalificerar dem för ett arbete leder vårdnadsbidraget till ett minskat
arbetskraftsdeltagande. Vårdnadsbidraget kan också bli en fattigdomsfälla för nyanlända kvinnor som ännu inte etablerat sig på
arbetsmarknaden. I utredningens registeruppgifter framkommer att
de nyanlända mammor som använde sig av vårdnadsbidrag i
Stockholm 2010 hade mycket låga inkomster, i genomsnitt 63 000
kronor, och att mellan tio och 16 procent av dessa familjer också
hade försörjningsstöd samma år. För att dessa barnfamiljers ekonomiska situation ska kunna förbättras behöver en grund läggas
även för kvinnans deltagande i arbetslivet.
Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en sökande som tar ut föräldrapenning eller som har ersättning från någon av de ersättningar som
kan utgå vid arbetslöshet, sjukdom eller hög ålder (bl.a. etableringsersättning, arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjukpenning och
pension). Inte heller den sökandes partner (medsökande) får ha
någon av dessa ersättningar under den tidsperiod som vårdnadsbidraget betalas ut. Regeringen gjorde i dessa fall bedömningen att
utan en sådan begränsning kan vårdnadsbidraget leda till inlåsningseffekter för hushåll som helt eller delvis är ekonomiskt beroende av
samhällets olika trygghetssystem, dvs. motverka arbetslinjen (prop.
2007/08:91).
Motsvarande begränsning saknas dock för sökande som har försörjningsstöd, eftersom behovet av ekonomiskt bistånd kan grunda
sig i många olika skäl. Vuxna i hushåll som har så låga inkomster att
de understiger vad som kan bedömas vara skälig levnadsnivå är
dock enligt socialtjänstlagen som regel skyldiga att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid så att de själva på sikt kan tillgodose sina behov. Detta bör vara fallet om familjen har behov av
ekonomiskt bistånd även med vårdnadsbidraget inräknat. I detta
sammanhang kan det därmed inte anses vara acceptabelt att avstå
från att söka arbete och delta i insatser som kan stärka förutsättningarna för självförsörjning för vård av barn med vårdnadsbidrag
eftersom det inte ger en tillräcklig sammanlagd inkomst för att

304

SOU 2012:69

Utredningens förslag och bedömningar

familjens behov av ekonomiskt bistånd ska bortfalla. Rättsfall finns
inte ännu från prövning av rätt till ekonomiskt bistånd i samband med
vårdnadsbidrag. Däremot finns tidigare avgöranden i Regeringsrätten
vad gäller avvägningen mellan självvalt hemarbete och kravet att stå
till arbetsmarknadens förfogande som kan utgöra vägledning även
för hur rätten till ekonomiskt bistånd bör bedömas när familjen har
vårdnadsbidrag (RÅ85 2:5 och RÅ 1987 ref 167).
För närvarande nämns inte gränsdragningen mellan försörjningsstöd och vårdnadsbidraget i Socialstyrelsens allmänna råd om
ekonomiskt bistånd. I syfte att hävda arbetslinjen anser utredningen därför att de allmänna råden bör kompletteras med en vägledning för kommunernas bedömning av rätt till ekonomiskt
bistånd till hushåll som har vårdnadsbidrag.
7.5.4

Förändrad föräldraförsäkring

Bedömning: Föräldraförsäkringens regelverk bör ändras så att
möjligheterna till uttag av föräldrapenning för äldre barn
begränsas i syfte att öka arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor
som invandrar med barn i förskoleåldern.
Föräldrapenning kan betalas ut under totalt 480 heldagar per barn
fram tills dess att barnet fyller åtta år eller avslutar första klass. I
utredningens delbetänkande Förmån och fälla – nyanländas uttag av
föräldrapenning (SOU 2012:9) visas att ett intensivt uttag av föräldrapenning för äldre barn under det första året efter invandringen
till Sverige leder till att vissa nyanlända kvinnors arbetsmarknadsinträde försenas. Bland de 1 400 kvinnor som 2006 invandrade
tillsammans med barn under åtta år från länder utanför Europa, var
det 40 procent som tog ut mer än 200 dagar under 2007. I början av
2007 var barnen som invandrade med mammorna i denna grupp i
genomsnitt fyra år gamla, och inget barn var under ett år. I en
studie från Försäkringskassan framgår vidare att uttaget av föräldrapenning för utrikes födda barn som invandrade när de var
mellan fyra och sex år har ökat under senare år (Försäkringskassan,
2010).
Uttaget av föräldrapenning får inte bara konsekvenser för mammornas arbetsmarknadsetablering, utan kan även medföra effekter
som inte är till barnets bästa. Ett långt uttag innebär att barnens tid
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i förskola blir kort eller obefintlig, vilket kan försena deras språkinlärning och därmed försvåra skolgången. Barn i familjer med
långvariga uttag av föräldrapenning på grundnivå löper dessutom
risk för ekonomisk utsatthet. I delbetänkandet gjorde därför utredningen bedömningen att det finns skäl att göra förändringar i
föräldraförsäkringens regelverk så att risken minskar för att uttag
av föräldrapenning för äldre barn försenar nyanlända kvinnors
etablering på arbetsmarknaden. En av de alternativa lösningarna
som utredningen förde fram var en begränsning för uttag för barn
över fyra år.
Regeringen har i enlighet med utredningens bedömning i budgetpropositionen för 2013 aviserat en förändring av föräldraförsäkringen
som bland annat omfattar att högst 20 procent av de 480 föräldrapenningdagarna ska kunna tas ut efter att barnet fyllt fyra år (prop.
2012/13:1).

7.6

Stärkt kontakt mellan nyanlända och aktörer
som kan erbjuda stöd för etablering

7.6.1

Information i samband med invandring

Förslag: Migrationsverket ska ges i uppdrag att utforma en lättfattlig, tryckt information om möjligheter till stöd och insatser
som en nyanländ person kan ta del av för att etablera sig i
arbets- och samhällslivet. Informationen ska även innehålla uppgifter om vilken myndighet som den nyanlände ska vända sig till
för att ta del av respektive insats. Informationen ska delges den
sökande i samband med beslutet om uppehållstillstånd och
finnas tillgänglig på engelska och på aktuella större, sändarländers huvudspråk.
Det är viktigt att en nyanländ person får ta del av information om
insatser som stödjer etableringen i det svenska samhället så tidigt
som möjligt när besked om uppehållstillstånd har lämnats. I dagsläget informerar Migrationsverket inte om vilket stöd och vilka
insatser som nyanlända kan erbjudas i Sverige. Inte heller utlandsmyndigheterna tillhandahåller sådan information. För att öka nyanländas förutsättningar att ta del av erbjudet stöd för etableringen i
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arbets- och samhällslivet finns det därför behov att förbättra
informationen inför flytten till Sverige.
För att informationen ska nå ut till samtliga nyanlända följer att
den inte uteslutande kan vara webbaserad. Den måste också finnas i
tryckt form för att säkerställa att de personer som inte har tillgång
till denna informationskälla nås, och presenteras på ett sätt som är
ändamålsenligt med avseende på målgruppens skiftande behov.
Informationen bör bygga på den information som i dag finns på
Migrationsverkets webbsida med en sammanställning av vilka myndigheter som en nyanländ person kan behöva kontakta (exempelvis
Arbetsförmedlingen och Skatteverket), samt kontaktuppgifter till
respektive myndighet. Även valda delar från webbsidan Information
om Sverige, som Länsstyrelserna står bakom, bör ingå.
Utredningen föreslår därför att Migrationsverket får i uppdrag att
utforma och tillhandahålla information om stöd för etableringen i
arbets- och samhällslivet i samband med att besked om uppehållstillstånd lämnas. Migrationsverket bör utforma informationen i
samverkan med övriga berörda myndigheter.
7.6.2

Uppsökande arbete

Bedömning: Kommunernas uppsökande arbete för att etablera
en kontakt med hemmavarande kommuninvånare som saknar
inkomst från förvärvsarbete och samhällets olika trygghetssystem är viktigt för att erbjudandet om stöd ska nå fram.
Det finns ett tydligt samband mellan låg sysselsättningsgrad och
fattigdom. En person som under lång tid levt på en anhörigs inkomst
riskerar även att hamna i ekonomisk utsatthet vid skilsmässa eller den
anhöriges bortgång. För många nyanlända invandrare sammanfaller
det ekonomiska utanförskapet dessutom med ett socialt utanförskap som riskerar att gå i arv till nästa generation. Kommunernas uppsökande verksamhet kan bidra till att erbjudandet om
insatser för etablering når den grupp av hemmavarande kvinnor
som för tillfället försörjs genom en anhörig.
Enligt skollagen (2010:800) har kommunerna en skyldighet att
verka för att nå invånare i kommunen som har rätt till sfi och
grundläggande vuxenutbildning. Det ligger även i kommunens
intresse att verka för att så många kommuninvånare som möjligt
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etablerar sig på arbetsmarknaden. En hög sysselsättningsgrad ökar
skatteintäkterna och minskar framtida kostnader för försörjningsstöd.
Vissa kommuner arbetar därför uppsökande för att nå hemmavarande kommuninvånare som kan ha behov av insatser för etablering
på arbetsmarknaden och som inte tidigare har varit i kontakt med
kommunen. Detta kan handla om att sprida information om sfi på
platser som nyanlända redan besöker, exempelvis mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och skola. Det har också visat sig
framgångsrikt att sprida information om olika insatser via informella,
lokala nätverk. Enligt utredningens bedömning är det uppsökande
arbetet särskilt värdefullt för att nå nyanlända hemmavarande
kvinnor.

7.7

Utökad uppföljning och analys

7.7.1

Aktivt deltagande i samhällslivet

Förslag: Ett forskningsinstitut ska ges i uppdrag att vart fjärde
år följa upp i vilken grad insatserna för att stödja nyanländas
etablering bidrar till att stärka målgruppens aktiva deltagande i
samhällslivet. Uppföljningen ska baseras på intervjuundersökningar med målgruppen i kombination med registeruppgifter
och både inkludera nyanlända som omfattas av lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och övriga
nyanlända.
Enligt etableringslagen syftar etableringsinsatserna till att stärka
nyanländas aktiva deltagande i arbets- och samhällsliv. Dagens uppföljning har en tydlig tonvikt på hur insatserna bidrar till sysselsättning och egenförsörjning. Ett av de viktigaste nyckeltalen i uppföljningen av både Arbetsförmedlingens verksamhet generellt och
inom etableringsuppdraget är hur stor andel av de arbetssökande
som går vidare till arbete.
Det saknas emellertid i hög grad uppföljningar som belyser i
vilken utsträckning etableringsinsatserna bidrar till att stärka nyanländas förutsättningar för deltagande i samhällslivet i stort. En
person som har ett arbete kan förvisso antas i större utsträckning
känna sig delaktig i samhället än en person som står utanför arbetslivet. Men deltagande i samhällslivet är ett brett begrepp som inne308
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fattar allt från att ha förutsättningar för ett aktivt föräldraskap och
navigera i det svenska samhället till en mer svårfångad känsla av att
höra till i det nya landet. Det är inte säkert att dessa aspekter är
uppfyllda i och med att en person har ett arbete. För vissa
nyanlända är vägen till arbetsmarknaden dessutom mycket lång.
Det är därför viktigt att följa upp att nyanlända som står långt ifrån
arbetsmarknaden har givits förutsättningar att delta i samhällslivet i
övrigt.
Genom uppföljning kan kunskapen öka om vilka hinder och
möjligheter som utmärker nyanländas deltagande. Ökad kunskap är
en förutsättning för att nuvarande insatser ska kunna vidareutvecklas. Kunskap om nyanländas faktiska behov, värderingar och
förutsättningar minskar också risken för felaktiga antaganden om
målgruppen. Vid sidan av värdet som kunskapsunderlag, behövs
uppföljning av nyanländas deltagande i samhällslivet även för att
säkra att även denna aspekt fångas in i Arbetsförmedlingens samordningsuppdrag för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingens
fokus i uppföljningen på arbete och självförsörjning behöver
kompletteras, annars riskerar deltagande i samhällslivet uppfattas
som ett underordnat mål.
Uppdraget att följa upp målet om ett aktivt deltagande i samhällslivet bör baseras på intervjuundersökningar bland nyanlända i
kombination med relevanta registeruppgifter. Användningen av
kvalitativa datainsamlingsmetoder är en förutsättning för att nyanländas deltagande i samhällslivet ska kunna belysas från ett så brett
och heltäckande perspektiv som möjligt. Det råder i dag brist på
undersökningar där nyanlända tillfrågas om sin situation och sina
erfarenheter. Under början av 2000-talet genomförde Integrationsverket brukarundersökningar bland deltagare i introduktionen.
Sedan nedläggningen av myndigheten 2007 har de flesta uppföljningar byggt på kvantitativa data eller på intervjuer med handläggare och andra personer som arbetar med nyanländas etablering.
Ett undantag är den levnadsnivåundersökning bland utrikes
födda som Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier nyligen genomfört. Undersökningen har finansierats med
stöd från regeringen och Europeiska Integrationsfonden, och
belyser nio olika aspekter av levnadsnivå, däribland hälsostatus, tillgång till omsorg, arbetsförhållanden, ekonomiska förhållanden och
utbildningsmöjligheter. Upplägg och resultat från levnadsnivåundersökningen bör tillvaratas i uppdraget att återkommande följa
upp nyanländas deltagande i samhällslivet.
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Kommunernas stöd till nyanlända föräldrar

Förslag: Länsstyrelserna ska ges i uppdrag att kartlägga vilket
behov av föräldrastöd som nyanlända föräldrar har, samt vilka
befintliga föräldrastödsprogram för nyanlända föräldrar som
bedrivs av kommuner, landsting och ideella organisationer.
Utifrån kartläggningen ska Länsstyrelserna ta fram råd för hur
föräldrastödsprogram bör utformas för att i större utsträckning
möta nyanlända föräldrars behov av stöd.
Många nyanlända behöver, i likhet med andra föräldrar, stöd och
vägledning i föräldraskapet. De som invandrar med barn har inte
fått tillgång till det allmänt utformade föräldrastödet som erbjuds
under graviditeter och under barns första levnadsår. Vidare möter
de allmänna föräldrautbildningarna inte alltid de särskilda behov av
vägledning som nyanlända föräldrar kan ha i ett nytt land.
För att stödja nyanlända föräldrar har en del kommuner, ideella
organisationer och andra aktörer tagit fram särskilda föräldraprogram. Malmö Stad erbjuder exempelvis nyanlända föräldrar en
fem dagar lång föräldrautbildning, som bland annat behandlar barns
rättigheter och hälsa samt barnuppfostran. Västerås kommun
använder en privat aktör, Folkhälsobyrån, där ”kulturtolkar” i samarbete med en barnmorska erbjuder nyanlända föräldrar kurser i föräldraskap. Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund har drivit
ett föräldrastödsprogram för utrikes födda föräldrar i Stockholms
och Malmös förorter med samtalsledare som talade deltagarnas
modersmål.
Erfarenheter från dessa verksamheter visar att föräldrastödet
inte endast har ett värde för deltagarna i deras roller som föräldrar.
För i synnerhet nyanlända kvinnor som är hemarbetande kan föräldrastödet även stärka förutsättningarna för ett aktivt deltagande i
samhällslivet i stort. Det saknas emellertid överblick av vilka
aktiviteter som genomförs för nyanlända föräldrar på regional och
lokal nivå samt vilka resultat dessa verksamheter leder till. Detta
riskerar att medföra att goda erfarenheter inte tas tillvara.
Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion ingår i
Länsstyrelsernas uppdrag att följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå.
Länsstyrelserna ska även främja regional samverkan mellan berörda
kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar
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aktiviteter för nyanlända. Länsstyrelserna har därmed sedan tidigare ett väl upparbetat samarbete med kommunerna i länet.
Mot bakgrund av integrationsuppdraget samt länsstyrelsernas kontaktnät och regionala kännedom föreslår utredningen att Länsstyrelserna får i uppdrag att kartlägga vilket behov av stöd som
nyanlända föräldrar har i föräldraskapet samt vilka befintliga verksamheter med föräldrastödsprogram som kommuner, landsting och
andra aktörer anordnar för nyanlända föräldrar. Länsstyrelserna bör
i sin kartläggning identifiera både goda exempel och eventuella
brister i befintliga verksamheter. De bör också utarbeta råd till
kommunerna om vad föräldrastödsprogram bör omfatta och hur de
bör utformas. I kartläggningen bör Länsstyrelserna bland annat
beakta deltagarnas förmåga att tillgodogöra sig informationen och
om modersmålsstödjare eller kulturtolkar kan bidra till en ökad
förståelse utöver den rent språkliga.
Kartläggningen bör ta sin utgångspunkt i de övergripande målsättningarna för det generella föräldrastödet som regeringen
formulerat i den nationella strategin för föräldrastöd En vinst för
alla. Som en del av strategin fick Folkhälsoinstitutet 2009 i uppdrag
att stödja och stimulera utveckling av föräldrastöd på kommunal
nivå. Uppdraget genomfördes i samråd med Sveriges Kommuner
och Landsting och avrapporterades i juni 2012. I augusti 2012 fick
Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utse en aktör som ska ta fram och
erbjuda utbildning i föräldrastödjande arbete (prop. 2012/13:1).
Erfarenheter och resultat från de två regeringsuppdragen bör tillvaratas i Länsstyrelsernas kartläggning av föräldrastödsprogram för
nyanlända.
Kartläggningen och riktlinjerna med goda exempel förväntas
bidra till att kommuner och andra lokala aktörer får tillgång till en
sammanhållen kunskap om väl fungerande verksamheter som kan
stärka och stödja nyanlända föräldrar i föräldrarollen.
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Det sägs ofta att ”utbildar man en kvinna, utbildar man en familj”. Att
kvinnor ges möjlighet att delta i utbildning och andra insatser som kan
leda till arbete är därför inte bara en fråga om ekonomisk självständighet. Det handlar också om att skapa möjligheter för ett aktivt
föräldraskap. Ju bättre mammorna känner till samhället som de lever i,
desto bättre kan de stödja och vägleda sina barn. Det är omöjligt att
uppfostra barn i ett samhälle som man själv inte känner.
(Toril Løfwander, chef för Quo Vadis,
ett kompetenscentrum för utrikes födda kvinnor i Oslo)

8.1

Möjligheterna att nå de integrations- och
jämställdhetspolitiska målen

Såväl integrations- som jämställdhetspolitiken syftar till att utjämna
skillnader i människors förutsättningar och handlingsutrymme. I det
första fallet avses skillnader som beror av etnicitet eller kulturell bakgrund, och i det andra fallet skillnader som beror av kön. Utredningens uppdrag tar sin utgångspunkt i båda dessa politikområdens
målsättningar.1 Utrikes födda har lägre sysselsättning och högre
arbetslöshet än inrikes födda, och det tar ofta lång tid för nyanlända
invandrare att etablera sig i arbets- och samhällsliv. Sysselsättningsgraden är särskilt låg bland utrikes födda kvinnor, och nyanlända
kvinnor möter särskilt höga trösklar till arbetsmarknaden. Med ett
ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare stärks dessa människors förutsättningar till arbete,
egenförsörjning och deltagande i samhällslivet. Därmed förbättras

1

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (rskr. 2008/09:155). Målet för jämställdhetspolitiken är
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (rskr.
2008/09:115).
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också förutsättningarna både för integrationen mellan inrikes och
utrikes födda och för jämställdheten mellan kvinnor och män.
De föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla de integrationsoch jämställdhetspolitiska målen på tre sätt. För det första leder
förslagen till att fler nyanlända kvinnor och män tidigt anmäler sig
som arbetssökande och därigenom kan få stöd att snabbare påbörja
sin etablering i arbets- och samhällslivet. Bland kvinnor som 2005
invandrade som anhöriga och som inte arbetade de första åren efter
invandring var det enbart 25 procent som var inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel bland män
som kom som övriga anhöriginvandrare var 35 procent. Information i samband med uppehållstillstånd om vilket stöd för etableringen
som erbjuds ökar förutsättningarna för en tidig kontakt med
Arbetsförmedlingen och kommunen. Försöksverksamhet med
öppen förskola är ett annat förslag som medför ökad kontakt, i
detta fall inriktat särskilt mot föräldrar som är hemma med sina
barn. Introduktionsgarantin medför möjligheter att delta i kompetenshöjande och arbetsförberedande insatser med en individualiserad ersättning, vilket stärker de ekonomiska incitamenten att
delta. I synnerhet kvinnors deltagande kan förväntas öka av denna
förbättring. En utökad möjlighet att delta i insatser på deltid när
barnen är små minskar risken för att småbarnsföräldrar väljer att
avbryta eller skjuta upp etableringsprocessen.
För det andra leder förslagen till att fler tidigt erbjuds att delta i
insatser som kan underlätta etableringen i arbetslivet. Genom
introduktionsgarantin får även nyanlända anhöriginvandrare som
inte omfattas av etableringslagen ta del av ett samordnat stöd och
av Arbetsförmedlingens insatser. Att fler tidigt får möjlighet att
delta i arbetsförberedande insatser innebär att fler också får ökade
chanser att snabbare komma i arbete. Utredningens analys visar på
ett starkt samband mellan tid till insats och sannolikhet att vara sysselsatt fem år efter invandringen (avsnitt 5.2). Med ett antagande om att
förslagen leder till att kvinnor skriver in sig dubbelt så ofta (ökning
från 25 till 50 procent) och att nästan samtliga inskrivna tar del av
arbetsförberedande insatser under det första året (ökning från fem
till 90 procent)2 anger det skattade sambandet att andelen syssel2
Det angivna programdeltagandet baseras på uppgifter i tabell 5.7 för andelen bland kvinnor
som invandrat 2005 som övriga anhöriginvandrare som under det första året efter inskrivning som arbetssökande fick ta del av en programinsats (fem procent) respektive uppgifter i
tabell 5.4 för andelen av nyanlända kvinnor med en etableringsplan som under det första året
deltagit i en arbetsförberedande insats hos Arbetsförmedlingen (94 procent).
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satta bland kvinnor som invandrar som övriga anhöriginvandrare
skulle öka från 40 till drygt 50 procent fem år efter folkbokföring.
För det tredje innebär utredningens förslag att nyanlända kvinnor och män kan ta del av mer relevanta insatser som i högre grad
möter deras individuella behov, vilket i sin tur leder till en effektivare etableringsprocess. Förstärkta kompetenshöjande insatser förbättrar förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden för
nyanlända med förgymnasial utbildning. Införandet av introduktionsgarantin, baskunskaper som en del i studieväg 1 i sfi, utökad
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen samt möjlighet för nyanlända att delta i utbildning på folkhögskolor stärker
tillgången till breda och sammanhållna lösningar. Förstärkta förmedlingsinsatser ökar möjligheterna till en gedigen kartläggning av
individens behov och bakgrund och en förbättrad matchning mot
såväl arbete som mot insatser. Kompetensutveckling av handläggare på Arbetsförmedlingen bidrar till att öka deras medvetenhet
om hur normer kopplade till kön och etnicitet påverkar bemötandet av nyanlända kvinnor och män. Detta stärker i sin tur förutsättningarna för att både kvinnor och män erbjuds ett individualiserat stöd på likvärdiga villkor.

8.2

Barnens situation och möjligheter

Utredningens förslag syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet
bland vuxna nyanlända kvinnor och övriga anhöriginvandrare. De
föreslagna åtgärderna har dock indirekt konsekvenser även för
nyanlända barns och ungdomars situation och möjligheter.
Med ökad sysselsättningsgrad bland utrikes födda personer
följer en minskad risk för ekonomisk utsatthet. Det är betydligt
vanligare att barn till föräldrar som invandrat till Sverige är ekonomiskt utsatta än barn vars föräldrar är födda i Sverige. Bland
barnhushåll som består av två utrikes födda föräldrar eller en ensamstående utrikes född förälder levde nästan hälften i relativ fattigdom
2011.3 Föräldrar som invandrat till Sverige dominerar även bland
barnhushållen som haft en låg ekonomisk levnadsstandard flera år i
rad (Försäkringskassan, 2012). År 2009 levde nästan 92 000 barn
(0–17 år) med utrikes födda föräldrar i hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd (Salonen, 2012a).
3

Disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i riket.
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Utrikes födda har särskilt låga inkomster under de första åren i
Sverige. Under 2011 var det drygt 8 300 nyanlända barnfamiljer
som mottog ekonomiskt bistånd under minst tio månader (avsnitt
3.5). Den genomsnittliga disponibla hushållsinkomsten var låg två
år efter invandringen, mellan 170 000 och 190 000 kronor, bland
såväl flyktingmottagna som bland övriga anhöriginvandrare som
invandrade 2005 (bilaga 2). Inkomsterna ökar med tiden i Sverige.
Men också fem år efter invandringen var den genomsnittliga hushållsinkomsten låg – mellan 180 000 och 220 000 kronor. Majoriteten av kvinnorna och männen i gruppen var vid detta tillfälle föräldrar (bilaga 2). Det är således många barn till nyanlända som
växer upp under knappa ekonomiska förhållanden. Ett ökat och
tidigarelagt arbetskraftsdeltagande bland föräldrarna, och därmed
ökade chanser till inkomster från arbete, leder i sin tur till en
minskad barnfattigdom och förbättrade levnadsförhållanden för
barnen.
Studier visar vidare att föräldrarnas arbetsmarknadssituation i hög
grad överförs till barnen, även om barnen är födda och uppväxta i
Sverige (Århammar, 2004). Barn med utländsk bakgrund löper
högre risk att själva bli arbetslösa jämfört med barn med svensk
bakgrund. De har även lägre arbetsinkomster. Genom att fler
nyanlända ges förutsättningar att delta i arbets- och samhällslivet
minskar risken för att ett utanförskap hos föräldrarna går i arv till
barnen.
Utredningens förslag bidrar även till att stärka nyanlända barns
tillgång till förskola, bland annat genom utökad kontakt med hemmavarande föräldrar, begränsad möjlighet att ta ut föräldrapenning för
barn över fyra år, stärkta ekonomiska incitament för föräldrarna att
delta i insatser samt försöksverksamheter för att utveckla den
öppna förskolan. Behovet av förskola varierar med varje enskilt
barn. Flytt till ett nytt land kan öka barnets känsla av otrygghet,
och barn till skyddsbehövande kan ha varit med om svåra upplevelser. Ett otryggt och traumatiserat barn kan i vissa fall må bäst
av att vara hemma med en förälder under den första tiden i Sverige.
Om föräldrarna själva är traumatiserade kan det å andra sidan vara
angeläget för barnet att få möjlighet att knyta an också till andra
vuxna och barn utanför den egna familjen.
På ett generellt plan visar forskningen att barn som har gått i
förskola innan skolstart har en bättre kognitiv och språklig utveckling än barn som inte har deltagit i förskola eller annan pedagogisk
verksamhet. Förskolebarn klarar sig också bättre i skolan (Folk-
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hälsoinstitutet, 2009; Andersson, 1992). Effekterna är särskilt stora
för barn från fattiga och resurssvaga familjer, för vilka förskolan
bidrar till en ökad välfärd och social mobilitet (Datta Gupta m.fl.,
2008).
Slutligen bidrar utredningens förslag till att stärka nyanländas
möjligheter till ett aktivt föräldraskap. Social isolering, bristande
nätverk samt begränsade kunskaper i svenska språket och om det
svenska samhället är inte endast hinder för etableringen på arbetsmarknaden, utan gör det också svårare för nyanlända föräldrar att
ge sina barn stöd och vägledning. Genom deltagande i kvalificerande och arbetsförberedande insatser kan nyanlända föräldrars
kännedom om och förankring i samhället öka, vilket även påverkar
deras förutsättningar att ge sina barn stöd både i skolan och i
sociala relationer.

8.3

Ekonomiska konsekvenser för den offentliga
sektorn

Utredningens förslag om introduktionsgarantin för nyanlända,
höjd schablonersättning till kommuner som tar emot flyktingar,
skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga, försöksverksamhet
med öppna förskolor samt utökad uppföljning och analys medför
ökade kostnader för staten. Övriga förslag bedömer utredningen
kan genomföras inom ramen för befintliga resurser hos respektive
myndighet. För kommunerna innebär förslaget om introduktionsgarantin samtidigt minskade kostnader för försörjningsstöd, och
den höjda schablonersättningen innebär en ökad finansiering för
kommunernas kostnader för flyktingmottagandet.
På några års sikt förväntas utredningens förslag leda till ökad
sysselsättning bland nyanlända kvinnor och övriga anhöriginvandrare. Utredningens skattningar visar på ett starkt samband
mellan att tidigt delta i arbetsförberedande insatser och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter invandringen. Det finns
även flera tidigare studier som visar att ett ökat arbetsutbud har en
betydande positiv nettoeffekt på den offentliga sektorns finanser
(Ds 2008:36; Konjunkturinstitutet, 2008). När fler personer deltar
i arbetskraften ökar även sysselsättningen, vilket leder till ökade
skatteintäkter för staten och kommunerna. Samtidigt minskar den
offentliga sektorns kostnader för transfereringar till följd av arbets-
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löshet och i vissa fall även sjukdom. Likaså utgifter för bostadsbidrag,
äldreförsörjningsstöd etc. minskar när sysselsättningsgraden ökar.

8.4

Ekonomiska konsekvenser för staten

8.4.1

Introduktionsgarantin för nyanlända

Målgruppen för den i avsnitt 7.2 föreslagna introduktionsgarantin
är vuxna över 20 år som beviljats uppehållstillstånd på grund av
anknytning och som varit folkbokförda högst ett år, exklusive personer som omfattas av etableringslagen (2010:197) samt personer
som är medborgare i länder inom EU/EES. Enligt Migrationsverket fick 19 545 personer i denna målgrupp uppehållstillstånd i
Sverige 2011, 64 procent var kvinnor och 36 procent var män. Året
innan, 2010, fick 18 622 personer i målgruppen uppehållstillstånd,
varav 63 procent var kvinnor och 37 procent var män.
En person som tillhör målgruppen kan anvisas till programmet
om han eller hon är arbetssökande och en anvisning är arbetsmarknadspolitiskt motiverad, dvs. personen har behov av ett sammanhållet stöd med utbildning i svenska för invandrare (sfi) och arbetsförberedande insatser för att stärka sin position på arbetsmarknaden. En förutsättning för anvisning är att personen är inskriven
på Arbetsförmedlingen. Av dem som 2005 invandrade till Sverige
som övriga anhöriginvandrare från länder utanför Europa (inkl.
Nordamerika och Oceanien) och som saknade arbete året efter
invandringen var drygt 35 procent av männen och 25 procent av
kvinnorna inskrivna på Arbetsförmedlingen (bilaga 2).
Utredningens förslag syftar emellertid till att öka arbetskraftsdeltagandet. Detta innebär att om åtgärderna har effekt så kommer
en högre andel än i dag av de nyanlända anhöriginvandrarna skriva
in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. En bättre indikator
för att bedöma inflödet i garantin är därför andelen nyanlända i ett års
invandringskohort som saknar arbete. Cirka 30 procent av kvinnorna
och 60 procent av männen som invandrade som övriga anhöriginvandrare från icke-västliga länder 2005 hade en registrerad
inkomst på minst ett prisbasbelopp två år efter invandringsåret
(bilaga 2). En grov uppskattning utifrån dessa siffror är att cirka 70
procent av kvinnorna och 40 procent av männen i målgruppen har
behov av att delta i introduktionsgarantin under det första året i
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Sverige. Det motsvarar cirka 11 000 personer vid en årlig invandring på
19 000 personer och en könsfördelning på 64/36 procent.
Inte heller efter ett genomförande av utredningens förslag kan
samtliga nyanlända som saknar arbete förväntas skriva in sig hos
Arbetsförmedlingen under det första året i Sverige. Det beräknade
inflödet i och därmed kostnaden för garantin blir därför sannolikt
överskattat med den ovanstående uppskattningen. För att erhålla
ett intervall för ett beräknat inflöde i garantin kan man utgå från
andelen kvinnor och män i målgruppen som uppbär försörjningsstöd och som därmed i stor utsträckning kommer att uppmanas att
skriva in sig på Arbetsförmedlingen av kommunen. Bland övriga
anhöriginvandrare som invandrade till Sverige 2005 hade cirka 20
procent av kvinnorna och 40 procent av männen försörjningsstöd
under det första året i Sverige. Det motsvarar ett inflöde på 5 200
deltagare vid en invandring på 19 000 personer, förutsatt att samtliga nyanlända biståndsmottagare blir anvisade till introduktionsgarantin efter inskrivning som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
Programmet kan som längst omfatta 24 månader. Olika deltagare står olika långt ifrån arbetsmarknaden och kommer därför
delta i programmet under olika lång tid. I genomsnitt beräknas en
deltagare i introduktionsgarantin delta i insatser under 1,5 år. Det
är först tre år efter införandet av garantin som antalet deltagare
kommer motsvara full volym. Verksamheten kommer successivt att
öka under det första året. Vid ett årsinflöde på 11 000 personer förväntas deltagarantalet i genomsnitt uppgå till 6 000 personer år 1,
15 000 personer år 2 respektive 16 500 personer (en och en halv
kohort) år 3. Om beräkningen i stället baseras på det lägre inflödet
på 5 200 deltagare per år, förväntas antalet deltagare i garantin uppgå till 3 000 personer år 1, 7 000 personer år 2 respektive 7 800 personer år 3 (tabell 8.1).

Källa: Egna beräkningar.
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Kostnaden per person som deltar i introduktionsgarantin påverkas
av ersättningen som den nyanlände får vid deltagande. Eftersom
garantin vänder sig till nyanlända utrikes födda som varit folkbokförda högst ett år och som inte etablerat sig på arbetsmarknaden,
kommer deltagarna antingen erhålla aktivitetsstöd på grundnivå
eller utvecklingsersättning. Aktivitetsstödet betalas ut till deltagare
i åldern 25 till 64 år och motsvarar 223 kronor per dag före skatt
vid deltagande på heltid. Utvecklingsersättningen betalas ut till deltagare i åldern 20 till 24 år och motsvarar 140 kronor per dag.4 I
genomsnitt kommer ersättningen för en deltagare i garantin motsvara 4 365 kronor per månad vid deltagande på heltid, beräknat
utifrån målgruppens ålderssammansättning 2011.5
I tabell 8.2 redovisas kostnaden per månad för en person som
deltar i introduktionsgarantin på heltid. Utöver deltagarersättningen inkluderar styckkostnaden även kostnader för ökade förmedlingsinsatser samt kostnader för program och insatser. I likhet
med etableringsuppdraget krävs en jämförelsevis hög personaltäthet för denna målgrupp för att uppnå kvalitet i kartläggnings- och
förmedlingsarbetet. I etableringsuppdraget motsvarar tillskottet till
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag 3 000 kronor per deltagare
och månad, men för etableringslagens målgrupp omfattar uppdraget även tidskrävande arbetsmoment som inte ingår i introduktionsgarantin (hantering och administration av bosättning, särskilda regler för etableringsersättning och etableringstillägg, upphandling och ersättning till lotsar). Därför beräknas den genomsnittliga kostnaden för förstärkta förmedlingsinsatser i garantin till
2 000 kronor per månad och deltagare. Detta motsvarar en genomsnittlig handläggartäthet på 29 sökande per handläggare. Kostnaden
för Arbetsförmedlingens köp av program och insatser för deltagare
i introduktionsgarantin har beräknats på samma nivå som inom
etableringsuppdraget.

4

Ersättningen är undantagen från beskattning.
Enligt Migrationsverkets statistik var cirka 23 procent av de personer i målgruppen som
fick uppehållstillstånd 2011 under 25 år. Eftersom viss tid passerar mellan tidpunkten för
uppehållstillstånd och anvisningen till introduktionsgarantin, bygger beräkningen av den
genomsnittliga deltagarersättningen på ett antagande om att en femtedel av deltagarna som
var under 25 år när de fick uppehållstillstånd har hunnit fylla 25 år vid deltagande i garantin.
5
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Källa: Egna beräkningar baserade på Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar.

Den totala bruttokostnaden per år för introduktionsgarantin vid
ett årligt inflöde på 11 000 deltagare (alternativ 1) respektive 5 200
deltagare (alternativ 2) för år 1, år 2 samt år 3 efter införandet redovisas i tabell 8.3.

Källa: Egna beräkningar.

Kostnaderna för introduktionsgarantin bör föras upp på anslag 1:1
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, respektive 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser inom utgiftsområde
14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
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Höjd schablonersättning till kommunerna

Utredningen föreslår i avsnitt 7.3.3 att statens ersättning till kommuner som tar emot flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och
deras anhöriga höjs från 82 200 kronor till 90 200 kronor för vuxna.
Höjningen avser täcka ett utökat språkstöd inom studieväg 1 i sfi i
syfte att effektivisera elevernas inlärningsprocess.
För att bestämma höjningens storlek har utredningen beräknat
hur omfattande behovet av språkstöd på studieväg 1 kan förväntas
vara. Årskostnaden som anges i tabell 8.4 är baserad på ett jämnt
mottagande i kommunerna av flyktingar, skyddsbehövande i övrigt
och deras anhöriga över året på 12 000 vuxna (18–64 år) per år.
Cirka hälften av dem som hade en etableringsplan i april 2012 hade
vid invandringstillfället en förgymnasial utbildning som enligt Arbetsförmedlingens bedömning var kortare än nio år (Arbetsförmedlingen, 2012b). Det innebär att cirka 6 000 personer per år kan
antas ha behov av att delta i studieväg 1 inom sfi. Det genomsnittliga antalet studietimmar bland dem som påbörjade kurs A och
B inom studieväg 1 år 2009 och som hade fått minst godkänt 2011
var sju månader enligt Skolverkets statistik. Behovet av språkstöd
på studieväg 1 i en flyktingkohort motsvarar därmed cirka 4 200
lärarmånader, förutsatt att varje språkstödjare i genomsnitt stödjer
tio elever.
Schablonersättningen betalas ut över en period av två år, vilket
innebär att också utgiftseffekten av höjningen fördelas över två år.
Eftersom inflödet av flyktingmottagna sker successivt under året,
beräknas den höjda ersättningen för 6 000 personer år 1. År 2 respektive år 3 kommer antalet individer ha ökat till 18 000 respektive 24 000
personer.

Källa: Egna beräkningar.
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Försöksverksamheter inom öppna förskolan

Utredningen föreslår i avsnitt 7.5.2 försöksverksamheter inom
öppna förskolan med språkstöd och planering för framtiden som
riktar sig till utrikes födda hemmavarande småbarnsföräldrar. Behovet
av sådana verksamheter bedöms i första hand finnas i de utsatta
stadsdelar som regeringen aviserat ska tilldelas stimulansmedel under
2013 och 2014 för att minska utanförskapet. Utöver dessa 15 stadsdelar kan det finnas ytterligare kommuner eller stadsdelar med
behov och intresse av att starta försöksverksamheter.
Utredningen bedömer att cirka 25 öppna förskolor per år bör
kunna beviljas medel för att bedriva den föreslagna försöksverksamheten. Bidraget bör täcka utvecklingskostnader samt lönekostnad för en flerspråkig barnskötare. Därutöver behöver Skolverket
medel för administrativa kostnader och för finansiering av utvärdering
av försöksverksamheten. Sammantaget beräknas att 25 miljoner
kronor per år bör avsättas för försöksverksamheter inom den
öppna förskolan. Med tanke på ansökningsprocess och beslut om
bidrag beräknas kostnaden uppgå till hälften av den totala årskostnaden det första året. Med en tvåårig försöksverksamhet fördelas
kostnaden därmed över tre år.

Källa: Egna beräkningar.

8.4.4

Utökad uppföljning och analys

Utredningen föreslår i avsnitt 7.7.1 att ett forskningsinstitut ges i
uppdrag att vart fjärde år följa upp i vilken grad insatserna för att
stödja nyanländas etablering bidrar till att stärka målgruppens
aktiva deltagande i samhällslivet. Uppföljningen ska enligt utredningens förslag baseras på intervjuundersökningar i kombination
med registeruppgifter. Kostnaden för den intervjubaserade levnadsnivåundersökningen bland utrikes födda som Stockholms universitet nyligen har genomfört uppgick till cirka 20 miljoner kronor.
Kostnaden för utredningens förslag kan därmed beräknas till fem
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miljoner kronor per år, vilket bör föras till anslaget 1:1 Integrationsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
8.4.5

Sammantagna kostnader och finansiering

Utredningens förslag innebär ökade utgifter inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv för arbetsmarknadspolitiska åtgärder
för att förhindra långtidsarbetslöshet (introduktionsgarantin). De
anslag som berörs är 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
samt 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser. Utredningen konstaterar att avsevärda anslagsmedel under
de senaste åren har förts bort som anslagssparanden från de
berörda anslagen och gör därför bedömningen att de ökade utgifterna för introduktionsgarantin ryms inom nuvarande ramar.
De ökade utgifterna till följd av en höjd ersättning till kommuner
för att möta nyanlända flyktingmottagnas behov av språkstöd inom
utbildningen i svenska för invandrare (höjd schablonersättning)
föreslår utredningen kan finansieras genom en omprioritering inom
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Satsningen på förbättrade förutsättningar för nyanlända kvinnors deltagande i arbetskraften (försöksverksamhet med öppna förskolor) anser utredningen bör kunna rymmas inom ramen för de medel som beräknats
för särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13. På motsvarande sätt kan kostnaden för ett förbättrat underlag för utformningen av integrationspolitiken (utökad uppföljning) finansieras
med medel beräknade för uppföljning och analys av integrationspolitiken inom utgiftsområde 13.
I tabell 8.6 redovisas de beräknade kostnaderna år 1, år 2 respektive år 3 för att genomföra utredningens förslag.
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Anm: Årskostnaden för introduktionsgarantin är beroende av hur stort inflödet av deltagare i garantin
är. Kostnadsintervallet i tabellen baseras på ett beräknat inflöde av 5 200 respektive 11 000 deltagare
per år. Se avsnitt 8.4.1 för en mer detaljerad beskrivning av hur inflödet av deltagare har beräknats.
Källa: Egna beräkningar.

Introduktionsgarantin
Den beräknade kostnaden i tabell 8.6 för introduktionsgarantin
utgör en bruttokostnad. Arbetsförmedlingen har från och med 2012
i uppdrag att identifiera personer som löper stor risk att drabbas av
långtidsarbetslöshet och som på ett tidigt stadium har behov av
stöd och insatser. Individanpassat stöd i form av framför allt förstärkta förmedlingsinsatser, men även i begränsad utsträckning
programinsatser, ska kunna ges tidigt till personer som riskerar att
fastna i långvarigt utanförskap. För att klara detta uppdrag har myndigheten tillförts både förstärkta förvaltningsanslag för att intensifiera
förmedlingsarbetet och ökade anslag för att kunna erbjuda aktiviteter
och program till arbetssökande i behov av tidiga insatser. Arbetsförmedlingen har även i uppdrag att stötta nyanlända invandrare
med insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på
arbetsmarknaden. Även för detta uppdrag har myndigheten tilldelats
utökade resurser. Bland dem som 2005 invandrade som övriga
anhöriginvandrare från länder utanför Europa, Nordamerika och
Oceanien och som saknade arbete året efter invandringen, var drygt
25 procent av kvinnorna och cirka 40 procent av männen inskrivna
som arbetssökande (bilaga 2). Cirka en tredjedel av målgruppen för
introduktionsgarantin kan därmed antas vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen redan i dag. Enligt utredningens bedömning motsvarar därför en tredjedel av kostnaderna för introduktionsgarantin
redan befintliga uppdrag för Arbetsförmedlingen. Vid ett årligt
inflöde på 11 000 deltagare motsvarar detta 240 miljoner kronor år
1, 600 miljoner kronor år 2 och 660 miljoner kronor år 3.
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Introduktionsgarantin förväntas även leda till ett minskat inflöde
av långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin i och med att
personer som tidigare fått vänta på insatser ges möjlighet att delta
tidigare i arbetsförberedande insatser. Kostnaderna för introduktionsgarantin innebär därför i viss utsträckning en tidigareläggning
av utgifter snarare än en kostnadsökning. Ju tidigare insatser
erbjuds desto större är sannolikheten för deltagaren att få ett arbete
(avsnitt 5.2). Baserat på utredningens skattningar av sambandet
mellan tid till insats och sannolikhet att vara sysselsatt bedöms ett
minskat inflöde till jobb- och utvecklingsgarantin innebära att nettokostnaden för introduktionsgarantin sjunker med ytterligare 15 procent. Det motsvarar 73 miljoner kronor år 1, 180 miljoner kronor år 2
och knappt 200 miljoner kronor år 3 vid ett årligt inflöde i garantin
på 11 000 deltagare.
Genom utredningens förslag ges även nyanlända anhöriginvandrare möjlighet att som en del av programmet komplettera
sina kunskaper på komvux med aktivitetsstöd under den första
tiden i landet. Beräknat utifrån tidigare omfattning av studier på
komvux kan cirka 20 procent av deltagarna i garantin antas komma
att studera motsvarande sex månader på heltid inom ramen för
introduktionsgarantin.6 Därmed minskar statens utgifter för studiebidrag med cirka 86 miljoner kronor från och med år 3 vid ett årligt
inflöde på 11 000 deltagare.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013, i enlighet med
utredningens bedömning i delbetänkandet Förmån och fälla –
nyanländas uttag av föräldrapenning (SOU 2012:9), aviserat en förändring av föräldraförsäkringen som innebär en begränsning av
möjligheterna att ta ut föräldrapenning för barn som har fyllt fyra
år. Förändringen syftar till att minska risken för att ett längre uttag
av föräldrapenning för äldre barn försenar nyanlända kvinnors
etablering på arbetsmarknaden. I delbetänkandet visas att cirka 60
procent av mammorna som 2006 invandrade med barn från länder
utanför EU/Norden och som inte fick fler barn i Sverige tog ut
föräldrapenning året efter invandringen. Det genomsnittliga uttaget
var 130 dagar. I början av 2007 var barnen i genomsnitt 4,2 år
gamla, vilket innebär att uttaget i hög grad avsåg barn som fyllt fyra
6
Beräkningen baseras på hur stor andel av de övriga anhöriginvandrare som invandrade år
2005 som studerade på komvux eller folkhögskola två år efter invandringstillfället (22 procent av kvinnorna respektive 17 procent av männen). Samtliga deltagare antas ha det högre
studiebidraget på 6 512 kronor per månad.
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år. Begränsningen av möjligheten att ta ut föräldrapenning för äldre
barn kommer därför att leda till minskade utgifter för föräldraförsäkringen. Från länder utanför EU/Norden invandrade år 2006
totalt 4 172 föräldrar som hade barn under åtta år och som inte fick
fler barn i Sverige under de första fyra åren i landet. Dessa föräldrars uttag av föräldrapenning åren 2007–2009 för barn som fyllt
fyra år beräknas motsvara drygt 60 miljoner kronor.7
Nettokostnaden för introduktionsgarantin blir med stöd av ovanstående cirka 970 miljoner kronor per år från och med det tredje
året efter genomförandet vid ett årligt inflöde på 11 000 deltagare.
Om motsvarande beräkningar i stället görs för ett alternativt inflöde
på 5 200 deltagare per år uppgår nettokostnaden till 435 miljoner
kronor från och med det tredje året efter införandet.
Höjd schablonersättning
Förslaget om en höjd schablonersättning till kommuner som tar
emot flyktingar, skyddsbehövande i övrigt och deras anhöriga
syftar till att ge kommunerna ekonomiska förutsättningar att utöka
språkstödet i sfi för att möjliggöra en snabbare språkinlärning för
nyanlända med mycket kort utbildningsbakgrund. Regeringen
införde 2010 en prestationsbaserad sfi-bonus för att öka genomströmningen i sfi-undervisningen. Bonusen kan betalas ut till nyanlända invandrare (ej arbetskraftsinvandrare och studerande) som
uppnår minst godkänt på kurs B på studieväg 1, kurs C på studieväg 2, eller kurs D på studieväg 3 i sfi inom tolv månader från utbildningens start och inom 15 månader från första folkbokföring i landet.
Två tredjedelar av de utbetalade bonusarna under den inledande
försöksverksamheten avsåg godkänt betyg på kurs D på studieväg
3. Ersättningen till kommunerna för administrativa kostnader för
beslut om sfi-bonus utgår med 800 kronor per beslut, och utgör
mellan sju och 13 procent av utbetalda medel för verksamheten
med sfi-bonus.
7

Uttag av föräldrapenning under invandringsåret 2006 är ej medräknat. Beräkningen baseras
på antagandet att 50 procent av uttaget 2007, 75 procent av uttaget 2008 och 100 procent av
uttaget 2009 avser barn som fyllt fyra år. Det genomsnittliga antalet uttagna dagar i kohorten
respektive år uppgick till 130, 50 respektive 23 dagar bland mammorna och 22, 20 respektive
13 dagar bland papporna. I beräkningen används ersättning på grundnivå (180 kronor per
dag) för samtliga uttagna dagar, vilket är en viss underskattning av utbetald föräldrapenning
(SOU 2012:9).
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Regeringen har under anslag 1:1 Integrationsåtgärder inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet beräknat 100 miljoner kronor
per år för utbetalning och administration av sfi-bonusen. Utredningen anser att de medel som avsatts för sfi-bonus på ett bättre
sätt kan bidra till att förkorta studietiderna på sfi genom att
användas för att finansiera den höjda schablonersättningen till
kommunerna för flyktingmottagandet och därmed möjliggöra en
ökad genomströmning genom utökat språkstöd i sfi. Finansieringen förutsätter att lagen (2010:538) om prestationsbaserad
stimulansersättning inom utbildningen i svenska för invandrare
upphävs.
Försöksverksamhet och utökad uppföljning
För särskilda jämställdhetsåtgärder finns på anslaget 3:1 inom
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 239 miljoner kronor
per år beräknade på statsbudgeten för 2013 och 2014. Försöksverksamheten med öppna förskolor stämmer enligt utredningens bedömning med ändamålet för dessa medel. Inom samma utgiftsområde
på anslaget 1:1 Integrationsåtgärder finns på motsvarande sätt 126
miljoner beräknade per år under perioden 2013 till 2015. En mindre
del av detta anslag används för uppföljning och analys av integrationspolitiken, där satsningen på utökad uppföljning ändamålsmässigt hör hemma. Det var huvudsakligen dessa medel som medfinansierade Stockholms universitets levnadsnivåundersökning bland
utrikes födda. Merparten av denna undersökning, cirka 75 procent,
finansierades emellertid genom projektmedel från Europeiska
Integrationsfonden. Utredningen anser att även framtida uppföljningar bör söka medfinansiering från olika källor på motsvarande
sätt.

8.5

Ekonomiska konsekvenser för kommunerna

Med utredningens förslag tillförs kommunerna finansiering för att
kunna möta behovet av förstärkt stöd inom studieväg 1 på sfi till
följd av den ökade andelen flyktingmottagna med mycket kort
tidigare utbildning. Den höjda schablonersättningen avser att ge
kommunerna förutsättningar att med ett utökat språkstöd ge korttidsutbildade nyanlända ökade möjligheter att snabbt tillgodogöra
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sig undervisningen. Totalt medför förslaget om en höjd schablonersättning att kommuner som tar emot flyktingar ersätts med cirka
96 miljoner kronor mer per år vid ett årligt inflöde på 12 000 vuxna
(tabell 8.4).
Utredningens förslag medför att kommunernas kostnader för
försörjningsstöd kommer att minska. Bland övriga anhöriginvandrare som invandrade till Sverige 2005 uppbar cirka 20 procent av kvinnorna och 40 procent av männen försörjningsstöd
under det första året i Sverige. Det motsvarar cirka 5 200 individer
vid ett årligt inflöde på 19 000 personer och en könsfördelning där
64 procent är kvinnor. Majoriteten av dessa personer kommer
sannolikt att delta i introduktionsgarantin, vilket innebär att de
erhåller en statlig ersättning som reducerar behovet av försörjningsstöd. Genom ett tidigarelagt och förbättrat stöd för etableringen
i arbetslivet kommer sysselsättningen inom denna grupp också att
öka. Det minskar behovet av försörjningsstöd även på längre sikt,
och leder samtidigt till ökade skatteintäkter för kommunen.

8.6

Konsekvenser för berörda myndigheters uppdrag

8.6.1

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att stötta nyanlända
invandrare med insatser som främjar en snabb och effektiv etablering
på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att vara samordnande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
parter. Myndigheten har även i uppdrag att identifiera personer
som löper stor risk att drabbas av långtidsarbetslöshet och som på
ett tidigt stadium har behov av stöd och insatser. Under perioden
januari till juli 2012 bedömde Arbetsförmedlingen att knappt
21 000 nyinskrivna arbetssökande hade behov av tidiga insatser,
varav nästan hälften utgjordes av utrikes födda (Arbetsförmedlingen, 2012e).
Utredningens förslag om introduktionsgarantin innebär därmed
inte att myndigheten tillförs ett nytt uppdrag eller ansvar. Introduktionsgarantin innebär i stället att myndigheten får tillgång till
mer ändamålsenliga verktyg för att genomföra befintliga uppdrag
att stödja utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden och att ge
tidigt stöd och insatser till arbetssökande som riskerar långtidsarbetslöshet. I första hand innebär introduktionsgarantin att
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Arbetsförmedlingens samordnande ansvar tydliggörs och förstärks
genom att deltagarnas handlingsplaner ska innehålla kommunala
insatser såsom sfi, samhällsorientering8 och vid behov komvuxstudier, på samma sätt som etableringsplanerna för nyanlända som
omfattas av etableringslagen.
Samverkan med kommunerna är en viktig komponent i genomförandet av uppdraget. I lagen (2010:197) om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare anges att Arbetsförmedlingen ska
upprätta etableringsplanen i samverkan med bl.a. berörda kommuner. Detta regleras i utredningens förslag på motsvarande sätt i
förordningen om introduktionsgarantin för nyanlända invandrare.
Introduktionsgarantins innehåll följer i stor utsträckning Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag för nyanlända flyktingar,
skyddsbehövande och deras anhöriga. Myndigheten har därmed redan
strukturer och arbetsformer för att arbeta med introduktionsgarantin på ett ändamålsenligt sätt.
8.6.2

Migrationsverket

Utredningen föreslår i avsnitt 7.6.1 att Migrationsverket ges i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, utforma en tryckt
informationsbroschyr om vilket stöd som nyanlända kan ta del av
för etableringen i det svenska samhälls- och arbetslivet. Informationen ska skickas ut i samband med beslutet om uppehållstillstånd.
Migrationsverket informerar redan i dag via sin webbsida om vilka
aktörer som en nyanländ person kan behöva kontakta. Uppdraget
att ta fram och skicka ut ett skriftligt informationsblad handlar
främst om att komplettera nuvarande kanaler för att sprida den
information som myndigheten i dag erbjuder på internet.
8.6.3

Länsstyrelserna

Utredningen föreslår i avsnitt 7.7.2 att Länsstyrelserna ges i uppdrag att kartlägga vilket behov av stöd som nyanlända föräldrar har
i föräldraskapet samt vilka föräldrastödsprogram som kommuner,
landsting och andra aktörer anordnar för nyanlända föräldrar. Upp8
Under förutsättning att förslag i Ds 2012:24 genomförs och kommunernas skyldighet att
erbjuda samhällsorientering utvidgas till att omfatta även nyanlända anhöriginvandrare.
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draget utgör ett särskilt uppdrag inom ramen för det övergripande
ansvar som Länsstyrelserna har för bland annat uppföljning av
insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå. Länsstyrelserna har genomfört liknande särskilda uppdrag under tidigare år.
År 2009 fick Länsstyrelserna till exempel i uppdrag att kartlägga
befintlig samhällsinformation för nyanlända invandrare på lokal
och regional nivå samt att utveckla en webbaserad portal för samhällsinformation.
8.6.4

Skolverket

Utredningen förslår i avsnitt 7.5.2 att Skolverket ges i uppdrag att
besluta om och fördela bidrag till försöksverksamheter med öppen
förskola där nyanlända föräldrar ges möjlighet till språkträning och
planering för framtiden. Uppdraget ligger i linje med Skolverkets
övergripande ansvar att styra, stödja och följa upp kommuners
utbildningsverksamhet och övriga pedagogiska verksamhet. Uppdraget knyter även an till ett annat regeringsuppdrag som Skolverket
fick i regleringsbrevet för 2012, enligt vilket myndigheten, med start
2013, vartannat år ska redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom bl.a. den öppna förskolan. Ytterligare ett regeringsuppdrag med kopplingar till den föreslagna försöksverksamheten är
satsningen på grundskolor i utanförskapsområden, som Skolverket
genomför mellan 2012 och 2014. Satsningen är inriktad mot de 15
stadsdelar som ingår i regeringens arbete med urban utveckling,
vilka utredningen bedömer också kommer ha behov och intresse av
att delta i försöksverksamheten med öppna förskolor.

8.7

Konsekvenser för det kommunala självstyret

Utredningens förslag innebär ingen förändring i ansvarsförhållandet mellan stat och kommun. Däremot tydliggör förslagen
det statliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken för gruppen nyanlända invandrare. Under perioden 2005–2010 var det sex procent av
de nyanlända övriga anhöriginvandrarna som var inskrivna hos
Arbetsförmedlingen som också anvisades till ett arbetsmarknadspolitiskt program eller en subventionerad anställning vid första
inskrivningstillfället. Genom introduktionsgarantin får Arbetsförmedlingen tillgång till en bredare och mer sammanhållen verktygs-
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låda av insatser att anvisa nyanlända sökanden till. Utredningens
förslag förväntas även medföra att andelen nyanlända övriga
anhöriginvandrare som skriver in sig hos Arbetsförmedlingen ökar.
Introduktionsgarantin ger nyanlända anhöriginvandrare möjligheter att delta i kvalificerande och arbetsförberedande insatser med
aktivitetsstöd. I dag har nästan fyra av tio utrikes födda mottagare
av ekonomiskt bistånd arbetslöshet som främsta försörjningshinder, och för ytterligare 13 procent utgör språkhinder skälet till
behov av ekonomiskt bistånd. För att dessa personer ska kunna bli
självförsörjande behöver de stöd med både arbetsförberedande
insatser och möjligheter att bygga på sin befintliga kompetens med
studier på t.ex. komvux och sfi. Ett statligt ansvar för arbetsmarknadspolitiken innebär med introduktionsgarantin att arbetslösa
nyanlända i likhet med övriga arbetslösa erhåller en statlig ersättning vid deltagande i kompetenshöjande insatser som syftar till att
öka möjligheterna till arbete och självförsörjning.
Vuxenutbildning, sfi och samhällsorientering är kommunala
ansvarsområden. För att Arbetsförmedlingen ska kunna fullgöra sitt
arbetsmarknadspolitiska ansvar att ge nyanlända ett sammanhållet
och samordnat stöd för etableringen i arbetslivet krävs därför att
myndigheten samverkar med kommunen. Utredningens förslag
syftar till att tydliggöra kommunernas roll som en viktig medaktör
för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt till att förbättra förutsättningarna för samverkan. Flera kommuner har även
tagit fram väl fungerande arbetsförberedande insatser som Arbetsförmedlingen bör kunna använda för att bredda sitt eget utbud.
Den i avsnitt 7.3.1 föreslagna förordningsändringen möjliggör för
Arbetsförmedlingen att använda de kommunala arbetsförberedande
insatserna utan att detta föregås av ett upphandlingsförfarande.
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Kommittédirektiv
Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända Dir.
utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare
2011:88
Beslut vid regeringssammanträde den 13 oktober 2011
Sammanfattning
En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka
arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Utredaren ska
 utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma ett
ökat arbetskraftsdeltagande för nyanlända utrikes födda kvinnor
och anhöriginvandrare som inte omfattas av lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
 analysera vilka ekonomiska incitament som påverkar nyanlända
utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares arbetskraftsdeltagande och deltagande i etableringsinsatser,
 kartlägga uttaget av föräldrapenning bland nyanlända utrikes
födda kvinnor och män,
 föreslå åtgärder som ökar möjligheterna för nyanlända utrikes
födda kvinnor och män att kombinera föräldraskap med arbete
och deltagande i etableringsinsatser, samt
 föreslå åtgärder som säkerställer att nyanlända får en individuellt
anpassad etablering som är likvärdig för kvinnor och män.
Egenföretagande ska betraktas som en möjlighet till arbetskraftsdeltagande.
Utredaren ska lämna de författningsförslag som behövs. I
uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag inom föräldraförsäkringens område.
Uppdraget att kartlägga uttaget av föräldrapenning bland
nyanlända utrikes födda kvinnor och män ska redovisas senast den

345

Bilaga 1

SOU 2012:69

1 mars 2012. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober
2012.
Bakgrund
Kommunerna har tidigare haft ett samlat ansvar för att introducera
nyanlända invandrare i samhället och på arbetsmarknaden.
Utformningen av de insatser som kommunerna genomfört har
skiljt sig åt mellan olika delar av landet och uppföljningar har visat
att det har tagit lång tid för många av de nyanlända att etablera sig
på arbetsmarknaden.
Etableringsreformen - ett steg framåt för ett ökat arbetskraftsdeltagande
Ett stort steg för att förbättra etableringen för nyanlända
invandrare togs när riksdagen i mars 2010 antog propositionen
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med
professionellt stöd (prop. 2009/10:60). Reformen innebär att staten
tar över ansvaret för nyanländas etablering från kommunerna. För
att tydliggöra vikten av en snabb arbetsmarknadsetablering har
Arbetsförmedlingen fått det statliga huvudansvaret och är samordnande myndighet. Reformens syfte är att ge nyanlända
invandrare bättre förutsättningar för egenförsörjning och att stärka
deras deltagande i arbets- och samhällslivet. Varje nyanländ ska få
professionellt stöd för att så snabbt som möjligt lära sig svenska,
komma i arbete och klara sin egen försörjning samt få kännedom
om de skyldigheter och rättigheter som gäller i Sverige. Den
nyanlände har rätt till en individuell etableringsplan och
etableringsersättning vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. En
nyanländ med etableringsplan har också rätt att välja en etableringslots. Lotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av
Arbetsförmedlingen och som ska stödja den nyanlände att hitta
arbete.
Vid utformningen av etableringsplanen ska hänsyn tas till den
nyanländes tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund.
Särskild hänsyn ska också tas till den nyanländes familjesituation
och hälsa.
Kommunerna har även fortsättningsvis ansvar för viktiga delar av
nyanländas etablering, bland annat för utbildning i svenska för
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invandrare (sfi) och annan vuxenutbildning samt för att tillhandahålla förskoleplatser. Kommunerna ansvarar också för att
erbjuda nyanlända samhällsorientering.
Vilka omfattas av etableringsreformen?
Vilka som omfattas av etableringsreformen framgår av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (i
fortsättningen kallad etableringslagen). Det är flyktingar, andra
skyddsbehövande och deras anhöriga i åldern 18-64 år, om de sökt
uppehållstillstånd inom två år efter den skyddsbehövande. Antalet
nyanlända som ingår i målgruppen skiftar från år till år och utgör
en mindre del av de personer som får uppehållstillstånd. År 2010
ingick 9 200 personer i målgruppen. Av dessa var 3 000 personer
anhöriga och 45 procent var kvinnor.
Insatser till anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen
Under 2010 fick cirka 74 000 personer mellan 18 och 64 år
uppehållstillstånd i Sverige av olika skäl. Anhöriginvandrare utgör
en växande andel av dem som får uppehållstillstånd i landet.
Anknytning till en person som redan bor i landet är i dag en av de
vanligaste grunderna för uppehållstillstånd. År 2010 fick nästan
19 000 personer mellan 18 och 64 år uppehållstillstånd i Sverige på
grund av anknytning. Av dessa ingick omkring 17 000 personer inte
i den målgrupp som omfattas av etableringslagen. Drygt 60 procent
av anhöriginvandrarna är kvinnor. Kvinnor är därmed överrepresenterade i den grupp nyanlända som inte har rätt till särskilda
etableringsinsatser eller etableringsersättning.
De flesta anhöriginvandrare ingår således inte i den målgrupp
som omfattas av etableringslagen. De har därmed varken rätt till
etableringsplan eller tillgång till Arbetsförmedlingens särskilda
insatser för att hjälpa vissa nyanlända att snabbt komma i arbete.
När kommunerna hade ett samlat ansvar för introduktionen av
nyanlända invandrare inkluderade de ofta även anhöriginvandrare,
som inte ingick i målgruppen, om dessa personer hade behov av
särskilda insatser. Med de ändrade ansvarsförhållanden mellan stat
och kommun som etableringsreformen innebär riskerar anhöriginvandrare som inte ingår i målgruppen för etableringslagen att bli
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utan särskilt stöd under den första tiden i Sverige. Arbetsförmedlingens generella insatser för att främja en snabb etablering
blir det som finns att tillgå. Anhöriginvandrare som inte ingår i
målgruppen för etableringslagen har inte heller rätt till etableringsersättning. Däremot är även denna grupp berättigad till bosättningsbaserade ersättningar och bidrag som föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag. För personer som inte klarar sin
försörjning på annat sätt blir försörjningsstöd aktuellt, vilket är
förknippat med mycket höga marginaleffekter för inträde på
arbetsmarknaden, dvs. för varje krona de tjänar minskar försörjningsstödet med samma belopp. Försörjningsstöd eller introduktionsersättning har dock varit mindre vanligt förekommande bland dessa
anhöriginvandrare jämfört med dem som omfattas av etableringslagen. Våren 2010 infördes nya bestämmelser om försörjningskrav
vid vissa fall av anhöriginvandring som innebär att personer som
vill att anhöriga ska komma till Sverige måste kunna försörja sig
själva och ha en lämplig bostad för sig och de anhöriga. Försörjningskravet gäller dock långt ifrån alla personer. Inga barn eller
barnfamiljer omfattas. Försörjningskravet gäller inte heller svenska
medborgare, utlänningar som bott i Sverige i fyra år, flyktingar eller
vissa personer som beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Undantag från försörjningskravet kan dessutom medges helt eller delvis om det finns särskilda skäl.
Långsam etablering för utrikes födda kvinnor
Sysselsättningsnivån bland utrikes födda kvinnor är cirka tio
procentenheter lägre än bland utrikes födda män. Den
genomsnittliga tiden från invandring till arbete är också längre för
utrikes födda kvinnor. För dem som ingår i målgruppen för
etableringslagen, dvs. flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till
dessa som sökt uppehållstillstånd inom två år efter den skyddsbehövande, är mediantiden från folkbokföring i Sverige till sysselsättning tio år för kvinnorna. Det är mer än dubbelt så lång tid som
för männen i samma grupp. Tre år efter invandringen är 50 procent
av männen men enbart 22 procent av kvinnorna förvärvsarbetande.
Anhöriginvandrade kvinnor som inte ingår i målgruppen för
etableringslagen har ett etableringsmönster som påminner om de
skyddsbehövandes. Tre år efter folkbokföring har nära hälften av
dessa kvinnor aldrig registrerats som sysselsatta.
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Det tar således betydligt längre tid för nyanlända utrikes födda
kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden än det tar för
nyanlända män. Kvinnorna deltar också i mindre utsträckning i
etableringsinsatser. Särskilda insatser som genomförts för att
påskynda etableringen på arbetsmarknaden har dessutom haft
mindre effekt för kvinnor än för män.
För att få kunskap om de bakomliggande orsakerna till den svaga
arbetsmarknadsetableringen har Ramböll Management på uppdrag
av dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet
genomfört en kartläggning av hinder och barriärer för nyanlända
utrikes födda kvinnor att delta i etableringsinsatser och etablera sig
på arbetsmarknaden. Studien, som presenterades i juni 2010, är
särskilt inriktad på kvinnor som är anhöriga till skyddsbehövande,
dvs. kvinnor som ingår i målgruppen för etableringslagen. I
rapporten Nyanlända utrikes födda kvinnor – hinder och barriärer
för etablering (dnr A2011/72/IU) redovisas nyanlända utrikes
födda kvinnors etableringsmönster. Av rapporten framgår att
nyanlända utrikes födda kvinnor i många avseenden har sämre
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden än nyanlända
män. Kvinnorna har lägre utbildningsnivå, mindre arbetslivserfarenhet och sämre hälsa. Kvinnorna tar också det största
ansvaret för hem- och familjeliv och påbörjar ibland sin etablering
senare än män, eller gör avbrott i etableringen, på grund av uttag av
föräldrapenning och väntan på förskoleplats för barnen.
Kvinnornas uttag av föräldrapenning är en av de vanligaste
orsakerna till avbrott i etableringen på arbetsmarknaden.
Strukturell ojämställdhet och ojämlikhet försvårar och försenar
också nyanlända kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Om
kvinnorna deltar i etableringsinsatser är kontakterna med
Arbetsförmedlingen inte lika frekventa som för männen. Förväntningarna på kvinnornas aktivitet är låga från myndigheternas håll och
de insatser som erbjuds kvinnorna utgår också ofta från stereotypa
föreställningar om kön och etnicitet.
Sammantaget tycks olika samverkande hinder finnas som bidrar
till att etableringsprocessen för vissa nyanlända kvinnor kan bli
försenad, utdragen eller kvalitetsmässigt undermålig, vilket hindrar
en snabb etablering på arbetsmarknaden. Orsaker till den bristande
arbetsmarknadsetableringen tycks finnas både i individens förutsättningar och i de strukturer som präglar de system som de möter.
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Särskilt uppdrag till Arbetsförmedlingen
Regeringen har tidigare uppdragit åt Arbetsförmedlingen (dnr
A2009/1763/AE) att genomföra ett pilotprojekt som syftar till att
identifiera framgångsrika metoder för att minska utanförskapet
bland utrikes födda kvinnor som inte deltar i arbetskraften. Syftet
är att ge denna grupp ett ökat stöd för att bryta utanförskapet och
träda in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har identifierat
ett antal bostadsområden i bland annat Sundsvall, Göteborg,
Halmstad och Landskrona där projektet genomförts i samarbete
med lokala föreningar och andra statliga myndigheter, bland annat
Försäkringskassan. Pilotverksamheten startade hösten 2009 och en
slutrapport lämnades den 1 april 2011.
Behovet av en utredning
En snabbare etablering i arbetslivet för nyanlända kvinnor och
anhöriginvandrare behövs
Att öka sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är
prioriterade frågor för regeringen. Den långsamma etableringstakten bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare innebär att många kan fastna i långtidsarbetslöshet och i
en långvarig ekonomiskt utsatt situation. Integrationen i det
svenska samhället försvåras. Lågt arbetskraftsdeltagande medför
samhällsekonomiska kostnader och ökade utgifter för både stat och
kommun.
En effektiv integrationspolitik förutsätter en snabbare etablering
i arbetslivet för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Även om etableringsreformen förväntas bidra till både
bättre och snabbare etablering för nyanlända finns det risk för att
framför allt kvinnorna inte deltar i tillräcklig omfattning. Olika
lösningar på de hinder som kan orsaka kvinnornas bristande
arbetsmarknadsetablering måste därför identifieras. Syftet ska vara
att uppnå ett ökat arbetskraftsdeltagande så att riskerna för
långvarigt utanförskap och fattigdom minskar. Ett ökat arbetskraftsdeltagande och sysselsättning bland utrikes födda kvinnor
och andra anhöriginvandrare kan uppnås genom att de kommer i
anställning men också genom att fler i gruppen startar egna företag.
Ett ökat egenföretagande är en viktig del i arbetet mot utanförskap
och för ökad ekonomisk delaktighet.
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Till detta kommer den stora gruppen av anhöriginvandrare som
inte ingår i målgruppen för etableringslagen, där kvinnorna också
utgör en majoritet. Det är väsentligt att såväl kvinnor som män i
denna grupp ges bättre förutsättningar att snabbare komma in på
arbetsmarknaden.
Föräldraskap och deltagande i etableringsinsatser
Nyanländas etablering i samhället och arbetslivet måste kunna ske
med kontinuitet och utan längre avbrott. Kommunen har en lagstadgad
skyldighet att erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det att
ansökan kommit in samtidigt som det är angeläget att etableringen
kan påbörjas så tidigt som möjligt. Därför kan väntan på förskoleplats, särskilt om den blir längre än fyra månader, utgöra en risk för
uppskjuten arbetsmarknadsetablering som huvudsakligen drabbar
kvinnor. Regeringen framförde i budgetpropositionen för 2012 att
den kommer att se över vilka ytterligare åtgärder eller incitament
som kan riktas mot kommunerna för att fler ska erbjuda förskoleplats i tid.
Det är samtidigt angeläget att formella krav på en förskoleplats
inte blir ett hinder för deltagande i etableringsinsatser, utan att det
görs möjligt för båda föräldrarna att kunna delta genom att
insatserna erbjuds på flexibla tider. Det måste skapas lösningar som
ger möjligheter för föräldrarna att kombinera föräldraskap och
deltagande i etableringsinsatser.
Det behöver också finnas möjligheter för nyanlända att på olika
sätt kombinera uttag av föräldrapenning med etableringsinsatser på
motsvarande sätt som föräldrapenninguttag i dag kan kombineras
med arbete, exempelvis genom att ta ut halv föräldrapenning och
arbeta halvtid. Det finns i dag ingen djupare kunskap om utrikes
födda kvinnors och mäns uttag av föräldrapenning eller om, och i
så fall hur, detta kan tänkas bidra till att en etablering på arbetsmarknaden försvåras. Till detta kommer att de etableringsinsatser
som finns inte erbjuds på flexibla tider som gör det möjligt för båda
föräldrarna att kombinera föräldraledighet och deltagande i
etableringsinsatser.
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Etableringsinsatser utifrån individens förutsättningar och på lika
villkor oavsett kön
Insatserna för arbetsmarknadsetablering har genom åren också i
andra avseenden präglats av bristande flexibilitet med formella krav
på förkunskaper och arbetslivserfarenhet m.m. som drabbar lågutbildade, särskilt dem som saknar grundskoleutbildning. För att
förbättra möjligheterna att delta i arbetskraften behövs en bättre
anpassning av etableringsinsatserna för personer med olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Kvinnornas möjligheter
att bli anställbara och få anställning eller bli företagare påverkas
också av ett könsstereotypt aktivitetsutbud. Exempelvis får
kvinnorna i mindre utsträckning än män ta del av kvalificerade
arbetsförberedande insatser. Detta försvårar ytterligare kvinnornas
etablering på arbetsmarknaden. Utökade kontaktytor och nätverk
är särskilt viktiga för att öppna vägar för nyanlända kvinnors deltagande i etableringsinsatser. Det måste också utvecklas strukturer
för en bättre hantering och uppföljning av bland annat kvinnors
hälsa och vid behov måste de kunna erbjudas rehabiliteringsinsatser.
Det är problematiskt att så många nyanlända kvinnor i dag saknar
möjlighet att få ta del av etableringsinsatser och få etableringsersättning.
En jämställd etableringsverksamhet måste genomsyra hela
etableringsprocessen och prioriteras av alla inblandade aktörer.
Uppdraget
Utredaren ska analysera och fördjupa kunskapen om nyanlända
utrikes födda kvinnors och anhöriginvandrares förutsättningar för
etablering på arbetsmarknaden och lämna förslag på åtgärder som
behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat arbetskraftsdeltagande i
denna grupp. Utredaren ska särskilt analysera deltagandet i arbetsförberedande insatser och arbetsmarknadsutfallet för de anhöriginvandrare som inte ingår i målgruppen för etableringslagen och
särskilt uppmärksamma kvinnornas möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden. Utredaren ska undersöka om det finns behov av
särskilda åtgärder för att säkerställa att dessa personer får del av
insatser som påskyndar etableringen i arbete och ordinarie
utbildning och, om sådant behov finns, föreslå lämpliga åtgärder.
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Utredaren ska vidare analysera vilka ekonomiska incitament som
påverkar nyanlända utrikes födda kvinnor och anhörigas
arbetskraftsdeltagande och deltagande i etableringsinsatser. En
kartläggning av nyanlända utrikes föddas uttag av föräldrapenning
ska göras. Utredaren ska vidare bedöma vilka åtgärder som kan vara
lämpliga att vidta i syfte dels att förbättra nyanlända kvinnors
möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, dels att öka
jämställdheten.
Utredaren ska föreslå åtgärder som ökar möjligheterna för
nyanlända utrikes födda kvinnor och män att kombinera föräldraskap
med arbete och deltagande i etableringsinsatser.
Utredaren ska föreslå åtgärder som säkerställer att myndigheter
och berörda aktörer tillhandahåller en individuellt anpassad
etablering som är likvärdig för kvinnor och män.
Utredaren ska beakta egenföretagande som en möjlighet till
arbetskraftsdeltagande för denna grupp.
Uppdragets genomförande och redovisning
Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren inhämta
erfarenheter från genomförandet av etableringsreformen och så
långt det är möjligt analysera hur denna påverkat kvinnors
möjligheter till snabbare arbetsmarknadsetablering. Vidare ska
utredaren ta del av Arbetsförmedlingens redovisning av uppdraget
att genomföra ett pilotprojekt som syftar till att identifiera
framgångsrika metoder för att minska utanförskapet bland utrikes
födda kvinnor som inte deltar i arbetskraften (Utrikes födda
kvinnor i utanförskap dnr A2011/1928/A). Utredaren ska även
göra jämförelser med Norge och Danmark som liksom Sverige har
en väl utbyggd föräldraförsäkring och ett högt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor i allmänhet.
Utredaren ska lämna de författningsförslag som behövs för
genomförande av förslagen. I uppdraget ingår inte att lämna
författningsförslag inom föräldraförsäkringens område.
Uppdraget att kartlägga av uttaget av föräldrapenningen bland
nyanlända utrikes födda kvinnor och män ska redovisas senast den
1 mars 2012.
Utredaren ska beakta pågående reformarbete som har betydelse
för utredningsuppdraget.
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Utredaren ska analysera förslagen i förhållande till det
kommunala självstyret och redovisa om de har några kommunalekonomiska konsekvenser.
Utredaren ska redovisa vilka konsekvenser förslagen får för barn
och ungdomar.
Utredaren ska analysera förslagen i förhållande till Sveriges
internationella åtaganden.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2012.
(Arbetsmarknadsdepartementet)
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Nyanlända utrikes födda på och
utanför arbetsmarknaden

Underlagsrapport till AKKA-utredningen (A 2011:06) – Ökat
arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och
anhöriginvandrare.
Av Hans Grönqvist och Susan Niknami 2012-09-13
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1. Inledning
Utrikes födda utgör en relativt stor andel av den svenska
befolkningen: omkring 14 procent av alla personer i arbetsför ålder
är födda i ett annat land än Sverige. Frågan om utrikes föddas
arbetsmarknadssituation i Sverige har tidigare varit föremål för ett
flertal utredningar och rapporter; se t.ex. Edin och Åslund (2001),
Integrationspolitiska maktutredningen (2004), Välfärdsrådets
rapport (2006) och Integrationsverket (2006). Generellt sett visar
dessa studier att utrikes födda klarar sig sämre på arbetsmarknaden
jämfört med individer med en svensk bakgrund samt att det finns
stora skillnader också inom gruppen utrikes födda. Skillnaderna är
bekymmersamma, inte minst mot bakgrund av att forskning har
visat att en initialt svag socioekonomisk ställning bland utrikes
födda i stor utsträckning också förs vidare till deras barn som föds i
Sverige (se t.ex. Hammarstedt och Palme 2012 eller Niknami
2012). En politik som förbättrar utrikes föddas arbetsmarknadssituation har därför inte bara potential att reducera förekomsten av
olika typer av samhällsproblem förknippade med arbetslöshet utan
även att minska ojämlikheten i individers möjligheter i nästa
generation.
Denna rapport syftar till att belysa nyanländas arbetsmarknadssituation och är den del av den statliga utredningen ”Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare” (A 2011:06). Rapporten uppdaterar resultat i tidigare
rapporter genom att studera relativt nyanlända kohorter av utrikes
födda. Målgruppen består av flyktingar och anhöriginvandrare som
beviljades uppehållstillstånd under åren 2000– 2010.
Rapporten är strukturerad på följande sätt. I avsnitt 2 diskuterar
vi vårt datamaterial och tillvägagångssätt. Därefter följer resultaten
av vår empiriska analys som har delats upp i flera olika avsnitt.
Avsnitt 3 ger en övergripande beskrivning av hur sammansättningen av nyanlända har förändrats under studieperioden samt
belyser utvecklingen av de nyanländas arbetsmarknadssituation.
Avsnitt 4 presenterar fakta vad beträffar nyanländas bakgrundsegenskaper i termer av ålder, utbildning och familjestorlek. Avsnitt 5
visar i mer detalj hur nyanländas sysselsättningsmönster förändras
över tid. Slutligen analyseras i avsnitt 6 vilka individuella bakgrundsegenskaper som bäst förklarar utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.
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2. Datamaterial och tillvägagångssätt
I vår analys använder vi data från Statistiska centralbyrån (SCB).
Datamaterialet täcker samtliga individer i åldern 18 till 64 som
folkbokförts i Sverige under åren 2000–2010. För varje individ har
vi information om födelseregion, grund för bosättning, arbetsmarknadssituation (arbetslöshet, inkomster, deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser etc.) samt en rad demografiska variabler.
Data har huvudsakligen inhämtats från registren STATIV och
LISA. Det är värt att påpeka att informationen är helt avidentifierad. Det går därför inte att identifiera enskilda individer.
I delar av analysen har vi valt att fokusera på två kohorter av
utrikes födda som anlände till Sverige år 2000 samt år 2005. Fördelen med att endast studera två kohorter istället för samtliga är att
resultaten blir mer lättöverskådliga. Att vi valde just dessa två
kohorter beror på att vi kan följa dem över en längre period (mellan
5 och 10 år) jämfört med utrikes födda som anlände senare. För att
ta hänsyn till att sammansättningen av nyanlända kan ha förändrats
över tid valde vi att separera de båda kohorterna med ett femårsintervall.
Eftersom vi endast vill studera nyanlända har vi uteslutit
individer som tidigare invandrat till Sverige. I delar av analysen har
vi dessutom uteslutit individer över 54 års ålder då vi vill kunna
följa personerna över en längre tid. I analysen beaktas individer av
naturliga skäl endast så länge de bor i Sverige.
Våra data gör det möjligt att identifiera grund för bosättning.
Mer specifikt särskiljer vi i analysen mellan följande orsaker till
migration: (i) Arbete, (ii) Studier, (iii) Skyddsbehov, (iv) Familjeband, (v) Anhöriga till skyddsbehövande inklusive västländer, (vi)
Anhöriga till skyddsbehövande exklusive västländer. Med västländer avses här Europa, Nordamerika samt Oceanien. Eftersom
personer som invandrat på grund av arbete och studier är relativt
väletablerade på arbetsmarknaden samt tenderar att utvandra från
Sverige tämligen snabbt fokuserar vi huvudsakligen på grupperna
(iii)-(vi). Andra indelningar som görs i analysen är med avseende
på födelseregion och kön.
De mått på individers inkomster som används i denna studie
härrör från ett register med kontrolluppgifter från arbetsgivare som
årligen rapporteras in till skattemyndigheterna samt från olika
register med uppgifter om offentliga transfereringar. I analysen
studeras främst två inkomstslag: förvärvsinkomst och disponibel
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inkomst. Förvärvsinkomst definieras som summan av inkomst från
arbete och aktiv näringsverksamhet. Det är värt att notera att förvärvsinkomster från t.ex. svartarbete saknas i data. I våra data
observeras disponibel inkomst både för individen och för hela hushållet.
Eftersom arbetslöshet förutsätter att individen står till arbetsmarknadens förfogande är det inte möjligt att utifrån administrativa register att avgöra om en individ är arbetslös eller ej. Vi klassificerar istället en individ som sysslolös om dennes förvärvsinkomster under ett visst år understiger ett prisbasbelopp (och
omvänt som sysselsatt om förvärvsinkomsterna minst uppgår till
ett prisbasbelopp). I vissa fall använder vi en alternativ definition
där en individ betraktas som sysselsatt om denne fått kontrolluppgift från arbetsgivare någon gång under året. Det är värt att
komma ihåg att båda dessa klassificeringar betraktar individer som
endast haft mycket begränsad sysselsättning under året som
sysselsatta. En person som endast arbetat några få månader under
året kan alltså komma att räknas som sysselsatt trots att detta i
vissa fall kan tyckas orimligt.
För att mäta individers utbildningsnivå använder vi information
om högsta avklarade utbildning. Nyanlända rapporterar sin utbildningsnivå genom en enkät. Eftersom bortfallet är stort och inrapporteringen sker med viss eftersläpning saknas i data utbildningsinformation för många nyanlända de första åren efter folkbokföring. I
de fall data saknas har vi i stället valt att använda information för det
närmast efterföljande året. Om data även saknas för detta år har vi
skapat en indikator för avsaknad av utbildningsinformation. Nackdelen med denna ansats är att det inte går att utesluta att några
utrikes födda kan ha hunnit avklara studier i Sverige vilket i så fall
överskattar utbildningsnivån. Det är dock rimligt att tro att detta
problem är relativt begränsat.
Det är viktigt att påpeka att vi i analysen endast beskriver hur
olika samband ser ut och inte i första hand kan förklara vad som
orsakar sambanden. För att kunna särskilja orsak och verkan krävs
data som genererats från ett slumpmässigt experiment. Dessa data
är dock sällsynta (även om de oftare förekommer utomlands) varpå
detta är ett generellt problem för studier som använder en ickeexperimentell ansats. Ett observerat samband mellan två variabler i
våra data skulle därför antingen kunna förklaras med att den ena
variabeln de facto påverkar den andra men det går inte att utesluta
att variablerna påverkar varandra eller att en tredje variabel påverkar
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båda variablerna. Detta metodproblem betonar vikten av att offentliga institutioner alltid bör använda ett experimentförfarande för
att kunna utvärdera sin politik och därmed undvika att begränsade
resurser felaktigt satsas på undermåliga projekt.

3. Vilka anlände under åren 2000-2010 och hur har
deras arbetsmarknadssituation utvecklats?
Under åren 2000-2010 anlände totalt 371 861 individer till Sverige
som inte tidigare invandrat till landet. Figur 3.1 visar hur orsak till
migration förändrats under denna period. Det är tydligt att den
största gruppen av nyanlända utgörs av personer som har invandrat
pga. familjeband. I denna grupp ingår personer som ingått äktenskap med en person som är bosatt i Sverige. Vi ser dock att inflödet
av denna grupp tenderar minska mot slutet av perioden. Skyddsbehövande utgör den näst största gruppen av nyanlända. Andelen
skyddsbehövande ökar år 2006 vilket är en följd av den så kallade
tillfälliga asyllagen som gav asylsökande och gömda flyktingar
möjlighet till förnyad prövning under året. Detta resulterade ofta i
uppehållstillstånd. Andelen anhöriga till skyddsbehövande har varit
relativt oförändrad under perioden. Vi ser dock en liten ökning
efter 2006 vilket beror på att fler anhöriga anlände åren efter den
tillfälliga asyllagen. Vi ser även att andelen arbetskraftsinvandrare är
relativt oförändrad och varierar mellan 13 och 18 procent. Andelen
personer med studier som grund för bosättning har ökat under
nästan hela perioden från omkring 6 procent till strax under
20 procent.
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Figur 3.2 visar ursprungsregion bland nyanlända under den aktuella
tidsperioden uppdelat efter grund för bosättning. Det står klart att
bland utrikes födda som anlänt för att studera har andelen med
asiatiskt ursprung stadigt ökat samtidigt som andelen personer med
europeiskt ursprung har minskat. Tittar vi på personer som
beviljats uppehållstillstånd pga. arbete utgörs denna grupp till
största del av personer födda i Europa. De senaste åren har dock
denna andel minskat samtidigt som andelen personer med asiatiskt
ursprung ökat från ungefär 15 till 35 procent. Vi ser också att
personer med asiatiskt och afrikanskt ursprung utgör merparten av
gruppen skyddsbehövande. År 2010 var nästan samtliga personer
som beviljades uppehållstillstånd i Sverige bland skyddsbehövande
födda antingen i Asien eller i Afrika. Trenden är dock att den
senare gruppen kraftigt ökat från strax under 20 procent år 2007 till
nästan 70 procent år 2010. Även om personer födda i Europa i
början av 2000-talet utgjorde en stor andel av de nyanlända med
skyddsbehov, omkring 30 procent, har denna andel år 2010 minskat
till en nästan obefintlig nivå. Tittar vi på gruppen anhöriga till
skyddsbehövande återfinns naturligtvis med viss eftersläpning ett
liknande mönster som för skyddsbehövande där de största
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grupperna också utgörs av personer födda i Asien eller Afrika.
Slutligen kan vi se att utlandsfödda i gruppen övriga familjeband till
stor del består av personer från Asien och Europa.
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Efter att inledningsvis ha beskrivit hur sammansättningen av
nyanlända med avseende på ursprungsregion har förändrats under
studieperioden tar vi steget över till att analysera förändringar i
arbetsmarknadssituationen bland de nyanlända. Figurerna 3.3 och
3.4 visar för varje år efter ankomst hur stor andel av de nyanlända
som aldrig varit sysselsatta respektive någon gång varit sysselsatta.
Figurerna visar även andelen som utvandrat eller avlidit. Varje
delfigur presenterar utvecklingen både för den kohort som anlände
år 2000 (fast linje) och för den kohort som anlände år 2005
(streckad linje). Eftersom våra data endast sträcker sig till år 2010
kan vi dock bara följa den sistnämnda kohorten i upp till fem år.
Vi ser att en stor andel av de personer som anlänt pga. studier
eller arbete relativt snabbt utvandrar från Sverige. Ett annat tydligt
mönster är att andelen som någon gång varit sysselsatta ökar
kraftigt de första åren i Sverige bland skyddsbehövande samt
anhöriga till skyddsbehövande. Efter sex år i Sverige stabiliseras
utvecklingen på en nivå strax under 80 procent. Vi ser också att
mönstren är relativt likartade för båda kohorterna. En skillnad är
dock att utrikes födda som anlände år 2005 under hela observationsperioden har en högre sysselsättningsgrad. Detta skulle kunna
förklaras av en rad faktorer såsom förändringar i konjunktur,
arbetsmarknadspolitik eller sammansättningen av nyanlända. Vi ser
också att endast en liten andel av de skyddsbehövande utvandrar
från Sverige. Trenderna för kvinnor liknar trenderna för män. En
viktig skillnad är dock att andelen kvinnor som någon gång varit
sysselsatta genomgående är lägre.
Sammanfattningsvis ser man tydligt att de grupper som klarar
sig sämst på arbetsmarknaden är nyanlända skyddsbehövande,
anhöriga till skyddsbehövande och övriga familjebandsinvandrare.
Därför kommer vi fortsättningsvis i vår analys att fokusera på dessa
grupper.
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Anmärkning: Fast linje avser nyanlända män som beviljades uppehållstillstånd år 2000. Streckad linje
avser nyanlända män som beviljades uppehållstillstånd år 2005.
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Anmärkning: Fast linje avser nyanlända kvinnor som beviljades uppehållstillstånd år 2000. Streckad
linje avser nyanlända kvinnor som beviljades uppehållstillstånd år 2005.
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4. Beskrivning av nyanländas bakgrundsegenskaper
I detta avsnitt beskriver vi de nyanländas individuella bakgrundsegenskaper. Vi fortsätter att fokusera på de kohorter som anlände
år 2000 samt år 2005. Även om resultaten presenteras sammanslaget för de båda kohorterna är det värt att nämna att resultaten
inte skiljer sig nämnvärt när vi har analyserat kohorterna separat.
I föregående avsnitt presenterades figurer över inflödet av
nyanlända baserat på en relativt grov indelning av ursprungsregion.
Det är därför värt att titta närmare på hur nyanlända fördelar sig
med avseende på ursprungsregion på en mer finfördelad nivå samt
att undersöka om fördelningen skiljer sig åt mellan män och kvinnor.
Figur 4.1 visar andelen personer från en viss ursprungsregion
bland skyddsbehövande män och kvinnor. Vi ser en något högre
andel personer med irakiskt ursprung bland män jämfört med
kvinnor, 41 och 29 procent respektive, samtidigt som andelen
kvinnor med europeiskt ursprung är något högre. Annars är könsskillnaderna vad beträffar ursprungsregion relativt likartade.
Detsamma gäller för anhöriga till skyddsbehövande vilket kan ses i
Figur 4.2. En stor skillnad är att andelen män från Somalia är högre
än för kvinnor. Vad gäller personer i gruppen övriga familjeband
från ett icke-västland som visas i Figur 4.3 är mönstret igen likartat
för män och kvinnor med undantaget att andelen kvinnor från
Thailand är betydligt större än andelen män: 15 procent jämfört
med 1 procent. Det är också tydligt att de flesta som anlände av
skyddsskäl eller som anhörig till skyddsbehövande var födda i Irak
medan merparten av övriga familjebandsinvandrare föddes i Europa.
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Tabell 4.1 visar hur de nyanlända skiljer sig åt bland annat i termer
av ålder, utbildning och antal barn. Genomsnittsåldern varierar
mellan 30 och 34 år beroende på kön och grund för bosättning.
Skyddsbehövande har en signifikant högre andel män universitetsutbildning jämfört med kvinnor: 33 respektive 23 procent. Nyanlända som invandrat pga. övriga familjeband är något yngre, har en
något högre utbildningsnivå samt betydligt färre barn. Anhöriga till
skyddsbehövande har i genomsnitt flest barn vilket troligtvis beror
på att endast ena föräldern invandrar i avvaktan på uppehållstillstånd i stora familjer. Bland anhöriga till skyddsbehövande har
drygt var tionde person fler än fyra barn. Andelen med bland de
gifta som har en utlandsfödd make/make är naturligt nog nästan
100 procent bland skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande. För övriga familjebandsinvandrare är motsvarande
siffra ungefär 70 procent.
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Anmärkning: Urvalet består av utrikesfödda som invandrat till Sverige år 2000 och 2005 p.g.a. familjeband eller skyddsbehov. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
1.

En lärdom från Tabell 4.1 är att antalet barn kraftigt varierar
beroende på grund för bosättning. Det är därför värt att titta
närmare på hur fördelningen av antalet barn ser ut dels vid tidpunkten för folkbokföring men också hur fördelningen ser ut fem
år senare när fler personer har hunnit skaffa barn. För detta
ändamål visas i figurerna 4.4 och 4.5 histogram över antalet barn i
åldern 0–17 år för män och kvinnor, respektive. Det står klart att
det bland skyddsbehövande män och kvinnor endast sker en
mindre förskjutning av fördelningen mellan folkbokföringsåret och
fem år senare. Förskjutningen är tydligare för övriga grupper. Mest
anmärkningsvärt är den kraftiga förskjutning som sker för kvinnor
som invandrar pga. övriga familjeband. I denna grupp anländer den
stora majoriteten, omkring 70 procent, utan barn. Fem år senare
har dock endast 35 procent inte har något barn i åldrarna 0–17 år.
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Anmärkning: Med antal barn avses antalet barn i åldern 0–17 år.
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Anmärkning: Med antal barn avses barn i åldern 0–17 år.

371

Bilaga 2

SOU 2012:69

5. Nyanländas etableringstakt
Härnäst försöker vi ge en mer detaljerad bild över nyanländas
etableringstakt. Figur 5.1 visar utvecklingen över tid för sju
inkomstrelaterade utfall. Figur 5.2 visar utvecklingen av åtta sysselsättningsrelaterade utfall. För att möjliggöra en så lång uppföljningsperiod som möjligt fokuserar vi endast på den kohort som
anlände år 2000. Motsvarande figurer för kohorten som anlände år
2005 presenteras istället i appendix. Genomgående gäller i dessa
figurer att fast linje betecknar män och streckad linje betecknar
kvinnor.
Om vi börjar med att titta på utvecklingen av disponibel
inkomst ser vi att trenden är positiv både när det gäller individens
inkomster och för hushållets inkomster. Över tid tenderar nyanländas disponibla inkomster att öka från en relativt låg nivå. För
att ta ett exempel har skyddsbehövande män ett år efter folkbokföring i genomsnitt en årlig disponibel inkomst på omkring
100 000 kr. Tio år senare är motsvarande siffra strax under 150 000 kr
(mätt i 2000 års prisnivå). Att de disponibla inkomsterna ökar över tid
är knappast förvånande eftersom vi tidigare såg att fler individer blir
sysselsatta. Vi konstaterar också att hushållets disponibla
inkomster självklart ligger på en högre nivå jämfört med individens
inkomster. Anmärkningsvärt är att kvinnors inkomster understiger
mäns när det gäller till egna inkomster men överstiger män när det
gäller hushållets sammanlagda inkomster. Detta gäller oavsett
grund för bosättning. Vi ser även att andelen relativt fattiga mätt
som andelen med en disponibel inkomst under 60 procent av
medianinkomsten tenderar minska över tiden även om mönstret
inte är lika tydligt när observationsenheten istället är hushållet.
Längre ner i Figur 5.1 presenteras utvecklingen av andelen
personer med föräldrapenning. Siffrorna har justerats med avseende
på antalet barn i åldrarna 0–6 år. Det står klart att en betydligt
högre andel kvinnor än män uppbär föräldrapenning i grupperna
anhörig till skyddsbehövande samt övriga familjeband jämfört med
män. Detsamma gäller skyddsbehövande men endast upp till sex år
efter ankomst. Därefter är andelen män som uppburit föräldrapenning högre än för kvinnor. Figur 5.1 visar också att andelen
utrikes födda som uppburit sjukpenning ökar över tid. Detta förklaras troligtvis delvis av att det tar tid att bli berättigad till sjukpenning. Vi ser också att andelen personer som mottagit försörjningsstöd (inklusive introduktionsersättning) initialt är mycket
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hög bland skyddsbehövande och familjeanknytningsinvandrare
men att andelen minskar över tid. Fortfarande tio år efter uppehållstillstånd ligger dock användandet av försörjningsstöd på
mellan 25 och 40 procent för dessa grupper. I detta fall är det värt
att påpeka att vi räknar en individ som mottagare av försörjningsstöd om individen mottagit så lite som en krona.
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I Figur 5.2 återfinns samma mönster som tidigare visats: andelen
sysselsatta ökar nästan monotoniskt med tid sedan invandring för
samtliga grupper och kön. Mönstret är väntat och bekräftar de
resultat som dokumenterats i tidigare studier. Bland individer som
vi klassificerat som sysslolösa (dvs. de med mindre än ett prisbasbelopp i förvärvsinkomster) ser vi att andelen som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen tenderar minska något över tid. Vi ser även
kraftiga variationer i andelen personer inskrivna i arbetsmarknadsutbildning. Noterbart är att andelen inskrivna män alltid är överstiger andelen inskrivna kvinnor.
Ett sätt att mäta etableringstakt är i termer av andelen personer
som varken har sysselsättning, är inskrivna på någon form av
utbildning eller SFI. Dessa är personer i totalt utanförskap. Vi ser
att andelen i utanförskap är relativt konstant med viss tendens till
att öka. För män är den uppgående trenden mer markant. Speciellt
tydligt är detta bland skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande. I båda dessa grupper ökar andelen män i utanförskap
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mellan år 1 och år 10 från cirka 15 procent till omkring 35 procent.
Vi presenterar också utvecklingen av andelen egna företagare bland
nyanlända mätt som andelen med inkomst från aktiv näringsverksamhet som överstiger ett prisbasbelopp. Det står klart att
andelen egna företagare kraftigt ökar över tid. Vi ser också att det
till största del är män som blir egna företagare.
Om vi istället tittar på utbildningsrelaterade utfall ser vi att
andelen personer som är inskrivna i utbildning (exklusive SFI och
arbetsmarknadsutbildning) tenderar att minska över tid. Det kan
förklaras av att fler får arbete. Bland de som är inskrivna i utbildning är den stora majoriteten inskrivna antingen på komvux eller på
folkhögskola. Anmärkningsvärt nog visar Tabell A.1 i appendix att
merparten av de utrikes födda som är inskrivna på komvux eller
folkhögskola faktiskt är högutbildade: 41 procent av männen och
45 procent av kvinnorna har universitetsutbildning. Slutligen ser vi
att andelen personer med minst en timmes SFI-undervisning
snabbt avtar med tid i Sverige.
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Tabellerna 5.1–5.4 presenterar statistik över arbetsmarknadsåtgärder och inskrivningar på arbetsförmedlingen. Tabellerna 5.1
och 5.2 börjar med att visa typ av inskrivning vid första inskrivningen på arbetsförmedlingen bland personer som anlände år 2000
och 2005 (inom 5 år efter folkbokföring). Genomsnittlig tid till
första inskrivning varierar relativt kraftigt mellan kön och grund
för bosättning. Vi ser exempelvis att kvinnor genomgående har
längre tid till inskrivning än män. Skillnaderna är i vissa fall stora
och tycks vara som störst bland anhöriga till skyddsbehövande
samt övriga familjebandsinvandrare. Bland anhöriga till skyddsbehövande är exempelvis den genomsnittliga tiden till inskrivning
2,20 år för kvinnor och 1,65 år för män.
Arbetsförmedlingen delar in inskrivna i olika sökandekategorier.
Bland skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande är den
vanligaste sökandekategorin ”Övriga inskrivna”. Omkring 53 till
65 procent återfinns i denna sökandekategori. Kortfattat tillskriver
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arbetsförmedlingen en individ denna kategori om denne anses vara
arbetssökande med förhinder, yrkesfiskare eller personer som
söker arbete i ett annat EU/EES land. Bland övriga familjeband är
istället den vanligaste kategorin ”Arbetslösa” vilket innebär att den
arbetssökande ej tillskrivs deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt
program. Dessa siffror är vidare lika för de båda kohorterna.
Mindre än 10 procent av individerna är inskrivna på program
oavsett ankomstår, kön och grund för bosättning. Det vanligaste
programmet är ”Förberedande insatser” som till stor del innebär
jobbsökarkurser eller träning i grundläggande datorkunskap.
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Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 pga familjeband eller
pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
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Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2005 pga familjeband eller
pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
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Tabellerna 5.3 och 5.4 visar istället andelen inskrivna på arbetsförmedlingen 5 år efter folkbokföring bland personer som anlände
år 2000 och 2005. Andelen inskrivna är något högre bland män än
bland kvinnor. Andelen inskrivna tenderar också att vara högre
bland skyddsbehövande och anhöriga till skyddsbehövande jämfört
med övriga familjeband.
Ungefär 40 till 50 procent av de inskrivna nyanlända återfinns i
sökandekategori ”Arbetslösa”. Denna utgör tillsammans med
”Sökande som har arbete utan anställningsstöd” och ”Övriga inskrivna” mer än 80 procent av alla inskrivna personer som anlände
år 2000. För de personer som anlände år 2005 är denna siffra något
lägre då framförallt en ny sökandekategori, ”Nystartsjobb” har
tillkommit. Andelen sökande i program med aktivitetsstöd är även
något högre bland personer som folkbokfördes år 2005 jämfört de
som folkbokfördes år 2000.
Bland personer som anlände år 2000 var mellan 6 till 10 procent
inskrivna som ”Sökande i program med aktivitetsstöd” år 2005. Det
vanligaste programmet var för dessa ”Förberedande insatser”.
Bland personer som anlände år 2005 var istället mellan 8 till
17 procent inskrivna som ”Sökande i program med aktivitetsstöd”.
Av dessa gick mellan 41 till 79 procent i programmet ”Jobb och
utvecklingsgaranti” som är indelad i tre faser och kortfattat innebär
att individen får coaching, arbetsträning och slutligen samhällsnyttig sysselsättning.
Slutligen bör nämnas att åtgärderna vid första inskrivning och
vid inskrivning 5 år efter folkbokföring är slående lika.
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Anmärkning: Samplet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 pga familjeband eller
pga de är skyddsbehövande. I samplet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
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Anmärkning: Samplet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2005 pga familjeband eller
pga de är skyddsbehövande. I samplet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
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6. Sambandet mellan individuella bakgrundsfaktorer och
utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
Detta avsnitt analyserar vilka individuella bakgrundsfaktorer som
bäst förklarar nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det
hävdas ofta att en kortare tid till insats hos Arbetsförmedlingen
ökar möjligheten till sysselsättning. Vi börjar därför med att undersöka hur tid till insats påverkar sannolikheten att vara sysselsatt
fem år efter folkbokföring. Sysselsättning definieras som att
individen har fått kontrolluppgift från arbetsgivare under året. Vi
har skattat linjära regressionsmodeller med OLS. Resultaten
presenteras i Tabell 6.1.
Det finns ett starkt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter invandring. Män som fick
vänta tre år till första insats hos Arbetsförmedlingen har
exempelvis nästan 42 procent lägre sannolikhet att vara sysselsatta
jämfört med män som fick insats samma år som de skrevs in.
Motsvarande siffra för kvinnor är 31 procent. Det dock värt att
igen påpeka att dessa samband inte nödvändigtvis kan ges en kausal
tolkning.

Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 samt 2005 pga familje band eller pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som inte tidigare invandrat till
Sverige. Modellen skattas med en linjär sannolikhetsmodell och estimaten ska tolkas i procent i relation
till referensåret. Samtliga regressioner kontrollerar för samma oberoende variabler som i Tabell 6.2.
Robusta standardfel inom parentes.
* betecknar signifikant på 5-procentsnivån.

Efter att ha dokumenterat att kortare tid till insats tycks leda till
ökad sysselsättning fortsätter vi analysen med att fråga oss vilka
individuella bakgrundsfaktorer som bäst förklarar tid till in383
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skrivning och insats. Våra regressionsresultat som presenteras
separat för män och kvinnor återfinns i Tabell 6.2.
Ett av de mest slående resultaten är att barn i åldern 0-6 år
kraftigt ökar tiden till inskrivning och insats för kvinnor men inte
för män. Att ha ett extra barn i åldern 0-6 år ökar exempelvis tid till
inskrivning på Arbetsförmedlingen bland kvinnor med 0,15 år eller,
annorlunda uttryckt, med strax under två månader. I genomsnitt
har alltså kvinnor med två barn i detta åldersintervall nästan
4 månader längre tid till inskrivning. Vi ser också att universitetsutbildning kraftigt minskar tiden till inskrivning, med ungefär
0,26 år (eller 4 månader) jämfört med personer med endast
grundskoleutbildning. Det finns dock inget starkt samband mellan
utbildning och tid till insats.
Vidare finner vi att män med grund för bosättning övriga
familjeband i genomsnitt blir inskrivna 0,26 år snabbare än skyddsbehövande män. Liknande gäller för kvinnor vad beträffar tid till
insats. Kvinnor med grund för bosättning övriga familjeband blir
dock i genomsnitt inskrivna 0,34 år senare än kvinnor med skyddsbehov om de kommer från ett icke-västland. Slutligen ser vi att
utrikes födda som anlände år 2005 har signifikant kortare tid till
inskrivning och insats jämfört med de som anlände år 2000.
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Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 samt 2005 pga
familjeband eller pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte
invandrat till Sverige. Urvalet är i panel (1) är betingat på att inskrivning ska ha skett inom fem år
efter folkbokföring och urvalet i panel (2) är betingat på att insats skett inom tre år efter inskrivning.
Oberoende variabler mäts för folkbokföringsåret. Modellen skattas med OLS. Samtliga regressioner
kontrollerar för folkbokföringsår och regressionerna i panel (2) kontrollerar dessutom för inkrivningsår. I
kategorin ”Västländer” ingår invandrare från Europa, Nordamerika samt Oceanien. Robusta standardfel
inom parentes.
* betecknar signifikant på 5-procentsnivån.
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Som vi sett skrivs en stor andel av de nyanlända in i SFI. Tabell 6.3
analyserar sambandet mellan individers bakgrundsegenskaper och
sannolikheten att återuppta SFI inom tre år efter avhopp. Eftersom
urvalet är relativt litet är den statistiska osäkerheten i denna analys
stor. Vi ser dock att män med universitetsutbildning har 44,8 procents lägre sannolikhet att återuppta SFI inom tre år jämfört med
män med grundskoleutbildning. Vi ser också att motsvarande
sannolikhet är 55,2 procent högre för utrikes födda från ett ickevästland jämfört med de från ett västland.



Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 pga familjeband eller
pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte invandrat till Sverige.
Oberoende variabler mäts för folkbokföringsåret. Modellen skattas med OLS. I kategorin ”Västländer”
ingår invandrare från Europa, Nordamerika samt Oceanien. Robusta standardfel inom parentes.
* betecknar signifikant på 5-procentsnivån.
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Anmärkning: Urvalet består av utrikes födda som invandrat till Sverige år 2000 samt 2005 pga
familjeband eller pga de är skyddsbehövande. I urvalet ingår endast nyanlända som tidigare inte
invandrat till Sverige.
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Enkät till ansvariga för
arbetsmarknadsverksamheten i
Sveriges kommuner

Om enkäten
I april 2012 skickade utredningen ut en webbenkät till ansvariga för
arbetsmarknadsverksamheten i Sveriges samtliga 290 kommuner.
Enkäten syftade till att ge en bild av vilka arbetsfrämjande insatser
Sveriges kommuner väljer att erbjuda nyanlända invandrare.
Den 15 juni 2012 hade 239 kommuner eller 82 procent svarat på
enkäten (svarsfrekvensen på enskilda frågor är i enstaka fall lägre).
För att få en bild av om bortfallet riskerar att inverka negativt på
enkätresultatens representativitet har utredningen genomfört en
bortfallsanalys.
I bortfallsanalysen jämförs de kommuner som besvarat enkäten
med Sveriges kommuner i stort utifrån de två bakgrundsvariablerna
kommungrupp respektive storlek på mottagande 2010. De två
bakgrundsvariablerna är valda för att båda kan ha betydelse för
vilka arbetsförberedande insatser som kommunerna erbjuder
nyanlända. Det är exempelvis tänkbart att kommuner med stort
flyktingmottagande och många nyanlända erbjuder fler insatser än
kommuner med ett litet mottagande. Det är vidare möjligt att små
kommuner i glesbygd erbjuder andra typer av insatser än en
storstadskommun.
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Bortfallsanalysen visar att kommunerna som besvarat enkäten
liknar Sveriges kommuner i stort med avseende på både kommungruppssammansättning och storlek på mottagande. I kombination
med enkätens höga svarsfrekvens indikerar bortfallsanalysen att
enkätsvaren ger en god representativitet för Sveriges kommuner.
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Enkäten
Följebrev
Till ansvarig i arbetsmarknadsverksamhet som arbetar målgruppen
nyanlända invandrare
Enkätundersökning om arbetsfrämjande insatser för nyanlända
invandrare.
Denna enkät genomförs av utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, AKKA-utredningen. För att få en bild av vilka arbetsfrämjande insatser Sveriges kommuner väljer att erbjuda nyanlända
invandrare genomför vi denna enkät. Utredningen ska lägga fram
för förslag till regeringen på insatser som kan påskynda etableringen
för nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare och öka deras möjligheter till arbete och delaktighet. Information om utredningen
finner du på www.sou.gov.se/akka.
Vi hoppas att du vill besvara enkäten, det tar 10- 15 minuter.
Dina svar är viktiga för att utredningen ska kunna lämna välgrundade förslag till åtgärder. Notera att du inte kan kopiera
enkäten, länken är unik och enkäten kan bara besvaras en gång. Det
går dock bra att vidarebefordra mailet.
Vi behöver ditt svar senast den 25 april 2012. Du som besvarar
enkäten är helt anonym och svaren kan varken kopplas till dej eller
till din förvaltning. Vi som arbetar med undersökningen har
tystnadsplikt. Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) samt personuppgiftslagen (1998:204).
Om du har frågor om enkäten kontakta gärna utredningssekreterarna Anna Envall, anna.envall@employment.ministry.se,
08-405 23 70 eller Kajsa Rosén, kajsa.rosen@employment.ministry.se,
08-405 36 91.
Stort tack på förhand!
Elin Landell
Särskild utredare
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Enkätfrågor
Om du vill se alla enkätfrågorna innan du börjar besvara enkäten
klickar du på skrivarikonen längst ned på denna sida.
När du vill börja trycker du på "nästa" nere i högre hörnet. Dina
svar sparas löpande. Om du pausar svarandet finns dina svar kvar
när du öppnar enkäten på nytt. Du kan även ändra svar som du
tidigare lämnat.
”Flyktingmottagna” avser personer som omfattas av etableringslagen (2010:197)1 eller av tidigare bestämmelser om introduktion
för nyanlända flyktingar.
”Övriga nyanlända” avser utrikes födda personer som inte
omfattas av flyktingmottagandet och som har varit i Sverige
kortare tid än fyra år.
Erbjuder din kommun någon arbetsförberedande insats för arbetslösa? Med arbetsförberedande insats avses insats som din kommun
helt eller delvis finansierar.
Respondenter

Procent

Ja

205

88,7%

Nej

26

11,3%

Totalt

231

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Arbetsträning
Respondenter

Procent

Projekt

34

21,0%

Ordinarie verksamhet

152

93,8%

Totalt

162

100,0%

1
Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare omfattar nyanlända
i arbetsför ålder (20– 4 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan föräldrar i Sverige, som har
beviljats uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande i övrigt eller som
anhöriga till dessa om den anhöriga har ansökt om uppehållstillstånd inom två år från att
personen som han eller hon har anknytning till togs emot i en kommun.
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Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Yrkeskompetensbedömning, för
underlag för vidare planering
Respondenter

Procent

Projekt

17

27,0%

Ordinarie verksamhet

50

79,4%

Totalt

63

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Validering, formell bedömning av
utbildning/arbetslivserfarenhet
Respondenter

Procent

Projekt

12

24,0%

Ordinarie verksamhet

41

82,0%

Totalt

50

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Vägledning/coachning
Respondenter

Procent

Projekt

49

30,4%

Ordinarie verksamhet

142

88,2%

Totalt

161

100,0%
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Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Yrkesmentor
Respondenter

Procent

Projekt

7

41,2%

Ordinarie verksamhet

12

70,6%

Totalt

17

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Praktik
Respondenter
Procent
Projekt

46

24,9%

Ordinarie verksamhet

176

95,1%

Totalt

185

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Yrkesutbildning
Respondenter

Procent

Projekt

18

23,1%

Ordinarie verksamhet

65

83,3%

Totalt

78

100,0%

Nedan listas ett antal arbetsförberedande insatser som kommuner
kan erbjuda. Markera de som din kommun erbjuder, som projekt
och/eller ordinarie verksamhet. - Information om eller stöd för
nyföretagande
Respondenter

Procent

Projekt

24

27,6%

Ordinarie verksamhet

70

80,5%

Totalt

87

100,0%
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Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Arbetsträning
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

152

97,4%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

110

70,5%

Personer som
remitterats från AF

130

83,3%

Personer som
remitterats från FK

93

59,6%

Annan målgrupp,
nämligen

15

9,6%

Totalt

156

100,0%

Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Yrkeskompetensbedömning,
för underlag för vidare planering
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

48

87,3%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

41

74,5%

Personer som
remitterats från AF

42

76,4%

Personer som
remitterats från FK

21

38,2%

Annan målgrupp,
nämligen

3

5,5%

Totalt

55

100,0%
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Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Validering, formell bedömning
av utbildning/arbetslivserfarenhet
Respondenter
Procent
Personer med försörjningsstöd

35

77,8%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

39

86,7%

Personer som
remitterats från AF

29

64,4%

Personer som
remitterats från FK

18

40,0%

Annan målgrupp,
nämligen

8

17,8%

Totalt

45

100,0%

Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Vägledning/coachning
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

148

95,5%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

111

71,6%

Personer som
remitterats från AF

112

72,3%

Personer som
remitterats från FK

71

45,8%

Annan målgrupp,
nämligen

14

9,0%

Totalt

155

100,0%
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Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Yrkesmentor
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

10

90,9%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

4

36,4%

Personer som
remitterats från AF

7

63,6%

Personer som
remitterats från FK

3

27,3%

Annan målgrupp,
nämligen

3

27,3%

Totalt

11

100,0%

Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Praktik
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

169

94,9%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

138

77,5%

Personer som
remitterats från AF

135

75,8%

Personer som
remitterats från FK

80

44,9%

Annan målgrupp,
nämligen

14

7,9%

Totalt

178

100,0%
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Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Yrkesutbildning
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

52

77,6%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

52

77,6%

Personer som
remitterats från AF

37

55,2%

Personer som
remitterats från FK

24

35,8%

Annan målgrupp,
nämligen

14

20,9%

Totalt

67

100,0%

Vilken/vilka målgrupper kan delta i kommunens arbetsförberedande insatser? Nedan visas de insatser som du på föregående fråga
angivit att din kommun erbjuder. - Information om eller stöd för
nyföretagande
Respondenter

Procent

Personer med försörjningsstöd

65

85,5%

Personer med etablerings/introduktionsersättning

64

84,2%

Personer som
remitterats från AF

53

69,7%

Personer som
remitterats från FK

29

38,2%

Annan målgrupp,
nämligen

7

9,2%

Totalt

76

100,0%
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I vilken utsträckning erbjuder kommunen följande för att underlätta för nyanlända föräldrar att kombinera vård av barn med deltagande i kommunens arbetsförberedande insatser? - Barnpassning
medan föräldern deltar i insats
Respondenter

Procent

Inte alls

76

43,4%

I viss utsträckning

16

9,1%

I stor utsträckning

61

34,9%

Vet ej

22

12,6%

Totalt

175

100,0%

I vilken utsträckning erbjuder kommunen följande för att underlätta för nyanlända föräldrar att kombinera vård av barn med deltagande i kommunens arbetsförberedande insatser? – Anpassad
verksamhet där barn kan vara med
Respondenter

Procent

Inte alls

114

68,7%

I viss utsträckning

26

15,7%

I stor utsträckning

5

3,0%

Vet ej

21

12,7%

Totalt

166

100,0%

I vilken utsträckning erbjuder kommunen följande för att underlätta för nyanlända föräldrar att kombinera vård av barn med deltagande i kommunens arbetsförberedande insatser? - Möjlighet att
delta i insats på kvällar eller helger
Respondenter

Procent

Inte alls

106

62,0%

I viss utsträckning

33

19,3%

I stor utsträckning

12

7,0%

Vet ej

20

11,7%

Totalt

171

100,0%
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I vilken utsträckning erbjuder kommunen följande för att underlätta för nyanlända föräldrar att kombinera vård av barn med deltagande i kommunens arbetsförberedande insatser? - Möjlighet att
delta i insats på deltid
Respondenter

Procent

Inte alls

32

18,0%

I viss utsträckning

56

31,5%

I stor utsträckning

77

43,3%

Vet ej

13

7,3%

Totalt

178

100,0%

Vänder sig någon av kommunens arbetsförberedande insatser uteslutande till ”övriga nyanlända” vilka inte omfattas av flyktingmottagandet?
Respondenter

Procent

Ja, nämligen

38

20,1%

Nej

134

70,9%

Vet ej

17

9,0%

Totalt

189

100,0%

Har de arbetsförberedande insatserna som "övriga nyanlända” kan
ta del av i kommunen förändrats sedan etableringslagen infördes år
2010, då huvudansvaret för flyktingmottagandet flyttades till AF?
Respondenter

Procent

Ja, insatserna har blivit
färre

44

23,3%

Ja, insatserna har blivit
fler

16

8,5%

Nej, insatserna är oförändrade/likvärdiga

92

48,7%

Ingen uppfattning

37

19,6%

Totalt

189

100,0%
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Varför tror du att kommunens insatser för ”övriga nyanlända”
blivit färre sedan etableringslagen trädde i kraft? Flera svar är
möjliga.
Respondenter
Procent
Ansvaret för ”övriga nyanlända” faller mellan
AF och kommunen

24

54,5%

Kommunens ekonomiska resurser har minskat
sedan ansvaret och därmed ersättningen för
flyktingmottagandet
flyttats till AF

32

72,7%

Annan orsak, nämligen

6

13,6%

Ingen uppfattning

1

2,3%

Totalt

44

100,0%

Tror du att "övriga nyanlända" skulle få bättre stöd för sin etablering
på arbetsmarknaden om etableringslagen utvidgades till att omfatta
även nyanlända utanför flyktingmottagandet?
Respondenter

Procent

Ja

144

66,4%

Nej

21

9,7%

Ingen uppfattning

52

24,0%

Totalt

217

100,0%
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Nyanlända i Sverige möts av hjälp från många olika instanser. Ofta
upprättas handlingsplaner av varje enskild instans. Känner du till
hur många olika handlingsplaner som upprättas för en enskild
nyanländ vuxen person i din kommun under det första året? Ange ett
ungefärligt antal om du inte vet exakt
Respondenter

Procent

Ja, för flyktingmottagna

127

61,7%

Ja, för övriga nyanlända

68

33,0%

Nej, inte för någon av
ovanstående kategorier

72

35,0%

Totalt

206

100,0%

Arbetar kommunen målinriktat för att minska antalet handlingsplaner som upprättas inom kommunen för nyanlända vuxna
personer? Frågan avser alla nyanlända oavsett om de omfattas av
flyktingmottagandet eller inte.
Respondenter

Procent

Ja. Beskriv på vilket sätt:

15

20,8%

Nej. Eventuell
kommentar:

14

19,4%

Vet ej

43

59,7%

Totalt

72

100,0%

Arbetar kommunen uppsökande för att nå nyanlända vuxna personer i kommunen som står utanför arbetsmarknaden och som inte
har annan kontakt med kommunen? Frågan avser alla nyanlända
oavsett om de omfattas av flyktingmottagandet eller inte.
Respondenter

Procent

Ja

29

13,6%

Nej

160

74,8%

Vet ej

25

11,7%

Totalt

214

100,0%
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Upplever du någon skillnad mellan att stödja nyanlända kvinnor
och nyanlända män med insatser inriktade mot arbete? Frågan
avser alla nyanlända, oavsett om de omfattas av flyktingmottagandet eller inte.
Respondenter

Procent

Ja

53

28,8%

Nej

110

59,8%

Ingen uppfattning

21

11,4%

Totalt

184

100,0%

När nyanlända kvinnor har svårt att få jobb, vad tror du det främst
beror på? Kryssa för de tre faktorer som enligt din bild utgör de
främsta orsakerna.
Respondenter

Procent

Språksvårigheter

177

83,5%

Deras kunskaper och
kompetenser är inte
gångbara på svenska
arbetsmarknaden

136

64,2%

Diskriminering och
okunskap från svenska
arbetsgivare

70

33,0%

De vill inte arbeta

11

5,2%

De har svårt att få barnomsorg

16

7,5%

Bristande tillgång till
nätverk

124

58,5%

Annan orsak, nämligen

44

20,8%

Ingen uppfattning

6

2,8%

Totalt

212

100,0%
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När nyanlända män har svårt att få jobb, vad tror du det främst
beror på? Kryssa för de tre faktorer som enligt din bild utgör de
främsta orsakerna.
Respondenter

Procent

Språksvårigheter

186

87,7%

Deras kunskaper och
kompetenser är inte
gångbara på svenska
arbetsmarknaden

143

67,5%

Diskriminering och
okunskap från svenska
arbetsgivare

87

41,0%

De vill inte arbeta

7

3,3%

De har svårt att få barnomsorg

2

0,9%

Bristande tillgång till
nätverk

133

62,7%

Annan orsak, nämligen

15

7,1%

Ingen uppfattning

7

3,3%

Totalt

212

100,0%

Ta ställning till hur väl följande påståenden gäller för din kommun:
- Väntan på förskoleplats utgör ofta ett hinder för nyanländas deltagande i arbetsförberedande insatser i min kommun
Respondenter

Procent

1

80

37,6%

2

40

18,8%

3

34

16,0%

4

23

10,8%

5

19

8,9%

Ingen uppfattning

17

8,0%

Totalt

213

100,0%
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Ta ställning till hur väl följande påståenden gäller för din kommun:
- Kommunen arbetar aktivt för att nyanlända föräldrar inte ska
förlora kontakten med arbetsmarknaden vid vård av barn
Respondenter

Procent

1

49

23,0%

2

45

21,1%

3

41

19,2%

4

24

11,3%

5

14

6,6%

Ingen uppfattning

40

18,8%

Totalt

213

100,0%

Ta ställning till hur väl följande påståenden gäller för din kommun:
- Nyanlända kvinnor är mer intresserade än nyanlända män av att
snabbt få ett arbete
Respondenter

Procent

1

61

28,6%

2

48

22,5%

3

36

16,9%

4

11

5,2%

5

3

1,4%

Ingen uppfattning

54

25,4%

Totalt

213

100,0%
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Ta ställning till hur väl följande påståenden gäller för din kommun:
- Nyanlända män är mer intresserade än nyanlända kvinnor av att
snabbt få ett arbete
Respondenter

Procent

1

34

16,0%

2

14

6,6%

3

38

17,8%

4

49

23,0%

5

27

12,7%

Ingen uppfattning

51

23,9%

Totalt

213

100,0%
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Enkät till arbetsförmedlare som arbetar
med nyanlända

Om enkäten
För att få en bild av hur Arbetsförmedlingen arbetar för att stödja
nyanlända invandrares etablering har utredningen i samarbete med
Arbetsförmedlingen skickat ut en webbenkät till ett stratifierat urval
av 1 149 arbetsförmedlare under våren 2012. Urvalet bestod dels av
arbetsförmedlare som arbetar med nyanlända som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
(300 personer), dels av övriga arbetsförmedlare (849 personer).
Handläggare med utrikes födda på sin signatur är överrepresenterade
i urvalet av de övriga arbetsförmedlarna. Svarsfrekvensen för handläggarenkäten är 66 procent. För att skilja ut handläggarna med
erfarenhet av nyanlända invandrare, ombads respondenterna inledningsvis ange om de arbetat med nyanlända de senaste tolv månaderna. Drygt
hälften av handläggarna svarade jakande på denna fråga. Det är endast
denna grupp som besvarat enkätens resterande frågor.
Utredningen har genomfört en bortfallsanalys i syfte att undersöka om enkätbortfallet riskerar att inverka negativt på resultatens
representativitet. I bortfallsanalysen jämförs de handläggare som
mottagit enkäten med de handläggarna som besvarat enkäten utifrån
de två bakgrundsvariablerna kommungrupp respektive storlek på
flyktingmottagandet 2010 i den kommun som handläggaren arbetar i.
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Bortfallsanalysen visar att handläggarna som besvarat enkäten liknar
handläggarna som mottagit enkäten med avseende på både kommungruppssammansättning och kommunens storlek på mottagande. I
kombination med enkätens höga svarsfrekvens indikerar bortfallsanalysen att enkätsvaren ger en god representativitet för handläggarna som arbetar med nyanlända på Arbetsförmedlingen.
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Arbetskraftsdeltagande bland inrikes
födda kvinnor och män 2011

Källa: Statistiska centralbyrån, AKU för helåret 2011.
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Statens offentliga utredningar 2012
Kronologisk förteckning

		 1. Tre blir två! Två nya myndigheter inom
				 utbildningsområdet. U.
		 2. Framtidens högkostnadsskydd i vården. S.
		 3. Skatteincitament för riskkapital. Fi.
		 4. Kompletterande regler om person				 uppgiftsbehandling på det
				 arbetsmarknadspolitiska området. A.
		 5. Högskolornas föreskrifter. U.
		 6. Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
				 assistansersättning. S.
		 7. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
				 – långsiktig säkerhet, haverier och global
				 utblick. M.
		 8. Skadeståndsansvar och försäkringsplikt
				 vid sjötransporter – Atenförordningen
				 och försäkringsdirektivet i svensk rätt. Ju.
		 9. Förmån och fälla – nyanländas uttag av
				 föräldrapenning. A.
10. Läsarnas marknad, marknadens läsare
				 – en forskningsantologi. Ku.
11. Snabbare betalningar. Ju.
12. Penningtvätt – kriminalisering,
				 förverkande och dispositionsförbud. Ju.
13. En sammanhållen svensk polis. Ju.
14. Ekonomiskt värde och samhällsnytta
				 – förslag till en ny statlig ägarförvaltning.
				 Fi.
15. Plan för framtagandet av en strategi för
				 långsiktigt hållbar markanvändning. M.
16. Att angöra en kulturbrygga – för stöd till
				 nyskapande kultur. Ku.
17. Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straff				 ansvar och samhällsskydd. S.
18. Så enkelt som möjligt för så många som
				 möjligt.
				 – den mjuka infrastrukturen på väg. N.
19. Nationella patent på engelska? N.
20. Kvalitetssäkring av forskning och
				 utveckling vid statliga myndigheter. U.
21. Här finns mer att hämta – it-användningen
				 i småföretag. N.

22. Mål för rovdjuren. M.
23. Mindre våld för pengarna. Ku.
24. Likvärdig utbildning
				 – riksrekryterande gymnasial utbildning
				 för vissa ungdomar med funktionsned				 sättning. U.
25. Enklare för privatpersoner att hyra ut sin
				 bostad med bostadsrätt eller äganderätt. S.
26. En ny brottsskadelag. Ju.
27. Färdplan för framtiden
				 – en utvecklad flygtrafiktjänst. N.
28. Längre liv, längre arbetsliv.
				 Förutsättningar och hinder för äldre
				 att arbeta längre. S.
29. Sveriges möjligheter att ta emot
				 internationellt stöd vid kriser och
				 allvarliga händelser i fredstid. Fö.
30. Vital kommunal demokrati. Fi.
31. Sänkta trösklar – högt i tak
				 Arbete, utveckling, trygghet. A.
32. Upphandlingsstödets framtid. S.
33. Gör det enklare! S.
34. Nya påföljder + kort presentation. Ju.
35. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
				 barnäktenskap. Ju.
36. Registerdata för forskning. Fi.
37. Kulturmiljöarbete i en ny tid. Ku.
38. Minska riskerna med farliga ämnen!
				 Strategi för Sveriges arbete för en giftfri
				 miljö. M.
39. Vägar till förbättrad produktivitet och
				 innovationsgrad i anläggningsbranschen
				 + Bilagedel. N.
40. Innovationsstödjande verksamheter vid
				 universitet och högskolor: Kartläggning,
				 analys och förslag till förbättringar – en
				 preliminär delrapport. U.
41. Innovationsstödjande verksamheter vid
				 universitet och högskolor: Kartläggning,
				 analys och förslag till förbättringar
				 – slutbetänkande. U.

42. Bättre behörighetskontroll. Ändringar
				 i förordningen (2006:196) om register
				 över hälso- och sjukvårdspersonal. S.
43. Konsumenten i centrum
				 – ett framtida konsumentstöd. Ju.
44. Hemliga tvångsmedel mot allvarliga
				 brott. Ju.
45. Kvinnor och barn i rättens gränsland. U.
46. Dammsäkerhet. Tydliga regler och effektiv
				 tillsyn. N.
47. Harmoniserat inkomstbegrepp.
				 Möjligheter att använda månadsuppgifter
				 i social- och arbetslöshetsförsäkringarna.
				 S.
48. Maritim samverkan. Fö.
49. Tolkning och översättning vid
				 straffrättsliga förfaranden.
				 Genomförande av EU:s tolknings- och
				 översättningsdirektiv. Ju.
50. Nystartszoner. Fi
51. Utvärdering av IPRED-lagstiftningen.
				 Ju.
52. Bostadstaxering – avveckling eller
				 förenkling. Fi.
53. AP-fonderna i pensionssystemet –
				 effektivare förvaltning av pensions				 reserven. Fi.
54. Återvinning av fartyg
				 – underlag för ratificering av Hong Kong				 konventionen. N.
55. En översyn av tryck- och yttrandefriheten.
				 Del 1 och 2. Ju
56. Mot det hållbara samhället
				 – resurseffektiv avfallshantering. M.
57. Tydligare regler om fri rörlighet för EES				 medborgare och deras familjemedlemmar.
				 Ju.
58. Stöd till dagstidningar på samiska och
				 meänkieli. Ku.
59. Nya villkor för public service. Ku.
60. Avgifter på väg och elektroniska
				 vägtullsystem. Fi.
61. Högre ersättning vid mastupplåtelser. Ju.
62. Uppsägningstvister. En översyn av
				 regelverket kring tvister i samband med
				 uppsägning av arbetstagare. A.
63. Små företag – stora möjligheter med it. N.
64. Förstärkt försäkringstagarskydd. Fi.
65. Läsandets kultur. Ku.
66. Skatteincitament för forskning och
				 utveckling. Fi.

67. Förvaltare av alternativa
				 investeringsfonder. Fi.
68. Så enkelt som möjligt för så många som
				 möjligt – förstärkt samordning av
				 förvaltningsgemensamma tjänster. N.
69. Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och
				 anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. A.

Statens offentliga utredningar 2012
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Skadeståndsansvar och försäkringsplikt
vid sjötransporter – Atenförordningen och
försäkringsdirektivet i svensk rätt. [8]
Snabbare betalningar. [11]
Penningtvätt – kriminalisering, förverkande
och dispositionsförbud. [12]
En sammanhållen svensk polis. [13]
En ny brottsskadelag. [26]
Nya påföljder + kort presentation. [34]
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och
barnäktenskap. [35]
Konsumenten i centrum
– ett framtida konsumentstöd. [43]
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. [44]
Tolkning och översättning vid straffrättsliga
förfaranden. Genomförande av EU:s
tolknings- och översättningsdirektiv. [49]
Utvärdering av IPRED-lagstiftningen. [51]
En översyn av tryck- och yttrandefriheten.
Del 1 och 2. [55]
Tydligare regler om fri rörlighet för EESmedborgare och deras familjemedlemmar.
[57]
Högre ersättning vid mastupplåtelser. [61]
Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt
stöd vid kriser och allvarliga händelser i
fredstid. [29]
Maritim samverkan. [48]
Socialdepartementet

Framtidens högkostnadsskydd i vården. [2]
Åtgärder mot fusk och felaktigheter med
assistansersättning. [6]
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar
och samhällsskydd. [17]
Enklare för privatpersoner att hyra ut sin
bostad med bostadsrätt eller äganderätt. [25
Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och
hinder för äldre att arbeta längre. [28]

Upphandlingsstödets framtid. [32]
Gör det enklare! [33]
Bättre behörighetskontroll. Ändringar i
förordningen (2006:196) om register
över hälso- och sjukvårdspersonal. [42]
Harmoniserat inkomstbegrepp. Möjligheter
att använda månadsuppgifter i social- och
arbetslöshetsförsäkringarna. [47]
Finansdepartementet

Skatteincitament för riskkapital. [3]
Ekonomiskt värde och samhällsnytta
– förslag till en ny statlig ägarförvaltning. [14]
Vital kommunal demokrati. [30]
Registerdata för forskning. [36]
Nystartszoner. [50]
Bostadstaxering – avveckling eller förenkling.
[52]
AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare
förvaltning av pensionsreserven. [53]
Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem.
[60]
Förstärkt försäkringstagarskydd. [64]
Skatteincitament för forskning och utveckling.
[66]
Förvaltare av alternativa investeringsfonder.
[67]
Utbildningsdepartementet

Tre blir två! Två nya myndigheter inom
utbildningsområdet. [1]
Högskolornas föreskrifter. [5]
Kvalitetssäkring av forskning och utveckling
vid statliga myndigheter. [20]
Likvärdig utbildning
– riksrekryterande gymnasial utbildning
för vissa ungdomar med funktionsnedsättning. [24]
Innovationsstödjande verksamheter vid
universitet och högskolor: Kartläggning,
analys och förslag till förbättringar – en
preliminär delrapport. [40]

Innovationsstödjande verksamheter vid
universitet och högskolor; Kartläggning,
analys och förslag till förbättringar
– slutbetänkande. [41]
Kvinnor och barn i rättens gränsland. [45]
Miljödepartementet

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012
– långsiktig säkerhet, haverier och global
utblick. [7]
Plan för framtagandet av en strategi för
långsiktigt hållbar markanvändning. [15]
Mål för rovdjuren. [22]
Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi
för Sveriges arbete för en giftfri miljö. [38]
Mot det hållbara samhället – resurseffektiv
avfallshantering. [56]
Näringsdepartementet

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
– den mjuka infrastrukturen på väg. [18]
Nationella patent på engelska? [19]
Här finns mer att hämta – it-användningen i
småföretag. [21]
Färdplan för framtiden
– en utvecklad flygtrafiktjänst. [27]
Vägar till förbättrad produktivitet och
innovationsgrad i anläggningsbranschen +
Bilagedel. [39]
Dammsäkerhet
Tydliga regler och effektiv tillsyn. [46]
Återvinning av fartyg
– underlag för ratificering av Hong Kongkonventionen. [54]
Små företag – stora möjligheter med it. [63]
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
– förstärkt samordning av
förvaltningsgemensamma tjänster. [68]
Kulturdepartementet

Läsarnas marknad, marknadens läsare
– en forskningsantologi. [10]
Att angöra en kulturbrygga
– för stöd till nyskapande kultur. [16]
Mindre våld för pengarna. [23]
Kulturmiljöarbete i en ny tid. [37]
Stöd till dagstidningar på samiska och
meänkieli. [58]
Nya villkor för public service. [59]
Läsandets kultur. [65]

Arbetsmarknadsdepartementet

Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska
området. [4]
Förmån och fälla – nyanländas uttag av
föräldrapenning. [9]
Sänkta trösklar – högt i tak
Arbete, utveckling, trygghet. [31]
Uppsägningstvister. En översyn av regelverket
kring tvister i samband med uppsägning av
arbetstagare. [62]
Med rätt att delta. Nyanlända kvinnor och
anhöriginvandrare på arbetsmarknaden. [69]

