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1 Bakgrund 

Under senare tid har antalet personer som kommit till Sverige från länder utanför EU 

ökat. En stor invandring innebär en utmaning men är också en tillgång i ljuset av en 

åldrande befolkning. Utrikes födda är en viktig resurs på arbetsmarknaden och det är 

centralt att de deltar i arbetskraften. Under perioden 2019 - 2020 beräknas nio av tio 

nya jobb på arbetsmarknaden gå till utrikes födda. Utrikes födda är därmed 

avgörande för jobbtillväxten i Sverige.1 

Det är viktigt att komma ihåg att utrikes födda är en heterogen grupp. Skillnaderna 

finns i orsakerna till migrationen, utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet, 

individernas personlighet och att de kommer från olika länder. När gruppen utrikes 

födda studeras omfattar studierna i de flesta fall samtliga personer oavsett när de 

kommit till Sverige, varifrån de kommit och av vilken orsak. 

Arbetslivet är navet i den svenska välfärdsmodellen. En hög sysselsättning är viktig 

för att upprätthålla det svenska välfärdssystemet. För den enskilde innebär ett arbete 

att det skapas möjlighet till försörjning och därmed en möjlighet att styra över sitt liv. 

Deltagande på arbetsmarknaden kan även innebära en känsla av delaktighet. Svensk 

arbetsmarknad kännetecknas av ett högt arbetskraftsdeltagande. Det är främst 

kvinnors höga deltagande som särskiljer sig vid en internationell jämförelse. Sveriges 

ambition med en jämställd arbetsmarknad har även haft positiv inverkan på utrikes 

födda kvinnors etablering. 

Utrikes födda kvinnor, framför allt kvinnor med kort utbildning, har dock i många 

fall svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.2 Personer med förgymnasial 

utbildning är, oberoende av födelseland, arbetslösa i högre utsträckning än de med 

gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Särskilt tydligt är detta för utrikes födda 

kvinnor. Forskning visar att etableringen på arbetsmarknaden tar längre tid för 

utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män, att utrikes födda kvinnor oftare än 

utrikes födda män har hälsoproblem, låg utbildning och tar större ansvar för barn och 

familj. Det är därför särskilt viktigt att studera utrikes födda kvinnors situation på 

arbetsmarknaden. Utrikes födda kvinnors etablering har även visat sig ha betydelse 

för arbetsmarknadsetableringen bland deras barn, främst döttrar, som föds i 

Sverige.3  

Syftet med rapporten är att sammanfatta kunskapsläget vid Arbetsförmedlingen om 

utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden. Utgångspunkten i rapporten har varit 

fyra kunskapssammanställningar som tillsammans bedöms ge en bra bild av 

forskningsläget inom området.4 Rapporten är ett bidrag till arbetet med den 

handlingsplan som Arbetsförmedlingen tog fram 2017, där det beskrivs hur 

myndigheten ska arbeta för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i arbete 

 
1 Arbetsförmedlingen, 2019a.  
2 Ibid. 
3 OECD, 2018.   
4 Statskontoret, 2018. Kontigo AB utför uppdraget åt Statskontoret. 
Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018.  
OECD, 2018.  
Joakim Ruist, 2018.  
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eller studier.5 En del i handlingsplanen handlar om att ”Arbetsförmedlingen 

sammanställer och sprider resultat, forskning och lärdomar från projekt och arbeten, 

i Sverige och andra nordiska länder, med fokus på utrikes födda kvinnors 

arbetsmarknadsetablering för att kunna bidra till metodutveckling och bättre 

beslutsunderlag”.  

2 Hur ser det ut på arbetsmarknaden? 

I rapporten är fokus på etablering på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsetablering 

används ofta som mått på integration och är förhållandevis lätt att mäta. Att vara 

etablerad på arbetsmarknaden innebär att individen ska uppfylla ett antal kriterier; 

individen ska vara sysselsatt, inkomsten ska överstiga en viss nivå, inga händelser ska 

indikera arbetslöshet, individen ska inte vara studerande.6 Etableringen på 

arbetsmarknaden ger dock bara en begränsad bild av integrationen. 

Många utanför arbetskraften 

Statskontoret fick under 2017 ett uppdrag från regeringen att sammanställa och 

utveckla kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför 

arbetskraften.7 Motivet var att förbättra deras förutsättningar att delta i 

arbetskraften. Att stå utanför arbetskraften innebär att man varken arbetar eller 

söker arbete, till exempel är heltidsstuderande, hemarbetande, pensionär eller 

långtidssjuk.  

Statskontoret lyfter i sin rapport fram att det behövs mer kunskap om orsakerna till 

att de utomeuropeiskt (utrikes) födda kvinnorna i väsentligt större omfattning än de 

utomeuropeiskt (utrikes) födda männen står utanför arbetskraften. De konstaterar 

vidare att fokus i de flesta studierna är utrikes födda kvinnor som är i arbetskraften, 

men som saknar arbete. 

Internationellt sett är andelen utrikes födda kvinnor som står utanför arbetskraften i 

Sverige låg.8 Att vara arbetslös och ingå i arbetskraften betyder att man står betydligt 

närmare ett arbete än om man står utanför arbetskraften. Låg andel utanför 

arbetskraften är också en positiv indikation på arbetsmarknadsetablering.9  

Slutsatsen i Statskontorets rapport var att utomeuropeiskt födda kvinnors deltagande 

i arbetskraften i Sverige är väsentligt lägre än för både utomeuropeiskt födda män 

och inrikes födda kvinnor. Sett till samtliga utrikes födda kvinnor står 27 procent 

utanför arbetskraften, i åldrarna 16 - 64 år. Motsvarande för kvinnor födda i Sverige 

är 16 procent. Utrikes födda män utanför arbetskraften ligger på samma nivå som 

inrikes födda kvinnor. Inrikes födda män ligger på 14 procent.  Även 

Arbetsförmedlingen lyfter i sin prognos från hösten 2019 fram att 
 

5 Arbetsförmedlingen, 2017.  
6 Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2016.  
7 Det är viktigt att notera att de uppgifter som redovisas inte uteslutande gäller utomeuropeiskt födda kvinnor 
utanför arbetskraften. På grund av tillgänglighet av statistik redovisas ibland uppgifter som gäller utrikes födda 
kvinnor. 
8 Andelen är lägre i Sverige än i andra europeiska länder. 
9 Arbetsförmedlingens registerdata visar att under 2019 har andelen utrikes födda kvinnor som är inskrivna 
arbetslösa ökat. Samtidigt har andelen utrikes födda kvinnor i befolkningen ökat.  



Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden Hur ser det ut på arbetsmarknaden? 
 
 
 

6 

arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor är märkbart lågt både jämfört 

med utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.10 

Sverige har hög sysselsättning 

Även om en relativt stor andel står utanför arbetskraften är framför allt kvinnors 

sysselsättning på en mycket hög nivå i en internationell jämförelse. Under 2018 var 

den genomsnittliga sysselsättningsnivån i Sverige knappt 80 procent. Skillnaderna 

mellan inrikes och utrikes födda är dock stora. Särskilt tydligt är detta för 

kvinnorna.11 År 2018 var skillnaden 18 procentenheter mellan inrikes och utrikes 

födda kvinnor och för män var motsvarande skillnad 11 procentenheter.12  

Diagrammet visar hur sysselsättningen utvecklats över tid fördelat på utrikes och 

inrikes födda kvinnor respektive män.13 

Diagram 1. Sysselsättningsgraden fördelat på kön.

 

Källa: Arbetsmarknadsrapport 2019 (statistik SCB) 

Det tar längre tid för kvinnor att etablera sig 

Det tar i genomsnitt längre tid för kvinnor än för män att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Även i våra nordiska grannländer återfinns detta mönster.14 I 

rapporten till Expertgruppen för offentlig ekonomi (ESO) redovisar Joakim Ruist 

sysselsättningsgraden över tid för kvinnor och män som kommit som flyktingar till 

Sverige. Resultaten visar att mäns etablering på arbetsmarknaden går snabbare än 

kvinnors etablering.  

 

 
10 Arbetsförmedlingen, 2019d.  
11 Observera att sysselsättningsgraden avser alla utrikes födda kvinnor i respektive land, oavsett när de migrerat.  
12 Förtydligande av begrepp: Befolkningen i arbetsför ålder (15-74år) kan delas in i de som tillhör arbetskraften 
och de som ej tillhör arbetskraften. Arbetskraften i sin tur kan delas in i sysselsatta och arbetslösa. Personer som 
är i arbetsför ålder men som inte räknas som sysselsatta eller arbetslösa ingår inte i arbetskraften.  
Sysselsättningsgraden räknas som andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatta. 
Integrationen på arbetsmarknaden kan beskrivas av till exempel den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), Arbetskraftsundersökningen (AKU) och Yrkesstatistik. 
13 Arbetsförmedlingen, 2019b.  
14 Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018.  
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Könsskillnaderna minskar över tid 

Efter 15 år i Sverige finns i princip ingen skillnad mellan kvinnor och män vad gäller 

sysselsättningsgrad. Resultaten visar även att etableringen på arbetsmarknaden gått 

olika fort beroende på när invandringen skett, men mönstret över tid är detsamma, 

sysselsättningsgraden efter 15 år är mellan 60 och 80 procent.15 En central fråga i 

ESO-rapporten är om integrationen av flyktingar har blivit svårare över tid, i takt 

med att enklare industrijobb försvunnit och att antalet flyktingar ökat. Slutsatsen är 

att integrationstakten inte påverkas nämnvärt trots att antalet flyktingar ökat och att 

antalet enklare industrijobb minskat över tid. Viktigt att notera är att 2015 med de 

stora flyktingströmmarna inte ingår i beräkningarna.16 

I rapporten från OECD framkommer samma mönster för etableringen på 

arbetsmarknaden för kvinnor och män i Norge och Danmark. Det tar längre tid för 

kvinnor än för män.  Antal beviljade asylansökningar 2018 var dock betydligt högre i 

Sverige jämfört med i Norge och Danmark.17  

En förklaring till de skillnader mellan kvinnor och män som Ruist lyfter fram är att 

många av de som kommit som flyktingar under senare år kommer från länder där 

kvinnor deltar på arbetsmarknaden i lägre utsträckning än män. I OECD’s rapport 

framkommer dock att korrelationen mellan kvinnors sysselsättning i hemlandet och i 

Sverige är relativt låg. Det vill säga, med undantag för kvinnor födda i Eritrea så är 

sysselsättningen för kvinnor betydligt högre i Sverige än den är i hemlandet. Viktigt 

att notera är att i en internationell jämförelse är kvinnors sysselsättning i Sverige på 

en mycket hög nivå.  

Många av de kvinnor som kommit till Sverige under de senaste åren är i 

familjebildande ålder. Barnafödande är en av de faktorer som bidrar till kvinnors 

senare etablering på arbetsmarknaden.18 Trots detta visar registerdata för integration 

att etableringen av nyanlända kvinnor som kommit till Sverige under senare tid går 

allt snabbare.19 Mönstret är detsamma för män. 

 

 

 

 

 

 
15 Ruists studie visar även att det finns skillnader i arbetsmarknadsetablering beroende på ursprungsland. 
16 Ruist har studerat den historiska integrationen av flyktingar under 1983 - 2014. 
17 Eurostat. 
18 OECD lyfter fram en norsk studie som visar att sannolikheten att bli gravid ökar under året efter migrationen. 
19 2015 ingår. 
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Tabell 1. Andel nyanlända kommunmottagna20  kvinnor som fått arbete efter mottagningsår 

och antal år efter mottagande.21 

Mottagning 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 

2008 2,1 4,5 10,0 12,4 15,6 20,5 25,9 33,3 42,0 47,1 

2009 2,0 4,8 8,6 12,0 16,9 22,0 28,3 37,2 42,7  

2010 1,9 5,9 10,1 13,9 18,8 25,2 34,8 40,0    

2011 1,9 4,6 11,7 17,4 24,1 33,9 40,7     

2012 2,3 7,0 13,3 20,6 30,9 38,1       

2013 2,3 7,2 14,7 24,6 31,7        

2014 2,5 7,5 18,3 28,0          

2015 1,9 7,5 18,0           

2016 2,1 8,1             

2017 2,1              
Källa: SCB Registerdata integration 

Resultatet visar att andelen kvinnor som fått arbete ökar för varje år i landet oavsett 

mottagningsår. Även andelen som fått arbete efter ett givet antal år i landet har ökat 

över tid.  Efter exempelvis fem år från mottagandet har andelen som fått arbete 

fördubblats mellan 2008 och 2013. För kvinnor som kom 2010 var 10,1 procent i 

arbete efter tre år, 2015 var motsvarande andel 18,0 procent. 

3 Faktorer som påverkar etableringen på 

arbetsmarknaden 

Forskningen är förhållandevis enig om vilka faktorer som har störst påverkan på 

möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. I många fall är detta faktorer som 

påverkar etableringen på arbetsmarknaden för både kvinnor och män. Samma 

faktorer kan dock ha olika effekt på etableringen på arbetsmarknaden för kvinnor och 

män.  

Låg utbildningsnivå och bristande arbetslivserfarenhet  

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och 

språkkunskaper. Eftersom utrikes födda kvinnor generellt har lägre utbildningsnivå än 

utrikes födda män, påverkas kvinnors möjlighet till etablering på arbetsmarknaden i 

större utsträckning. Män har också högre sysselsättningsgrad vid varje given 

utbildningsnivå.22 Om man tittar på bristyrken har också kvinnodominerade bristyrken 

högre utbildningskrav än mansdominerade bristyrken.23 Detta kan vara en indikation 

 
20 Statistiken över kommunmottagna enligt ersättningsförordningen (2010:1122) visas med en månads 
förskjutning. Den första ersättningen betalas ut till den mottagande kommunen månaden efter att 
en nyanländ (en person som har fått uppehållstillstånd) har tagits emot. Först månaden efter det finns den 
nyanlände med i mottagningsstatistiken. Det innebär till exempel att när en nyanländ tas emot i en kommun i 
januari så får kommunen sin första ersättning i februari och den nyanlände finns med i Migrationsverkets 
statistik över kommunmottagna i mars samma år. 
21 Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar, kvinnor, efter mottagningsår och antal år efter 
mottagande till första arbete. 
22 Arbetsförmedlingen, 2019a.  
23 Arbetsförmedlingen, 2019e.  
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på att det finns fler arbetstillfällen med låga krav på språkkompetens och formell 

utbildning inom mansdominerade branscher än inom kvinnodominerade. Bristande 

utbildning och även begränsad arbetslivserfarenhet är konkreta hinder för 

arbetsmarknadsetablering.  

Statskontoret lyfter vidare att utöver faktisk arbetslivserfarenhet och utbildning visar 

forskningen att möjligheterna till arbete också påverkas av okunskap hos 

arbetsgivarna i deras syn på utrikes föddas utbildning och arbetslivserfarenhet. De 

lyfter vikten av att erkänna utbildningar och arbetslivserfarenhet från andra länder 

för att öka chanserna för utomeuropeiskt födda kvinnor att etablera sig i 

arbetskraften. De pekar på möjligheten att snabbt översätta utbildningar till 

motsvarande svenska utbildningar samt erbjuda stöd i ansökningsprocesser.24  

Svårt att validera 

Svårigheter att validera utbildningar leder till att arbetsgivare väljer bort utrikes 

födda.25 Orsaken som lyfts är problem med att värdera utbildning och 

arbetslivserfarenhet för utrikes födda i relation till den de erhållit i Sverige. Eftersom 

yrkesutbildning varit lättare att validera har det också visat sig vara lättare för utrikes 

födda med yrkesutbildning att få arbete jämfört med de som har en mer teoretisk 

utbildning26. Svårigheter med validering har även ökat vikten av informell 

kompetens, språkkunskaper och kunskap om sociala koder.27  

Både Statskontoret och Oxford research lyfter att även de kvinnor som har utbildning 

upplever att deras formella kompetens inte värdesätts vilket resulterar i jobb som de 

är överkvalificerade för.28 

Svaga sociala nätverk 

Förutom låg utbildningsnivå och bristande arbetslivserfarenhet är svaga sociala 

nätverk centrala hinder för arbetsmarknadsetablering för utrikes födda.  

Betydelsen av sociala nätverk för möjligheterna till integration på arbetsmarknaden 

tycks bero på vilka personer som ingår i nätverket. Även om alla typer av kontakter 

ökar chanserna till anställning så är denna effekt inte särskilt stor om dessa kontakter 

består av personer tillhörande den egna etniska gruppen. Studier visar även att 

inrikes födda i nätverket ökar chanserna för utrikes födda att integreras på 

arbetsmarknaden.29 Forskningen pekar också på att utomeuropeiskt födda kvinnor 

har begränsade sociala nätverk med inrikes födda personer. Detta utgör enligt 

forskningen ett problem då många rekryteringar sker via de sociala nätverken.  

Diskriminering 

I Statskontorets rapport lyfts frågan om diskriminering. Forskning visar att en av de 

viktigaste orsakerna för att förklara utrikes födda kvinnors svårigheter att etablera sig 

 
24 Statskontoret, 2018.  
25 Ibid. 
26 Högskola/Universitet kan även ha yrkesutbildning. 
27 Statskontoret, 2018.  
28 Statskontoret, 2018. Nordiska Ministerrådet/Oxford research 2018.  
29 Statskontoret, 2018.  
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på arbetsmarknaden är diskriminering. Den upplevda diskrimineringen för utrikes 

födda kvinnor relaterad till kön och etnicitet påverkar även deras psykiska hälsa 

vilket i sin tur ytterligare försämrar möjligheterna till integration på 

arbetsmarknaden. Studier både på den svenska och internationella arbetsmarknaden 

har visat ett tydligt samband mellan utrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden 

och förekomst av etnisk diskriminering.30 

Av Statskontorets kunskapssammanställning framgår att det finns mer kunskap om 

den diskriminering som påverkar utomeuropeiskt födda kvinnors förutsättningar att 

få ett arbete än om den diskriminering som påverkar kvinnornas förutsättningar att 

kunna ingå i arbetskraften. Statskontorets slutsats är att ett framgångsrikt arbete mot 

diskriminering förutsätter att kommuner och myndigheter inte förstärker de 

kulturella normer och värderingar som begränsar kvinnors möjligheter att arbeta.  

Statskontoret har även lyft fram att traditionella familjevärderingar som kan finnas 

bland utrikes födda kvinnor utgör betydande hinder för arbetskraftsdeltagande.  

Forskningen pratar även om möjliggörande faktorer, en sådan kan vara 

mottagarlandets kultur och normer. I Sverige är det norm att både kvinnor och män 

deltar i arbetskraften, något som bland annat barnomsorg och föräldraförsäkring 

bidrar till. Studier visar att Sveriges ambition att röra sig mot en jämställd 

arbetsmarknad har haft en positiv verkan för utrikes födda kvinnors möjlighet att 

etablera sig i arbetskraften.31 

Tillgång till insatser 

Tidiga insatser i form av språkträning och utbildning under etableringstiden har 

visats sig vara framgångsfaktorer för att underlätta och påskynda 

arbetsmarknadsetableringen för nyanlända kvinnor.32  

Kvinnor bär ett större ansvar för omsorg av barn både bland inrikes födda och utrikes 

födda. Betydelsen av alternativa integrationsvägar för dem som inte står till 

arbetsmarknadens förfogande vid ankomsten till landet beskrivs av Oxford 

research.33  Idag finns begränsningar vad gäller möjlighet att delta i 

integrationsinsatser och i utbud av åtgärder för personer som är frånvarande från 

arbetsmarknaden på grund av föräldraledighet. Brist på barnomsorg kan vara en 

faktor som försvårar deltagandet. De offentligt finansierade integrationsinsatserna är 

också fokuserade på arbetsmarknadsetablering.34 

Ålder 

Ålder vid invandring har stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden. Bland 

män som varit över 40 år vid invandringstillfället går utvecklingen betydligt 

långsammare jämfört med för yngre män. Mönstret är likartat för kvinnor.35  

 
30 Statskontoret, 2018. 
31 Ibid. 
32 OECD, 2018.  
33 Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018.  
34 Ibid.  
35 Joakim Ruist, 2018.  
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Ofta samma faktorer men skillnad i hur de påverkar kvinnor och män 

Forskningen visar att brister i språkkunskaper påverkar kvinnors möjligheter att få 

jobb i större utsträckning än vad det gör för män.36 

Studier har visat att kvinnor som kommit som flyktingar i genomsnitt har sämre 

tillgång till sociala nätverk än män.37  

Unga vuxna (25 - 35 år) som anlänt till Sverige som barn, har i genomsnitt lägre 

sysselsättning38 än infödda i samma ålder. Dessa skillnader är något större bland 

kvinnor än bland män.39  

Skillnaden mellan kvinnor och män förstärks ytterligare av olika tillgång till insatser 

hos Arbetsförmedlingen.40 Den genomgång av internationella etableringsinsatser 

som utförs av Oxford research visar liknande mönster på arbetsmarknaden i Norden.  

Kvinnor får i mindre utsträckning än män arbetslivsinriktade insatser 

/arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Studier visar även att åtgärder som är specifikt 

inriktade på kvinnor är ytterst ovanliga.41  

4 Vad kan vi göra? 

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av höga krav på formell utbildning och 

krav på goda språkkunskaper. Detta innebär att trösklarna in på arbetsmarknaden är 

förhållandevis höga. Trots detta visar internationella jämförelser att utrikes födda 

kvinnor i relativt hög utsträckning etablerar sig på arbetsmarknaden. Skillnaderna är 

dock stora mellan inrikes och utrikes födda kvinnor. Även skillnaderna mellan utrikes 

födda kvinnor och utrikes födda män är stora. De sammanställningar som 

Arbetsförmedlingen tagit del av pekar alla på att det saknas forskning om vilka 

insatser som fungerar särskilt bra i syfte att underlätta och påskynda 

arbetsmarknadsetableringen för utrikes födda kvinnor.42  

OECD lyfter i sin rapport Triple disadvantage fram att tidiga insatser i form av 

språkträning och utbildning under etableringstiden är framgångsfaktorer för att 

underlätta och påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända kvinnor. Ett 

viktigt resultat som lyfts fram är att utrikes födda kvinnors etablering har visat sig ha 

betydelse för arbetsmarknadsetableringen bland deras barn, främst döttrar, som föds 

i Sverige. 

Det är lika viktigt att skapa möjligheter att delta i integrationsinsatser och i utbud av 

åtgärder för personer som är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av 

föräldraledighet, som att kvinnor har tillgång till arbetsmarknadsinriktade åtgärder 

på samma sätt som män. Oxford research beskriver vikten av att det finns möjligheter 

 
36 Statskontoret, 2018. Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018. 
37 Statskontoret, 2018.  
38 ”Sysselsättningsfrekvens” 
39 Joakim Ruist, 2018.  
40 Maria Cheung, 2018. 
41 Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018. 
42 Statskontoret, 2018. Nordiska Ministerrådet/Oxford research, 2018. 
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att delta för dem som inte står till arbetsmarknadens förfogande vid ankomsten till 

landet. 

Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IFAU) har under 2019 tagit fram flera rapporter som på olika sätt berör 

utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden. I ett samarbetsprojekt mellan 

Arbetsförmedlingen och IFAU har man undersökt vilka grupper av arbetssökande 

som tycks dra mest nytta av de förstärkta förmedlingsinsatserna. Resultaten tyder på 

att arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden gynnas mest och att män 

gynnas mer än kvinnor.43  

IFAU lyfter i en rapport att nyanlända som deltagit i Arbetsförmedlingens 

etableringsinsatser klarar sig olika bra i olika kommuner. De konstaterar att det är 

svårt att enkelt förklara variationerna och att det inte finns något tydligt mönster. En 

viktig fråga för framtida studier är om det finns skillnader i arbetssätt på olika 

arbetsförmedlingskontor eller i olika kommuner. 44 

I rapporten Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan 

bidra till ökad jämställdhet konstateras att utrikes födda kvinnor som är inskrivna på 

Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla 

aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Resultaten i rapporten visar att det 

finns behov av en jämnare fördelning av insatser, stöd och tid för att minska risken 

för att sysselsättningsgapet mellan könen fortsätter att öka.45 Även i rapporten En 

arbetsmarknad för alla - om vägar till statliga insatser på lika villkor studeras 

skillnad i villkor för utrikes födda kvinnor och män att ta del av gemensamma 

resurser. Enligt studien är en möjlig förklaring till att utrikes födda kvinnor med kort 

eller ingen utbildningsbakgrund inte i samma utsträckning som andra får ta del av 

arbetsmarknadspolitiska insatser att regelverkens innehåll och utformning 

genomsyras av ett formellt likvärdighetsperspektiv. Rapporten pekar på att 

regelverken behöver bli mer differentierade för att bidra till ökad jämställdhet.46 

Jämställd etablering är ett nationellt ESF-projekt och en del av Arbetsförmedlingens 

arbete med att höja sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor. Det ett 

arbetsmarknadsprojekt utformat som en effektutvärderingsstudie. Ambitionen är att 

komma fram till ett resultat som kan förändra och förbättra arbetsmarknadspolitiska 

insatser för utrikes födda kvinnor. 

Arbetsförmedlingen har i en återrapport redogjort för utrikes födda kvinnors 

deltagande i insatser och stöd. Den samlade bedömningen av resultaten i denna 

rapport visar att utrikes födda kvinnor inte tar del av insatser i samma utsträckning 

som övriga arbetssökande. Utifrån det har Arbetsförmedlingen lyft ett antal åtgärder 

som ska genomföras: 1) att genom tydlig styrning och regelbunden uppföljning av 

arbetssätt och processer, se till att utrikes födda kvinnor får det stöd de behöver för 

att komma närmare arbetsmarknaden, 2) att aktivt arbeta för en jämnare fördelning 

 
43 Arbetsförmedlingen, 2019h. 
Maria Cheung, Johan Egebark, Anders Forslund, Lisa Laun, Magnus Rödin, Johan Vikström, 2019. 
Rapporten presenterar resultaten från projektet Progress – tidiga möten, en storskalig försöksverksamhet med 
fler tidiga möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande. 
44 Linus Liljeberg och Olof Åslund, 2019. 
45 Arbetsförmedlingen, 2019c.  
46 Arbetsförmedlingen, 2019f.  
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av programbeslut mellan kvinnor och män, 3) att verka för att fristående aktörer i 

större utsträckning ger det stöd utrikes födda kvinnor behöver för att komma 

närmare arbetsmarknaden, 4) att den nationella leverantörsuppföljningen genomför 

särskilda granskningar av fristående aktörer och aktuella tjänster ur ett 

jämställdhetsperspektiv med syfte att följa utfall och fånga aktörernas erfarenheter.47 

I det fortsatta arbetet med utrikes födda kvinnor på Arbetsförmedlingen är det viktigt 

att ta med sig lärdomar utifrån den sammanlagda kunskapen. Vi vill framför allt lyfta 

fram tre övergripande saker.    

• Det är viktigt att se till att utrikes födda kvinnor och utrikes födda män får 

insatser och stöd i samma utsträckning. En viktig del i det arbetet är att även 

öka föräldraledigas möjligheter att planera för att komma i arbete. 

• Det behövs ett ständigt pågående och aktivt arbete för att motverka 

diskriminering. 

• Vi behöver fortsätta arbetet med att hitta vägar att identifiera och lyfta fram 

kompetenser som utrikes födda kvinnor har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Arbetsförmedlingen, 2019g.  
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