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Förord 

Denna rapport har tagits fram med anledning av följande uppdraget till 

Arbetsförmedlingen om förstärkt arbete mot segregation (Ju2022/01504) där 

regeringens beslut lyder:  

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redovisa i vilken 

utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, 

särskilt regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på 

områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och 

uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag.  

För genomförande av uppdraget disponerar Arbetsförmedlingen 500 000 kronor. 

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares 

etablering, anslag 4:1 Åtgärder mot segregation, ap. 2 Del till Kammarkollegiet. 

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. 

Rekvisition ska lämnas senast den 15 september 2022. Medel som inte har använts 

för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 januari 

2023. Senast samma datum ska Arbetsförmedlingen lämna en ekonomisk 

redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska 

hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 

28 oktober 2022. 

Återrapporten ”Förstärkt arbete mot segregation” är beslutad av Maria Mindhammar 

den 18 oktober 2022 efter föredragning av kvalificerad handläggare Pernilla 

Andersson Joona. I den slutliga handläggningen har avdelningsdirektör Eva 

Samakovlis och sektionschef Josefine Boman deltagit. Beslutet är fastställt digitalt i 

diariet och saknar därför namnunderskrifter. 
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1 Sammanfattning 

Återrapporten av uppdraget om förstärkt arbete mot segregation innehåller en analys 

och redovisning av i vilken utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av 

socioekonomisk segregation kan användas som ett stöd i analys, planering, 

inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag. De 

nya statistikverktygen som beskrivs i uppdraget är regionala statistikområden, 

socioekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, mått som 

Delegationen mot segregation (Delmos) och SCB har tagit fram. Här ingår bland 

annat indelningen av bostadsområden i fem olika områdestyper – från områden med 

(stora) socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 2) till områden med goda, 

eller mycket goda, socioekonomiska förutsättningar (områdestyp 4 och 5).  

Bedömningen är att de nya statistikverktygen i viss utsträckning skulle kunna 

användas i Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten bedömer att verktygen 

bland annat skulle kunna användas i en del av de analyser som genomförs på 

myndigheten. Det kan exempelvis handla om att beskriva sammansättningen av 

inskrivna arbetssökande uppdelat efter områdestyp. Sådana beskrivningar kan sedan 

användas som ett kunskapsunderlag inför planering av viss verksamhet, exempelvis 

vad gäller den lokala fysiska närvaron. Men också som ett stöd i planering av insatser 

i samverkan med andra aktörer som till exempel kommuner. En kartläggning av 

sökandesammansättningen i olika områdestyper skulle också kunna fungera som ett 

underlag vid beslut om hur resurser ska fördelas mellan olika geografiska områden. 

Dock bör nämnas att det redan idag tas viss hänsyn till sökandesammansättningen i 

området vid fördelning av resurser. 

Däremot gör myndigheten bedömningen att det finns svårigheter med att i den 

operativa verksamheten ta hänsyn till i vilken områdestyp enskilda arbetssökande är 

bosatta i, på liknande sätt som hänsyn idag kan tas till utbildning, yrkeserfarenhet 

och arbetslöshetsperiodens längd. Det finns flera anledningar till denna bedömning. 

För det första är det av praktiska skäl svårt att åstadkomma detta då den information 

om bostadsområde (regionalt statistikområde) som behövs för att identifiera i vilken 

områdestyp en sökande är bosatt i, inte finns i Arbetsförmedlingens källsystem1.  

För det andra bör frågan ställas vad syftet är med att samla in information om 

bostadsområde och områdestyp för enskilda arbetssökande, även om de praktiska 

hindren skulle överkommas. Indelningen av bostadsområden i olika områdestyper är 

tänkta att fånga graden av socioekonomisk utsatthet i ett område, och baseras på 

utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning och erhållande av försörjningsstöd i ett 

område. Myndigheten bedömer att arbetssökande fortsatt bör få stöd och hjälp 

utifrån behov, där behovet påverkas av olika individegenskaper såsom 

utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och tid i arbetslöshet. Att ge arbetssökande stöd och 

hjälp utifrån bostadsområde bedöms inte som ändamålsenligt, och kan i vissa fall gå 

emot principen om likvärdighet i behandling.  

 
1 Med källsystem avses här AIS och BÄR. 
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Dessutom ingår redan idag sammansättningen i postnummerområdet som variabler i 

det statistiska bedömningsstödet, och individens förutsättningar kan därmed sättas i 

relation till arbetsmarknadens behov i närområdet. Postnummerområde och 

områdestyp är olika geografiska enheter och det finns för och nackdelar med att 

använda de olika indelningarna. Arbetsförmedlingen använder redan idag 

information om postnummerområdet och frågan bör ställas vad mervärdet av att 

dessutom, eller i stället för, ta hänsyn till områdestyp skulle vara, med tanke på de 

svårigheter som finns förknippade med att samla in information om områdestyp i 

Arbetsförmedlingens system.  

Även ur rättslig synpunkt är det problematiskt att använda uppgifter om vilken 

områdestyp arbetssökande är bosatt i. Personuppgifter om sociala förhållanden om 

en enskild får enligt lag endast behandlas i en databas om de har lämnats i ett ärende 

eller är nödvändiga för handläggningen av det, och det är förbjudet att använda 

sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter och till exempel personuppgifter 

om sociala förhållanden.  

Arbetsförmedlingen har redan idag fått ett antal uppdrag där det framgår att hänsyn 

ska tas till områdestyp.2 På grund av att de nya statistikverktygen i nuläget inte är 

tillgängliga för Arbetsförmedlingen har det inneburit en rad utmaningar att utföra 

dessa uppdrag. Myndighetens bedömning är att det även fortsättningsvis kommer att 

finnas svårigheter förknippade med att ta hänsyn till områdestyp, framför allt om 

informationen ska kopplas till enskilda arbetssökande. Om Arbetsförmedlingen får 

fler uppdrag med en liknande inriktning behöver myndigheten mer ingående 

analysera och utreda hur de praktiska svårigheterna vad gäller tillgång på 

information om områdestyp på individnivå skulle kunna hanteras.  

Sammantaget är bedömningen att indelningen i regionala statistikområden, och 

därmed områdestyp, skulle kunna användas för mer strategiska beslut och planering 

av verksamheten. I synnerhet när det gäller planering av verksamhet på den lokala 

nivån. Däremot bedömer Arbetsförmedlingen det som mindre ändamålsenligt att 

utveckla statistiken så att handläggare kan ta hänsyn till enskilda arbetssökandes 

bostadsområde i den operativa verksamheten.  

  

 
2 A2022/00330, ” Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten”, och A2022/00581, 
uppdrag 23 i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen.  
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2 Inledning 

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redovisa i vilken 

utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, 

särskilt regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på 

områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och 

uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag (Ju2022/01504).  

2.1 Bakgrund 

Det övergripande syftet med att ge Arbetsförmedlingen, samt ytterligare sju 

myndigheter, ett uppdrag om förstärkt arbete mot segregation är att myndigheten ska 

bidra ytterligare i arbetet med att minska och motverka segregation. Målet för 

regeringens politik mot segregation – minskad segregationen, jämlika och jämställda 

uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla (prop. 2019/20:1, bet. 

2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114) – uppnås främst med generella åtgärder för hela 

samhället men dessa behöver kompletteras med riktade åtgärder. Kunskap om hur 

den socioekonomiska segregationen ser ut och vad den beror på är avgörande för 

kvalitet och träffsäkerhet i arbetet med att minska och motverka segregation. Genom 

att fler myndigheter använder de nya verktygen för att till exempel planera, rikta, 

följa upp och analysera sin verksamhet är förhoppningen att det skapas bättre 

förutsättningar för myndigheterna att i ordinarie arbete bidra till att bryta 

segregationen (JU2022/01504). 

I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen för 2022, samt i ett antal regeringsuppdrag 

till myndigheten, nämns nu för första gången att myndigheten särskilt ska beakta 

vilken typ av område de arbetssökande är bosatta i. Det gäller exempelvis hur medel 

avsatta för sommarjobb för ungdomar ska fördelas mellan kommuner, och att stödet 

till personer som är långtidsarbetslösa ska förstärkas, särskilt i områden med 

socioekonomiska utmaningar. I uppdragen nämns att dessa områden ska definieras 

med utgångspunkt i det socioekonomiska indexet som Statistiska centralbyrån (SCB) 

och Delegationen mot segregation (Delmos) har tagit fram. Indexet visar hur olika 

bostadsområden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. Utifrån 

detta index har fem olika typer av områden definierats: från områden med (stora) 

socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska 

förutsättningar. Hur områdestyper och socioekonomiskt index tas fram beskrivs mer 

ingående nedan.  

Redan inledningsvis bör nämnas att socioekonomisk boendesegregation och 

indelningen av bostadsområden i olika områdestyper är två olika saker. 

Boendesegregation innebär att människor som i något avseende är olika varandra 

lever och verkar åtskilda. Det omfattar såväl fenomenet att människor med mycket 

höga inkomster är bosatta i vissa områden, som att människor med låga inkomster 

tenderar att vara bosatta i andra områden. Delmos indelning i områdestyper fångar i 

sig inte upp graden av segregation utan kan användas för att beskriva 

bostadsområden utifrån inkomster, utbildning och arbetsmarknadsanknytning hos 

de som bor där. Om boendesegregationen minskade och blandningen av människor 
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med olika förutsättningar skulle öka inom ett bostadsområde skulle det också kunna 

leda till en ökning av medelinkomst och sysselsättningen i ett bostadsområde om det 

är så att personer med högre inkomster flyttar in till områden med lägre inkomster. 

Den socioekonomiska sammansättningen hos de boende skulle då förbättras i 

genomsnitt. Skulle låginkomsttagare flytta in till ett mer välmående område så 

uppstår inte samma effekt. Däremot minskar skillnaden mellan områden. Genom att 

minska den socioekonomiska boendesegregationen skulle det också kunna vara 

möjligt att minska de negativa konsekvenser som kan uppstå av att människor med 

socioekonomiska utmaningar lever separerade från grupper med bättre 

socioekonomiska förutsättningar.  

2.2 Tolkning av uppdraget 

Arbetsförmedlingen har tolkat det aktuella uppdraget som att myndigheten ska 

analysera och redovisa förutsättningarna för att använda de nya statistikverktygen, 

eller statistiska måtten, i verksamheten. Det inkluderar både förutsättningarna för att 

använda det på mer strategisk nivå i planering och inriktning av verksamheten, i 

olika typer av analyser och uppföljningar, i den operativa verksamheten, och i 

samverkan med andra aktörer. Uppdraget antas omfatta en analys av de praktiska 

förutsättningarna för att få tillgång till de statistiska mått som avses i uppdraget, till 

exempel områdestyp och socioekonomiskt index. I återrapporten diskuteras också 

hur ett sådant uppdrag är relaterat till de uppdrag som myndigheten redan har, till 

exempel vad gäller likvärdighet. 

2.3 Tillvägagångssätt 

I arbetet med återrapporten har en kartläggning genomförts av hur behoven på 

myndigheten ser ut idag vad gäller att kunna identifiera i vilken områdestyp 

arbetssökande är bosatta i. Här visar kartläggningen att myndigheten redan idag, 

genom hur ett antal olika uppdrag har formulerats, har behövt förhålla sig till frågan 

hur man ska gå till väga för att kunna ta hänsyn till områdestyp. 

Vidare har de praktiska förutsättningarna för att i statistiken kunna identifiera i 

vilken områdestyp inskrivna arbetssökande är bosatta i undersökts. Genomgången 

visar att det i praktiken är mycket svårt att använda områdestyp för arbetssökande i 

Arbetsförmedlingens arbete då det i dagsläget inte direkt går att identifiera i vilken 

områdestyp arbetssökande är bosatta i, i Arbetsförmedlingens register. En analys har 

därför också gjorts av vad som skulle krävas för att det längre fram skulle vara möjligt 

att kunna ta hänsyn till områdestyp som ett stöd i analys, planering, inriktning och 

uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag.  

2.4 Disposition 

Återrapporten är disponerad som följer. I avsnitt tre diskuteras kort, med 

utgångspunkt i litteraturen, vad som avses med segregation och på vilket sätt man 

tror att bostadsområdet kan påverka individer som bor där. I avsnitt fyra beskrivs de 
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nya statistikverktyg som avses i uppdraget, det vill säga regionala statistikområden, 

socioekonomiskt index och områdestyp. Detta är verktyg som Delmos tagit fram 

tillsammans med SCB. I avsnitt fem beskrivs de uppdrag eller projekt som fram till 

september 2022 pågick vid myndigheten, och som på något sätt inbegriper ett behov 

av att kunna identifiera områdestyp. I avsnitt sex diskuteras vilka förutsättningar 

som finns för att kunna använda de nya statistikverktygen i verksamheten. I avsnitt 

sju presenteras slutligen slutsatserna av analysen. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I det aktuella regeringsuppdraget nämns att Arbetsförmedlingen ska analysera och 

redovisa i vilken utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk 

segregation, särskilt regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik 

fördelat på områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning 

och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag.  

Som en bakgrundsbeskrivning följer nedan en kort genomgång av de mer teoretiska 

utgångspunkterna vad gäller innebörd av segregation och hur ett bostadsområdes 

egenskaper kan påverka individers livschanser. De statistiska verktyg som Delmos 

tagit fram i samarbete med SCB beskrivs mer ingående nedan. Men kort kan sägas att 

det socioekonomiska indexet beskriver graden av socioekonomisk segregation i ett 

område medan indelning av bostadsområden, eller grannskap, i olika områdestyper 

är ett sätt att beskriva områdens egenskaper. Indelningen i de fem olika 

områdestyperna baseras på inkomstnivå, arbetslöshetsnivå och andelen med högst 

förgymnasial utbildning i ett område.3  

3.1 Vad är segregation?  

I både Delmos beskrivning av det statistiska verktyget segregationsbarometern, och i 

den aktuella uppdragsbeskrivningen används begreppet socioekonomisk segregation. 

Begreppet syftar på att individer med olika socioekonomiska egenskaper lever och 

verkar åtskilda från varandra, där individer med bättre socioekonomiska 

förutsättningar tenderar att bo i samma områden som andra med liknande, goda, 

förutsättningar, och att individer med sämre socioekonomiska förutsättningar 

tenderar att bo i samma områden som andra med liknande, mindre goda, 

förutsättningar.  

Segregation analyseras ofta utifrån tre olika aspekter:4 

• socioekonomi som handlar om ekonomiska resurser, utbildningsnivå eller 

yrkesgrupp 

• etnicitet som kan handla om födelseland, migrationsbakgrund (exempelvis 

asylsökande eller arbetskraftsinvandring), religion eller etnisk tillhörighet 

• demografi som kan handla om exempelvis kön, ålder eller hushållstyp 

(exempelvis ensamstående eller sammanboende, med eller utan barn). 

Det är inte ovanligt att olika former av segregation hänger ihop. Exempelvis har 

nyanlända flykting- och anhöriginvandrare i genomsnitt sämre socioekonomiska 

förutsättningar än de som är födda i Sverige vilket kan medföra att områden som 

 
3 Mer specifikt används indikatorerna andel med låg ekonomisk standard, andel med svag 
arbetsmarknadsposition och andel med förgymnasial utbildning. En person har låg ekonomisk standard om den 
ekonomiska standarden är mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. Andel personer med svag 
arbetsmarknadsposition avser ekonomiskt bistånd i minst 10 månader och/eller arbetslösa längre än sex 
månader (Delmos 2022). 
4 Denna uppdelning återfinns i Delmos (2022).  
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uppvisar en hög grad av socioekonomisk segregation också uppvisar hög grad av 

segregation med avseende på födelseland och tid i Sverige.  

3.2 Hur påverkar området de boende? En analys av 
grannskapseffekter 

Att analysera förekomsten av segregation skiljer sig från en analys av så kallade 

grannskapseffekter (Brandén 2018). Segregation handlar, som nämndes ovan, om att 

personer med liknande egenskaper tenderar att leva och verka i samma område 

medan grannskapseffekter handlar om att analysera effekterna av grannskapets 

egenskaper på olika utfall. Graden av segregation skulle kunna vara en sådan 

egenskap men det kan också handla om hur sammansättningen ser ut bland de som 

bor i samma område med avseende på tillexempel utbildningsnivå. Men 

granskapseffekter kan också vara hur skillnader mellan grannskap i kvalitet på 

institutioner, stadsplanering, mataffärer och liknande påverkar individerna som bor 

där.  Ofta är det svårt att särskilja mellan olika dimensioner av grannskapseffekter. 

Ett undantag är dock skolor som institutioner i grannskap vars effekter ofta 

undersöks (Brandén 2018).  

Analyser av granskapseffekter är ett stort forskningsområde och resultaten kommer 

inte att gås igenom i denna återrapport.5 Men Brandén (2018) menar att en allmän 

uppfattning är att det påverkar individers livschanser positivt att växa upp eller bo i 

områden där högutbildade (ofta svenskfödda) höginkomsttagare bor och att det 

påverkar individers livschanser negativt att bo i områden där många är utrikesfödda, 

utanför arbetsmarknaden, och uppbär ekonomiskt bistånd. Men samtidigt är 

resultaten från tidigare studier inte helt samstämmiga vad gäller förekomst av 

grannskapseffekter, efter att man kontrollerat för individers bakgrundsegenskaper. 

Och i de fall som grannskapseffekter återfinns är de i regel relativt små. Studier har 

tydligare funnit stöd för så kallade skoleffekter, det vill säga att individer man går i 

skolan tillsammans med påverkar olika utfall. Det kan dock vara svårt att separera på 

skol- och grannskapseffekter. Resultaten skiljer sig också åt beroende på vilka utfall 

som studeras. Vanliga utfall i litteraturen är till exempel hälsa, brottslighet, 

arbetsmarknadsanknytning, lön och utbildning.  

En utmaning i denna typ av analyser är det faktum att ett områdes egenskaper till 

viss del bestäms av de individer som är bosatta i det. Det medför exempelvis att det är 

troligt att man finner ett positivt samband mellan sannolikheten att vara arbetslös 

och sannolikheten att bo i ett område med hög arbetslöshet. Frågan är då om 

personen är arbetslös på grund av att hen bor i ett område som karaktäriseras av hög 

arbetslöshet, eller om arbetslösheten i området är hög för att personer som är 

arbetslösa, av skäl som exempelvis billiga hyresrätter, har högre sannolikhet att vara 

bosatta i just detta område. Eftersom det är svårt att få klarhet kring vad som 

egentligen påverkar vad, är det också svårt att veta vilken typ av insatser som 

kommer att ha störst betydelse för att bryta detta mönster. Det kan till exempel vara 

svårt att åstadkomma förändringar vad gäller sammansättningen i ett bostadsområde 

 
5 Se t.ex. Brandén (2018) för en genomgång av forskningen.  
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genom att enbart fokusera på insatser som syftar till att förbättra enskilda individers 

möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Studier visar att 

individer som får det bättre rent ekonomiskt tenderar att flytta ifrån områden med 

större utmaningar (se till exempel Andersson och Kährik, 2015; Malmberg och Clark, 

2020). Så även om individer som bor i området får det bättre, vilket är positivt, är det 

inte säkert att området som sådant uppvisar en förbättring till exempel vad gäller 

arbetslöshetsnivå eller inkomster.   
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4 Statistik för att analysera segregation och 

socioekonomisk utsatthet 

Exempel på statistiska verktyg som förbättrar möjligheten för myndigheter att mäta 

och följa upp socioekonomisk segregation, och som omnämns i 

uppdragsbeskrivningen, är alltså den områdesindelning och det socioekonomiska 

index som SCB tagit fram tillsammans med Delmos, samt det webbaserade 

uppföljningsverktyget Segregationsbarometern (Segregationsbarometern – Ett 

digitalt verktyg från Delmos). Arbetsförmedlingen har i det följande utgått från att 

det är dessa statistiska verktyg som Arbetsförmedlingen bör ta ställning till vad gäller 

i vilken utsträckning de kan användas i verksamheten.  

4.1 Regionala och demografiska statistikområden 

Den områdesindelning som avses i uppdraget baseras på en geografisk indelningen 

av bostadsområden i så kallade regionala statistikområden (RegSO). Det är SCB som 

genomför indelningen, och det finns idag 3 363 olika områden som år 2018 hade en 

befolkning mellan ungefär 700 och 22 000 invånare. RegSO-gränsen följer 

kommungränsen, och varje RegSO tillhör därför en kommun. RegSO skapades 

genom att demografiska statistikområden (DeSO) aggregerades och gavs en 

beteckning. Antalet RegSO per kommun varierar från 2 till 147. Vanligtvis har en 

kommun mellan 5 och 9 RegSO:n. Det finns i sin tur 5 984 DeSo:n i Sverige. 

Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i 

möjligaste mån, följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar. Viktiga byggstenar 

som använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt (för mer information se 

DeSO – Demografiska statistikområden (scb.se)). Det är så kallad geodata från 

Lantmäteriet som används för att dela upp landet i olika områden. Indelningen 

kommer inte att förändras, med undantag för anpassning till eventuella ändringar av 

kommun- och länsgränser (SCB, 2020).  

4.2 Socioekonomiskt index 

Delmos har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) på regeringens uppdrag 

tagit fram ett rikstäckande socioekonomiskt index, som visar hur olika 

bostadsområden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. Utifrån 

detta index har fem olika typer av områden tagits fram: från områden med mycket 

stora socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska 

förutsättningar. 

Indexet bygger på tre olika indikatorer från SCB: andelen personer med låg 

ekonomisk standard, andel personer med förgymnasial utbildning, och andel 

personer som har haft ekonomiskt bistånd i minst tio månader och/eller har varit 

arbetslösa längre än sex månader6. För att ta fram själva indexet vägs dessa 

 
6 För en detaljerad beskrivning se bilaga 2 i Segregation i Sverige: Årsrapport 2021 om den socioekonomiska 
boendesegregationens utveckling. 

https://segregationsbarometern.delmos.se/
https://segregationsbarometern.delmos.se/
https://scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/deso---demografiska-statistikomraden/
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indikatorer samman. Varje RegSo tilldelas sedan ett värde på detta index. 

Områdestyper är en klassificering av RegSO:n utifrån det socioekonomiska indexet. 

4.3 Områdestyp 

Områdestyper är alltså en klassificering av RegSO:n utifrån det socioekonomiska 

indexet. Syftet är att skapa en områdesindelning som beskriver de socioekonomiska 

förutsättningarna i ett RegSO genom att beskriva de genomsnittliga socioekonomiska 

förutsättningarna hos befolkningen i ett område. Områdestyp mäter inte graden av 

segregation utan beskriver likheter och skillnader i socioekonomisk status på lägre 

geografiska nivåer. De fem områdestyper som finns är:  

• Områdestyp 1 – områden med stora socioekonomiska utmaningar  

• Områdestyp 2 – områden med socioekonomiska utmaningar  

• Områdestyp 3 – socioekonomiskt blandade områden  

• Områdestyp 4 – områden med goda socioekonomiska förutsättningar  

• Områdestyp 5 – områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar.  

 

Områdestyp 1 och 2 går under samlingsbegreppet områden med socioekonomiska 

utmaningar. 

Indelningen av RegSO:n i olika områdestyper baseras på hur många 

standardavvikelser från det socioekonomiska indexets medelvärde ett RegSO ligger. 

Standardavvikelse är ett mått på hur bred en fördelning är. Ju högre 

standardavvikelse, desto bredare fördelning. En låg standardavvikelse indikerar att 

indexvärdena för olika RegSO:n tenderar att ligga närmare indexets medelvärde. En 

hög standardavvikelse indikerar att indexvärdena för olika RegSO:n tenderar att ligga 

långt från indexets medelvärde, alltså att fördelningen av indexet är mer utspridd. Ju 

fler standardavvikelser över indexets medelvärde ett RegSO är, desto sämre 

socioekonomiska förutsättningar karaktäriseras RegSO:t av. Ju fler 

standardavvikelser under indexets medelvärde ett RegSO är, desto bättre 

socioekonomiska förutsättningar karaktäriseras RegSO:t av. 
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5 Pågående uppdrag på myndigheten med 

särskilt fokus på områdestyper 

Nedan följer en kort beskrivning av arbeten som pågår på Arbetsförmedlingen där 

det på olika sätt har funnits behov av att ha information om områdestyp. Eftersom 

den geografiska indelningen i ”områdestyp” är relativt ny används begreppet i få 

tidigare dokument.  

Sammantaget kan sägas att givet de uppdrag som Arbetsförmedlingen redan har fått 

där områdestyp tas upp som en relevant geografisk enhet, ser myndigheten att det 

finns ett behov av att kunna ta fram statistik över de arbetssökande uppdelat på 

områdestyp. I avsnitt sex diskuteras de praktiska förutsättningarna för hur detta ska 

kunna göras.  

5.1 Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar  

Arbetsförmedlingen mottog 2021-04-07 regeringsuppdraget Jobb för ungdomar och 

sommarjobb för ungdomar. Regeringen har för första gången i regleringsbrevet 

instruerat Arbetsförmedlingen att Delmos/SCB:s områdestyper (1 och 2) för 

kommunernas regionala statistikområden ska användas för att fördela medlen för 

uppdraget. Detta har bland annat medfört att endast de 162 av Sveriges kommuner 

som har regionala statistikområden med områdestyp 1 och/eller 2 kan ta del av 

medlen för Jobb för ungdomar och Sommarjobb för ungdomar (alla tidigare 

satsningar har riktat sig mot alla kommuner). Följaktligen är det 128 kommuner som 

inte kan ta del av dessa medel i år. Årets version av uppdraget är med andra ord ett 

exempel på en riktad åtgärd (i motsats till en generell åtgärd). 

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev står även att: ”Av slutredovisningen ska framgå 

hur kommunerna har använt medlen fördelat på de båda satsningarna och hur 

många ungdomar, uppdelat på kön och ålder, som har fått jobb. Av slutredovisningen 

ska även framgå hur kommunerna har fördelat medlen utifrån olika områdestyper 

(1–5) avseende socioekonomisk status”. 

De, av de 162 kommunerna, som väljer att ingå en överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen om Ungdomsjobb 2022 ska i enlighet, med regleringsbrevet 

därför återrapportera regionalt statistikområde och det regionala statistikområdets 

områdestyp per deltagare (utifrån respektive deltagares bostadsadress) till 

Arbetsförmedlingen. 

Redan under våren 2022 fick Arbetsförmedlingen signaler från kommunerna att en 

fördelningsprincip baserad på om det finns områden med socioekonomiska 

utmaningar (områdestyp 1 och 2) i en kommun har orsakat vissa problem. Dels då 

omkring 45 procent av Sveriges kommuner inte alls får ta del av de avsatta medlen, 

dels då den administrativa bördan vad gäller återrapporteringskraven har ökat. Det 

finns även indikationer på att kommuner har avböjt att ingå en överenskommelse 

just på grund av utmaningarna vad gäller återrapporteringskrav.  
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Ytterligare ett problem är att det finns exempel på kommuner där ett bostadsområde 

helt nyligen har klassificerats som ett område med socioekonomiska utmaningar men 

då fördelningsnyckeln använder information om områdestyper för ett tidigare år, är 

inte denna kommun berättigad att ta del av medlen. Kommunerna ska i höst lämna in 

den första av två återredovisningar. 

5.2 Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska 
långtidsarbetslösheten7 

I det så kallade genomförandeuppdraget beskrivs att myndigheten ska ha ett särskilt 

fokus på insatser i socioekonomiskt utsatta områden (enligt Delmos definition). I 

uppdraget anges att Arbetsförmedlingen under 2022 ska förbereda för att från och 

med 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i områden 

med socioekonomiska utmaningar. Detta ska ske genom att Arbetsförmedlingen 

möjliggör fler bokade möten och fler personalintensiva insatser. Arbetsförmedlingen 

ska även öka beslutskapaciteten. Arbetsförmedlingen ska förstärka stödet till 

långtidsarbetslösa, bland annat genom ökad fysisk lokal närvaro och tillgänglighet 

som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommuner 

för att till exempel förbättra möjligheterna för planering av stöd. Dessa åtgärder ska 

bidra till att öka övergångarna till arbete eller utbildning (A2022/00330).  

Myndighetens bedömning är att såväl uppdragsgivaren som samverkanspartners 

kommer att visa intresse för hur Arbetsförmedlingen ser på behoven i dessa områden 

och vilka insatser som genomförs. Det är därför av vikt att myndigheten har kunskap 

om hur förutsättningar och behov ser ut i dessa områden samt kan följa upp de 

insatser som görs. 

Som en del av myndighetens arbete med uppdraget pågår ett arbete med en fortsatt 

implementering av arbetssättet inom ESF-projektet Jämställd etablering 

(Arbetsförmedlingen 2022). Inom ramen för detta arbete ser myndigheten (VO Lokal 

arbetsmarknad) ett behov av att kunna definiera målgrupper generellt, och specifikt 

inom socioekonomiskt utsatta områden. Detta då merparten av de arbetssökande 

som kan bli aktuella att få ta del av arbetssättet som använts inom Jämställd 

etablering är bosatta i dessa områden. För att komma vidare med detta uppdrag, och 

genomföra nödvändiga beräkningar, finns det behov av att få viss statistik uppdelad 

på områdestyp. Det handlar exempelvis om antalet arbetssökande med utsatt 

ställning på arbetsmarknaden i varje enskilt socioekonomiskt utsatt område 

(områdestyp 1 och 2 enligt Delmos), samt motsvarande statistik uppdelat på olika 

bakgrundsvariabler (till exempel ålder, kön, födelseland och tid i arbetslöshet).   

5.3 Beräkning av kostnader för lokala arbetsmarknader 

Regionerna har fått i uppdrag av regionchef Stockholm/Gotland att titta på 

relationen till socioekonomiska områden. I uppdraget ingår att försöka uppskatta 

 
7 Regeringsbeslut: 2022-02-24; A2022/00330. 
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resursbehovet för olika lokala arbetsmarknader. I uppdraget omfattar ett försöka att 

göra en uppskattning av hur resurser kan fördelas mellan regioner med hänsyn taget 

till förekomsten av olika områdestyper (enligt Delmos definition) mellan regioner. 

För att kunna göra detta behövs information om antalet inskrivna arbetssökande som 

är bosatta i olika områdestyper, och då särskilt antalet som är inskrivna i områden 

med (stora) socioekonomiska utmaningar. Denna information kan sedan användas 

för att skapa en nyckel för att fördela resurser. Inom ramen för detta uppdrag finns 

det alltså ett behov av att kunna ta fram statistik över antalet inskrivna i områdestyp 1 

och 2, men också antalet inskrivna i utsatt ställning uppdelat på områdestyp.  
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6 Förutsättningar för att använda nya 

statistikverktyg i Arbetsförmedlingens 

verksamhet 

I uppdraget anges att Arbetsförmedlingen ska analysera och redovisa i vilken 

utsträckning nya statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, 

särskilt regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på 

områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och 

uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag. 

I detta avsnitt diskuteras när det kan vara relevant att använda sig av nya 

statistikverktyg för analys, planering, inriktning och uppföljning av verksamheten. 

Vidare diskuteras vilka praktiska möjligheter det idag finns för att kunna ta hänsyn 

till områdestyp i statistiken.  

Socioekonomisk utsatthet och socioekonomisk segregation innebär stora 

samhällsutmaningar. Som nämndes redan inledningsvis har dessa begrepp olika 

innebörd. Om ett område räknas som ett område med (stora) socioekonomiska 

utmaningar (områdes typ 1 och 2 enligt Delmos definition) säger det något om 

sammansättningen vad gäller utbildningsnivå, arbetsmarknadsanknytning och 

graden av bidragsberoende i ett bostadsområde. Med socioekonomis segregation 

avses i stället i vilken utsträckning människor som är olika varandra med avseende på 

ovan nämnda faktorer lever och verkar åtskilda från varandra.  

Enligt förordningen med instruktion till Arbetsförmedlingen ska myndigheten verka 

för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt bland annat genom att effektivt 

sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft, verka för att 

förkorta arbetslöshetstider hos arbetssökande och vakanstider hos arbetsgivare, när 

så är motiverat ge stöd och insatser för att stärka en arbetssökandes möjligheter att få 

ett arbete, och med hjälp av anställningsfrämjande åtgärder stimulera arbetsgivare 

att anställa arbetssökande som inte kan få arbete utan stöd (Förordning 2022:811).8 I 

myndighetens uppgifter ingår det alltså att på olika sätt stötta individer för att få 

möjlighet till att förbättra sina socioekonomiska förutsättningar genom arbete, 

egenförsörjning och minskat bidragsberoende. Kopplingen till minskad 

socioekonomisk boendesegregation är inte helt självklar då boendesegregation är 

kopplat var individer vill, och har möjlighet, att bosätta sig.  

6.1 Analys och planering av verksamhet riktade till områden 

Vid planering av vissa delar av verksamheten kan det vara relevant att ta hänsyn till 

att bostadsområden skiljer sig med avseende på den socioekonomiska 

sammansättningen i området. Så kan till exempel vara fallet om det handlar om 

Arbetsförmedlingen ska bestämma vart i landet den lokala fysiska närvaron bör öka. 

Ett sådant resonemang skulle i så fall bygga på antagandet om att människor bosatta 

 
8 Förordningen träder i kraft 2022-12-01. 
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i socioekonomiska utsatta områden skulle ha ett större behov av en geografisk närhet 

till myndigheters fysiska närvaro. Efter nedläggningen av arbetsförmedlingskontor 

under 2019 har handläggare bokade fysiska möten med arbetssökande lokalt, i andra 

typer av lokaler. I vissa kommuner bokas möten in på Statens servicecenter (SSC), 

och i andra kommuner hålls de bokade mötena i andra typer av lokaler. Statens 

servicecenter har redan fått i uppdrag att etablera servicekontor i socioekonomiskt 

utsatta områden för att det ska vara möjligt med fler fysiska möten med 

arbetssökande bosatta i dessa områden. Flera nya kontor etableras under 2022 och 

2023. För att fatta beslut om i vilka geografiska områden som en lokal fysisk 

närvaron skulle ha störst betydelse, kan det vara viktigt att ta fram kunskap kring hur 

sammansättningen av de boende i området ser ut i vissa avseenden. Om andelen 

arbetslösa bosatta i området är hög, och om många varit utan arbete under lång tid, 

kan det ses som en indikation på att efterfrågan på Arbetsförmedlingens tjänster 

kommer att vara högre än i ett område med låg arbetslöshet. Under dessa 

omständigheter kan framtagandet av viss statistik uppdelat på områdesnivå utgöra 

ett kunskapsunderlag inför den fortsatta planeringen.  

6.1.1 Svårigheter med att följa upp insatser efter områdestyp 

När det gäller uppföljning av verksamheten bedömer Arbetsförmedlingen att det 

finns vissa svårigheter med att genomföra en uppföljning efter områdestyp. Det vill 

säga, det skulle vara svårt att följa upp och utvärdera effekten av till exempel en ökad 

fysisk lokal närvaron ett visst område. Det skulle finnas vissa möjligheter att följa upp 

och analysera vilken inverkan sådana förändringar har haft för de boende, till 

exempel vad gäller andelen inskrivna vid Arbetsförmedlingen, andelen som påbörjar 

deltagande i en viss arbetsmarknadspolitisk insats, eller andelen som övergår till 

arbete. Däremot är det mycket svårt att analysera betydelsen av fysisk närvaro i ett 

område, på området i sig, till exempel med avseende på graden av socioekonomisk 

utsatthet. Tidigare studier visar att det finns en tendens att individer som får det 

bättre socioekonomiskt väljer att flytta ut från områden med socioekonomiska 

utmaningar, samtidigt som de som flyttar in till området tenderar att tillhöra en 

socioekonomiskt utsatt grupp. Det innebär alltså att ett område kan fortsätta vara ett 

område med socioekonomiska utmaningar även om en viss insats kan ha en positiv 

inverkan på möjligheterna för de individer som är bosatta där.  

6.2 Analyser och planering av verksamhet riktade till individer 

I avsnittet ovan nämndes vilka möjligheter det kan finnas att följa upp vilken 

inverkan en insats riktad mot ett område (till exempel en ökad fysisk lokal närvaro) 

kan ha på de boende. De flesta insatser som ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie 

verksamhet riktar sig till individer, inte till områden. Arbetsförmedlingen menar då, 

av skälen som angavs ovan, att det också är rimligt att följa upp insatser riktade till 

individer på individnivå. Det skulle kunna bli missvisande att följa upp resultat av 

arbetsmarknadspolitiska insatser som boende i socioekonomiskt utsatta områden 

tagit del av genom att analysera hur det påverkar graden av segregation i området och 

bostadsområdets områdestyp. Även om en arbetsmarknadspolitisk insats har en 
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positiv effekt på individens möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor, till exempel 

genom att få sysselsättning och en arbetsinkomst, är det möjligt att det inte kommer 

att ha någon inverkan på området i sig. Vid en analys av hur arbetsmarknadspolitiska 

insatser påverkar bosatta i socioekonomiskt utsatta områden kunde benägenheten att 

flytta till områden med bättre socioekonomiska förutsättningar vara ett utfall av 

intresse.  

Det finns ytterligare utmaningar kopplad till frågan om hur Arbetsförmedlingen i 

högre utsträckning skulle kunna styra och planera sin verksamhet, med särskild 

hänsyn taget till vart en arbetssökande är bosatt. Det kan exempelvis handla om att 

individers behov och utmaningar definieras utifrån vart de är bosatta, medan 

arbetsmarknaden i många fall sträcker sig utanför bostadsområdet. Det blir därmed 

viktigt att ta hänsyn till att graden av segregation och socioekonomisk utsatthet är 

utmaningar som är kopplade till bostadsområdet, som i många fall kan vara relativt 

litet, medan arbetsmarknaden är regional, eller till och med nationell.  

6.3 Varför rikta insatser mot bosatta i särskilda områden? 

Även om det inte nämns explicit i uppdraget som denna återrapport avser, har 

Arbetsförmedlingen redan under våren 2022 fått ett antal uppdrag där det nämns att 

hänsyn ska tas till områdestyp. I uppdraget om jobb till ungdomar och sommarjobb 

till ungdomar skriver regeringen bland annat:  

Syftet är att förstärka stödet i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till kommuner med områden med 

socioekonomiska utmaningar enligt Statistiska Centralbyråns och Delegationen 

mot segregations definition av områdestyper (områdestyp 1–2). 

I uppdraget att minska arbetslösheten skriver regeringen inledningsvis:  

Regeringen uppdrar till Arbetsförmedlingen att under 2022 förbereda för att 

fr.o.m. 2023 förstärka stödet till personer som är långtidsarbetslösa, särskilt i 

områden med socioekonomiska utmaningar. Dessa områden ska definieras med 

utgångspunkt i det socioekonomiska index som Statistiska centralbyrån (SCB) och 

Delgationen mot segregation (Delmos) har tagit fram (A2022/00330).  

Detta är två exempel på hur uppdragsgivaren tänker sig att insatser ska riktas till 

arbetssökande som är bosatta i vissa specifika områden. Nedan förs därför ett 

resonemang kring varför, eller varför inte, det är ändamålsenligt att rikta insatser till 

arbetssökande beroende på vart de är bosatta.  

Det kan finnas olika anledningar till att det är relevant att ta hänsyn till områdestyp. 

För det första kan platsen i sig ha betydelse för levnadsvillkoren. Det kan finnas 

många gynnsamma konsekvenser för barn och unga av att växa upp i områden med 

goda soioekonomiska villkor, medan barn och ungdomar som växer upp i områden 

med sämre förutsättningar oftare kan drabbas av segregationens negativa 
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konsekvenser (Delmos 2022). Att rikta insatser till boende i dessa områden skulle 

kunna minska risken att påverkas negativt av bostadsområdets egenskaper.  

För det andra finns det en hög korrelation mellan att själv tillhöra en 

socioekonomiskt utsatt grupp, och bo i ett område som karaktäriseras som ett 

socioekonomiskt utsatt område. Det betyder att arbetssökande som är bosatta i 

områden med stora socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 2 enligt 

Delmos/SCB:s definition) också har en högre sannolikhet att själva ingå i gruppen 

med sämre socioekonomiska förutsättningar, mätt exempelvis i termer av låg 

utbildning, låga inkomster, hög arbetslöshet, och hög grad av bidragsberoende. 

Tanken med att styra insatser specifikt mot just dessa områden kan då vara att 

insatserna då med relativt stor sannolikhet skulle nå de personer som har störst 

behov av dem. Men om insatser riktas mot specifika områden, snarare än till enskilda 

individer, finns också en risk att man träffar fel. Det vill säga att insatser riktas till 

alla boende i områden med socioekonomiska utmaningar även om den enskilda 

individen uppvisar egenskaper som gör att hen som individ inte ingår i en grupp med 

låg socioekonomisk status. Insatserna skulle heller inte komma arbetssökande till del 

som själva ingår i en grupp med låg socioekonomisk status, men som är bosatta i ett 

område som inte definieras som ett område med stora socioekonomiska utmaningar.  

6.3.1 Den arbetsmarknadspolitiska bedömningen 

Vanligen är det individers egenskaper och behov som ligger till grund för 

bedömningen av vilken typ av stöd och hjälp, och vilka insatser, de har behov av. I 

många fall är det en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för 

beslutet om vilken insats en arbetssökande bör få. Här har faktorer som till exempel 

utbildning, tidigare yrkeserfarenhet, inskrivningstid, och funktionshinder som 

innebär nedsatt arbetsförmåga en betydelse. Just i vilken områdestyp (enligt Delmos 

definition) en arbetssökandes är bosatt i har hittills inte använts i den operativa 

verksamheten, till exempel vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Däremot 

ingår postnummerområde, samt sammansättningen i postnummerområdet med 

avseende på bland annat inkomst, utbildningsnivå och arbetslöshet, som variabler i 

det statistiska bedömningsstödet (se nedan).  

Det statistiska bedömningsstödet är en modell som används för att bedöma den 

förväntade tiden i arbetslöshet, eller mer bestämt, sannolikheten för en 

arbetssökande att vara arbetslös i mer än 12 månader. Bedömningsstödet används 

bland annat när beslut ska fattas om vilka arbetssökande som bör anvisas till 

matchningstjänsten rusta och matcha. I modellen som används för att uppskatta 

arbetslöshetstiden ingår ett stort antal variabler.9 Utöver en uppsättning 

individegenskaper används bland annat ett antal variabler som till viss del fångar upp 

sammansättningen i bostadsområdet. Den geografiska enheten som används är dock 

inte regionalt statistikområde (som ligger till grund för indelningen i områdestyper) 

utan postnummer. För varje postnummer tar man hänsyn till:  

 
9 Se https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering för mer 
information om det statistiska bedömningsstödet.  

https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering
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• andelen arbetslösa 

• medianinkomsten 

• andel med gymnasieutbildning 

• andel med övriga hushållstyper 

• andel med utomeuropeiskt medborgarskap 

• andel med nordiskt medborgarskap.10  

Det är i detta sammanhang alltså inte nytt för Arbetsförmedlingen att ta hänsyn till 

faktorer som karaktäriserar området de arbetssökande är bosatta i, även om det görs 

genom att använda information om postnummerområdet snarare än att använda 

information om regionalt statistikområde och områdestyp. Resultatet från det 

statistiska bedömningsstödet utgör, tillsammans med handläggarnas professionella 

bedömning, grunden för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.  

Sammantaget är det myndighetens bedömning att det redan idag, genom de variabler 

som inkluderas i det statistiska bedömningsstödet, i viss utsträckning tas hänsyn till 

att sammansättningen i det egna bostadsområdet (identifierat genom 

postnummerområde) kan påverka den arbetssökandes chanser att få ett arbete. Och 

genom att resultatet från det statistiska bedömningsstödet, tillsammans med 

handläggarens professionella bedömning, utgör grunden för den 

arbetsmarknadspolitiska bedömningen, kan det påverka vilka individer som får ta del 

av de olika insatserna.  

6.4 Praktiska utmaningar för verksamheten att ta hänsyn till 
bostadsområde  

Som diskuterades ovan finns det idag utmaningar vad gäller att ta hänsyn till 

områdestyp i den operativa verksamheten. Arbetsförmedlingens insatser riktar sig till 

individer. Andra geografiska enheter som är av betydelse kan vara region, 

marknadsområde eller enhet. Att rikta insatser till arbetssökande beroende på 

områdestyp kan leda till att arbetssökande som är bosatta i samma kommun får olika 

möjligheter att ta del av en insats.  

För att illustrera detta kan ett exempel från Huddinge kommun användas. I Tabell 1 

beskrivs de olika regionala statistikområden som finns i kommunen och vilken 

områdestyp de tillhör. Som framgår av tabellen finns alla områdestyper, utom 

områdestyp 1, representerade i kommunen. Det innebär troligen att handläggare som 

på olika sätt möter boende i kommunen, möter arbetssökande bosatta i olika 

områdestyper. En del arbetssökande kanske aldrig behöver ha ett fysiskt möte med 

en handläggare utan sköter all kontakt via digitala kanaler. Men arbetssökande som 

står längre ifrån arbetsmarknaden, som också är den grupp som många av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna riktar sig till, kommer mer troligt att ha fysiska 

möten med handläggare vid ett kontor. Det kan innebära att handläggare vid samma 

 
10 Se IFAU (2021) för en fullständig förteckning över de variabler som ingår i det statistiska bedömningsstödet. 
https://arbetsformedlingen.se/om-webbplatsen/juridisk-information/bedomning-och-profilering 
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kontor löpande behöver hålla sig informerad om var den arbetssökande bor, och 

vilken områdestyp bostadsområdet tillhör.  

Också de arbetsförmedlare som enbart möter sökande på distans skulle behöva ta 

hänsyn till områdestyp. Personliga distansmöten (PDM) har handläggare som 

hanterar sökande i hela landet och de skulle under sådana omständigheter behöva ta 

hänsyn till områdestyper i hela landet.  

Tabell 1 Fördelning av områdestyp i Huddinge kommun 2020 

Regionalt statistikområdet Områdestyp 2020 

Huddinge (Flemingsberg västra) 2 

Huddinge (Flemingsberg östra) 3 

Huddinge (Flemingsberg-Kästa) 3 

Huddinge (Fullersta norra) 5 

Huddinge (Fullersta södra) 4 

Huddinge (Gladö-Lissma) 4 

Huddinge (Glömsta-Loviseberg) 4 

Huddinge (Högmora-Vidja-Ågesta) 4 

Huddinge (Kungens Kurva-Kråkvik) 4 

Huddinge (Länna) 4 

Huddinge (Segeltorp) 4 

Huddinge (Sjödalen centrala-norra) 3 

Huddinge (Sjödalen södra) 4 

Huddinge (Skogås västra) 2 

Huddinge (Skogås östra) 4 

Huddinge (Snättringe) 5 

Huddinge (Stuvsta) 4 

Huddinge (Trångsund) 5 

Huddinge (Trångsund centrala) 3 

Huddinge (Vårby gård) 2 

Huddinge (Vårby Haga-Masmo) 2 

Huddinge (Vårby Udde-Duvberget) 2 

Källa: SCB, Socioekonomiskt index efter RegSO. År 2011 - 2020. PxWeb (scb.se) 
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6.5 Förutsättningar i befintlig statistik 

Som diskuterades ovan bygger de nya statistikverktyg som Delmos, i samarbete med 

SCB, tagit fram på beräkningar för särskilda geografiska områden, så kallade 

regionala och demografiska statistikområden (RegSO och DeSo). Det är utifrån dessa 

områdens egenskaper som områden delas in i de fem olika områdestyperna. I 

dagsläget är det inte möjligt att i Arbetsförmedlingens register identifiera vilket 

regionalt, eller demografiskt, statistikområde som inskrivna arbetssökande är bosatta 

i. Det går därmed inte heller att identifiera vilken områdestyp en arbetssökande är 

bosatt i. Detta får konsekvenser för i vilken utsträckning myndigheten kan ta hänsyn 

till områdestyp, eller graden av socioekonomisk segregation, som stöd i analys, 

planering, inriktning och uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie 

uppdrag.  

Som beskrevs ovan har Arbetsförmedlingen redan idag fått ett antal 

regeringsuppdrag som innebär att det finns behov av att kunna identifiera i vilken 

områdestyp en arbetssökande är bosatt i. I dessa fall har handläggare behövt använda 

sig av mycket tidskrävande alternativa tillvägagångssätt för att kunna identifiera 

detta.11 Detta är inte en hållbar lösning på längre sikt.  

Men även ur rättslig synpunkt kan det vara problematiskt att använda uppgifter om 

vilken områdestyp arbetssökande är bosatt i i den operativa verksamheten, om 

områdestyp (enligt ett socioekonomiskt index) är att betrakta som en uppgift om 

”sociala förhållanden”. Enligt lag får personuppgifter om sociala förhållanden om en 

enskild endast behandlas i en databas om de har lämnats i ett ärende eller är 

nödvändiga för handläggningen av det. Det är vidare förbjudet att använda 

sökbegrepp som avslöjar personuppgifter om sociala förhållanden.12 Om uppgift om 

områdestyp dessutom skulle kombineras med andra uppgifter om individen skulle 

det sammantaget kunna ge en bild av en persons sociala förhållanden. 

6.5.1 Olika sätt för att få information om arbetssökandes områdestyp  

Om Arbetsförmedlingen även framledes kommer att få uppdrag där myndigheten 

ombes att på olika sätt ta hänsyn till områdestyp enligt Delmos/SCB:s definition, ser 

myndigheten att det kommer att finnas ett behov av att göra vissa tillägg till den 

befintliga data som Arbetsförmedlingen har tillgång till. På individnivå handlar det 

om möjligheten att kunna identifiera i vilket bostadsområde, och därmed i vilken 

områdestyp, enskilda arbetssökande är bosatta i. För att kunna göra det behöver man 

kunna identifiera: (i) gatuadress för den arbetssökande, (ii) vilket RegSo adressen 

återfinns i, samt (iii) vilken områdestyp aktuellt RegSo ligger i, samt värdet på 

segregationsindexet för detta RegSo. I vissa fall, och för vissa syften, skulle det vara 

tillräckligt att med hjälp av register från SCB, med en koppling till 

Arbetsförmedlingens tabeller i Datalagret, för att genomföra beskrivningar och 

 
11 Genom att använda någon av de kommersiella kartjänster som just nu finns på marknaden (till exempel 
hitta.se, eniro.se) parallellt med SCB:s karttjänst för regionala statistikområden har handläggare identifierat i 
vilket regionalt statistikområde (och dess områdestyp) en arbetssökande är bosatt i. Detta arbetssätt medför att 
mycket tid behöver läggas på denna manuella hantering och risken för felaktig hantering måste bedömas som 
mycket stor. 
12  9 och 14 §§ lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
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analys. Under arbetet med återrapporten har samtal förts med SCB och olika möjliga 

tillvägagångssätt har diskuterats.13  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finna olika alternativ beroende på exakt hur 

information om områdestyp är tänkt att användas i verksamheten. Om det i den 

operativa verksamheten kommer att finnas behov av att identifiera i vilken 

områdestyp en arbetssökande är bosatt i, kan informationen komma att behöva föras 

in redan i Arbetsförmedlingens källsystem, det vill säga AIS (Arbetsförmedlingens 

informationssystem) och/eller BÄR (Beslut- och ärendehantering). Om information 

om områdestyp snarare kommer att användas primärt vid beskrivningar och analyser 

kan det låta sig göras med hjälp av befintlig statistik hos SCB, med vissa kopplingar 

till Arbetsförmedlingens tabeller i Datalagret.  

  

 
13 Olika alternativa tillvägagångssätt har sammanställts i ett internt PM. 
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7 Slutsatser 

I denna återrapport har Arbetsförmedlingen analyserat i vilken utsträckning nya 

statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, särskilt regionala 

statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på områdestyper, kan 

användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och uppföljning av 

myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag. 

7.1 Övergripande slutsatser 

Baserat på denna analys drar myndigheten följande övergripande slutsatser: 

• Arbetsförmedlingen ser generellt positivt på framtagandet av de nya 

statistikverktyg och statistiska mått som avses i uppdraget. Bedömningen är att 

det är viktigt att verktygen kan fortsätta att utvecklas av Boverket och SCB.14 

• Arbetsförmedlingens bedömning är att indelning av bostadsområden i olika 

områdestyper i vissa fall kan användas för att beskriva områden i olika 

avseenden. Det kan till exempel handla om att redovisa andelen inskrivna 

arbetssökande med olika bakgrundsegenskaper i olika områdestyper. Sådana 

beskrivningar kan sedan utgöra ett kunskapsunderlag vid planering av viss 

verksamhet. 

• Däremot bedömer Arbetsförmedlingen det som mindre ändamålsenligt att 

använda information om arbetssökandes områdestyp i den operativa 

verksamheten. Som diskuterats utförligt i denna återrapport är bedömningen att 

det finns svårigheter förknippade med att planera och styra verksamheten riktad 

mot enskilda arbetssökande utifrån vart de bor.  

• Även ur rättslig synpunkt är det problematiskt att använda uppgifter om vilken 

områdestyp arbetssökande är bosatt i. Personuppgifter om sociala förhållanden 

om en enskild får enligt lag endast behandlas i en databas om de har lämnats i ett 

ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det, och det är förbjudet att 

använda sökbegrepp som avslöjar känsliga personuppgifter om till exempel 

personuppgifter om sociala förhållanden. Och uppgiften att en person bor i en 

viss områdestyp (enligt ett socioekonomiskt index) skulle kunna ses som en 

uppgift om "sociala förhållanden", särskilt om det kombineras med andra 

uppgifter om individen.  

• Det kan under vissa omständigheter vara viktigt att ta hänsyn till bostadsort. Det 

gäller till exempel vid användning av det statistiska bedömningsstödet där 

uppgifter om arbetssökandes postnummerområde används. Dessa variabler 

fångar både upp förutsättningarna på arbetsmarknaden i ett område, till exempel 

genom att ta hänsyn till arbetslöshetsnivån i postnummerområdet, och den 

socioekonomiska sammansättningen genom att ta hänsyn till exempel 

medianinkomst och utbildningsnivå i postnummerområdet.  

• Då det i dagsläget inte möjligt att identifiera i vilken områdestyp en 

arbetssökande är bosatt i i Arbetsförmedlingens källsystem, eftersom 

Arbetsförmedlingen inte har tillgång till information om regionalt 

 
14 När Delmos läggs ner 31/12-2022 överförs ansvaret för verktygen till Boverket. 
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statistikområde, bör frågan diskuteras hur stort mervärdet blir av att ta hänsyn 

till just områdestyp, givet de kostnader och risker som finns förknippade med att 

registrera i vilken områdestyp enskilda arbetssökande är bosatta i.   

7.2 Användning av nya statistikverktyg vid planering och 
inriktning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie 
uppdrag 

Myndigheten bedömer att det kan finns en problematik kopplad till att rikta insatser 

och medel mot boende i specifika områden. Dels då beslut om 

arbetsmarknadspolitiska insatser utgår från individuella bedömningar, dels då det 

finns en risk för att det kan bli en snedvriden fördelningen av resurser mellan olika 

regioner, och mellan stad och landsbygd. 

Handläggare gör individuella bedömningar för varje arbetssökande gällande 

planering av insatser. Det är viktigt att framför allt ge stöd till de arbetssökande som 

riskerar eller är långtidsarbetslösa. Frågan om huruvida områdestyper ska utgöra en 

del av bedömningen är svår att besvara. Arbetssökande som bor i exempelvis 

områdestyp 1 och 2 kan riskera långtidsarbetslöshet men det behöver inte vara så. 

Precis som med avseende på andra bakgrundsfaktorer behöver arbetsförmedlaren 

göra en individuell bedömning av arbetssökandes möjligheter. På samma sätt kan det 

finnas arbetssökande i områden med goda socioekonomiska förutsättningar som kan 

riskera långtidsarbetslöshet på grund av andra faktorer. Dessa arbetssökande bör få 

samma möjlighet att ta del av insatser som övriga som riskerar långtidsarbetslöshet. 

7.3 Användning av nya statistikverktyg i analys och uppföljning 

Arbetsförmedlingens bedömning är att uppföljning och utvärdering av 

arbetsmarknadspolitiska insatser i första hand bör ske på individnivå snarare än på 

områdesnivå. Det vill säga, om insatser riktar sig till enskilda individer är det mer 

ändamålsenligt att uppföljningen och utvärdering av insatsens resultat och effekter 

handlar om hur det påverkar de enskilda individerna, snarare än att studera hur 

insatser riktade till individer påverkar sammansättningen i det aktuella 

bostadsområdet. I tidigare studier framkommer att individer tenderar att flytta från 

områden med större socioekonomiska utmaningar när deras egna levnadsvillkor 

förbättras. Detta samtidigt som det sker en inflyttning till dessa områden av individer 

med mindre goda socioekonomiska förutsättningar.  

Om insatser riktar sig till ett område som sådant, till exempel i form av en ökad fysisk 

lokal närvaro av Arbetsförmedlingen i ett område, är det rimligt att uppföljning och 

utvärdering sker både på områdes- och individnivå. Det vill säga, att både undersöka 

hur en sådan insats har påverkat sammansättning i ett bostadsområde, samt hur det 

har påverkat de enskilda individer som är bosatta i området. Oavsett om uppföljning 

och utvärdering ska ske på individ och/eller områdesnivå utgör bristen på data ett 

hinder. Det är i dagsläget inte möjligt att enbart med den information som 

Arbetsförmedlingen sammanställer om arbetssökande genomföra denna typ av 

analyser.  



A
f 

0
0
0
0
9
 5

.0
 (

2
0
2
2
-0

3
-2

8
) 

 

Förstärkt arbete mot segregation Referenser 
 
 
 
 
 

 

8 Referenser 

A2022/00330. Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten. 

Arbetsmarknadsdepartementet. 2022-02-24 

A2022/00581. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. 

Arbetsmarknadsdepartementet. 2022-04-07 

Andersson, R., & Kährik, A. (2015). Widening gaps: Segregation dynamics during two 

decades of economic and institutional change in Stockholm. I T. Tammaru, S. 

Marcińczak, M. Van Ham & S. Musterd (Red.). Socio-Economic Segregation in 

European Capital Cities. East meets West (s. 110−131). Routledge. 

Arbetsförmedlingen (2022). Matchningsinsatser för personer som nyligen fått 

uppehållstillstånd. Slutrapport från socialfondsprojektet Jämställd etablering. 

Arbetsförmedlingen analys 2022:10. 

Bennmarker, H., Lundin, M., Mörtlund, T., Sibbmark, K., Söderström, M., och 

Vikström, J. (2021). KROM – erfarenheter från en ny matchningstjänst med 

fristående leverantörer inom arbetsmarknadspolitiken. IFAU rapport 2021:7. 

Brandén, M. (2018). Grannskapseffekter. En forskningsöversikt om 

boendesegregation och bostadsområdets betydelse. Jämlikhetsutredningen 17, LO.  

Delmos (2022). Platsens betydelse. Årsrapport 2022 om den socioekonomiska 

boendesegregationens utveckling i Sverige. Delegationen mot segregation, Huddinge, 

2022. Förordning 2022:811 med instruktion till Arbetsförmedlingen. 

Malmberg, B., & Clark, W. A. V. (2020). Migration and Neighborhood Change in 

Sweden: The Interaction of Ethnic Choice and Income Constraints. Geographical 

Analysis, 53(2), 1–24. 

Ju2022/01504. Uppdrag till Arbetsförmedlingen om förstärkt arbete mot 

segregation. Justitiedepartementet. 2022-04-28.   

Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 

verksamheten. 

 

 

 



A
f 

0
0
0
0
9
 5

.0
 (

2
0
2
2
-0

3
-2

8
) 

 

Förstärkt arbete mot segregation Appendix 
 
 
 
 
 

 

9 Appendix 

Utdrag ur Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende 
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3 Uppdrag 

23. Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar 

Arbetsförmedlingen ska via kommunerna skapa jobb för ungdomar och vid behov 

sommarjobb för ungdomar i enlighet med villkor 18 under anslag 1:3 Kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.  

Arbetsförmedlingen ska informera kommunerna om att sommarjobb för ungdomar 

kan kombineras med deltagande i lovskola som anordnas av skolhuvudmän i enlighet 

med 10 kap. 23 b § skollagen eller med stöd av statsbidrag i enlighet med 

förordningen (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov. Medel för 

sommarjobb för ungdomar får inte användas för att finansiera kommunens 

kostnader för lovskola. 

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 februari 2023 lämna en preliminär redovisning 

till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) av hur kommunerna har 

använt medlen. En slutredovisning ska lämnas senast den 14 april 2023. Av 

slutredovisningen ska framgå hur kommunerna har använt medlen fördelat på de 

båda satsningarna och hur många ungdomar, uppdelat på kön och ålder, som har fått 

jobb. Av slutredovisningen ska även framgå hur kommunerna har fördelat medlen 

utifrån olika områdestyper (1–5) avseende socioekonomisk status. 

Villkor för anslag 1:3  

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 

18. Av anslagsbeloppet får högst 100 000 000 kronor användas för: Bidrag till 

kommunerna för att skapa jobb för ungdomar som under 2021 har avslutat eller 

under 2022 kommer att avsluta gymnasieskolan samt ungdomar som omfattas av det 

kommunala aktivitetsansvaret. Kommuner kan vid behov använda medel för 

sommarjobb under sommarmånaderna för ungdomar som avslutat årskurs nio, 

ungdomar i gymnasieskolan och ungdomar som omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

Syftet är att förstärka stödet i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Arbetsförmedlingen ska därför fördela medlen till kommuner med områden med 

socioekonomiska utmaningar enligt Statistiska Centralbyråns och Delegationen mot 

segregations definition av områdestyper (områdestyp 1–2). Bidraget får lämnas för 

jobb under 2022 och får som längst pågå under sammanlagt fyra månader. 

Fördelning av medlen till kommunerna får inte inverka på tillkomsten av redan 

planerade jobb. 
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