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Förord 

Den 30 april 2020 fick Arbetsförmedlingen ett nytt regeringsuppdrag om romsk 

inkludering.1 I uppdraget framgår följande: 

Regeringen beslutar att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2020–2023 

fortsätta utveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet inom ramen för 

skrivelsen En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032.2 

En viktig utgångspunkt är erfarenheterna av myndighetens verksamhet i de 

kommuner som 2012–2015 fick bidrag av regeringen för att medverka i 

pilotverksamheten för romsk inkludering.3  Inom ramen för uppdraget ska 

myndigheten stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av 

insatserna. Arbetsförmedlingen ska även fortsättningsvis säkerställa att det i 

myndigheten finns för verksamheten nödvändiga kunskaper om romer som nationell 

minoritet. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med romska 

företrädare och sakkunniga.  

Arbetsförmedlingen ska senast den 1 mars årligen (2021–2024) redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits och resultatet av dessa till Länsstyrelsen i Stockholms län, 

med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och 

Arbetsmarknadsdepartementet). 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har 

föredragits av biträdande verksamhetsområdeschef Maria Kindahl. Övriga som har 

deltagit i den slutliga handläggningen är enhetschef Emil Johansson, sektionschef 

Johanna Ellung och kvalificerad handläggare Fadila Sadki, verksamhetsområde 

Arbetssökande, avdelning Stärka förutsättningar. Beslutet är fastställt digitalt i 

Diariet och saknar därför namnunderskrifter.  

 

 

Maria Mindhammar 
generaldirektör  

 

Fadila Sadki 

 kvalificerad handläggare 

 

 
1 Regeringen (2020). ”Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering”, 
regeringsbeslut 2020-04-30, dnr Ku2020/01108/CSM. 
2 Regeringen (2012). ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering”, regeringens skrivelse 
2011/12:56. 
3 Regeringen (2020). ”Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering”, 
regeringsbeslut 2020-04-30, dnr Ku2020/01108/CSM. Se även A2012/1566/DISK.  
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Sammanfattning 

Det övergripande målet med regeringens strategi för romsk inkludering4 är att den 

rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-

rom. Den tjugoåriga strategin operationaliseras inom ramen för den 

minoritetspolitiska strategin och ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken.  

Arbetsförmedlingen har under åren 2016–2019 haft ett uppdrag om att 

vidareutveckla arbetet med romsk inkludering i myndighetens verksamhet. 

Uppdraget har förlängts för att myndigheten fortsatt ska utveckla det arbetet under 

2020–2023. Den här återrapporten redogör för verksamhetsåret 2021. 

Arbetsförmedlingen har under 2021 bland annat arbetat vidare med de 

utvecklingsbehov som identifierades genom den kvalitativa intervjuundersökning 

som utfördes 2020, med representanter från målgruppen romer. Som ett resultat av 

detta har bland annat webbinarier på romani chib spelats in. Dessa handlar om 

inskrivning på Arbetsförmedlingen, hur man skriver ansökningshandlingar för att 

söka arbete samt hur man lyckas med jobbintervjun.  

Vidare har utbildningen Jämlikhet för romer uppdaterats och erbjuds såväl internt 

som externt och samråden med de nationella minoriteterna har utvecklats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Regeringen (2012). ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering”, regeringens skrivelse 
2011/12:56. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Romer utgör tillsammans med judar, sverigefinnar, tornedalingar och samer Sveriges 

nationella minoriteter. Minoriteten romer har framhållits som en av de grupper som 

står längst ifrån arbetsmarknaden i Sverige.5 Den romska befolkningen i Sverige är 

heterogen och består av olika grupper med inbördes kulturella och språkliga 

variationer.6 Målet med den svenska nationella minoritetspolitiken är att ge skydd för 

de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande. Den ska även 

leda till att grupperna har möjlighet att bevara och utveckla sina språk och sin kultur.  

I enlighet med minoritetslagen7 ansvarar Arbetsförmedlingen, som 

förvaltningsmyndighet, för att: 

• informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas 

ansvar enligt minoritetslagen,  

• skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige,  

• ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 

dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor, 

samt särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och anpassa 

formerna för detta till deras förutsättningar.  

För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i det svenska 

samhället, har regeringen beslutat om en långsiktig och samordnad strategi för romsk 

inkludering åren 2012–2032.8 Strategin omfattar åtgärder som riktar sig till romer 

som är bosatta eller har uppehållstillstånd i Sverige.9 

Strategin är en förstärkning av minoritetspolitiken och har sin utgångspunkt i 

Sveriges internationella förpliktelser kring mänskliga rättigheter med särskild 

betoning på principen om icke-diskriminering. Det övergripande målet är att den 

rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-

rom. Målgruppen är framförallt de romer som befinner sig i ett socialt och 

ekonomiskt utanförskap och är utsatta för diskriminering. Arbete tas upp som ett 

 
5 CESCR-kommitténs slutsatser och rekommendationer om efterlevnaden av FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter, E/C.12/SWE/CO/6, 2016   
6 Regeringen (2012). ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering”, regeringens skrivelse 
2011/12:56. 
7 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
8 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (Skr. 2011/12:56)   
9 Romsk inkludering lokalt – nuläget i kommuner med statligt stöd 2012–2017, Länsstyrelsen Stockholm, 
Rapport 2018:26 
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centralt åtgärdsområde för att bryta romers utanförskap och särskilt unga romers 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.10  

Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknaden bland annat genom 

att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten ska 

utformas så att den främjar mångfald och jämställdhet samt motverkar 

diskriminering i arbetslivet och en könsuppdelning på arbetsmarknaden.11 

Myndigheten ska även verka för att alla arbetssökande får ta del av stöd, service och 

program på lika villkor.12  

1.2 Uppdrag om romsk inkludering 2020–2023 

Arbetsförmedlingen har ett fortsatt uppdrag att under 2020–2023 vidareutveckla 

arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet. Arbetet ska ske inom ramen för 

regeringens strategi för romsk inkludering.13 I uppdraget framgår det att 

Arbetsförmedlingen ska: 

• Sprida information och kunskap bland romer om det stöd som myndigheten 

kan erbjuda, samt se till att enskilda arbetssökande hos förmedlingen får den 

hjälp de behöver. 

• Stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av 

myndighetens insatser. 

• Säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten nödvändiga 

kunskaper om romer som nationell minoritet. 

• Utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter med så kallade 

nulägesbeskrivningar. 

En viktig utgångspunkt för uppdraget är erfarenheterna av myndighetens verksamhet 

i de kommuner som 2012–2019 fick bidrag av regeringen för att medverka i pilot-

respektive utvecklingsverksamhet för romsk inkludering.  

Detta är Arbetsförmedlingens andra återrapport inom ramen för myndighetens 

regeringsuppdrag om romsk inkludering för perioden 2020–2023. 

1.3 Sammanfattning av föregående verksamhetsår (2020) 
 

Under 2020 genomförde Arbetsförmedlingen en kvalitativ undersökning om romsk 

inkludering med syftet att få en nulägesbild av romers situation i relation till 

arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Undersökningen bestod av intervjuer 

 
10 Ibid 
11 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.   
12 Arbetsförmedlingen (2018). Policy för Arbetsförmedlingens arbete med lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet, dnr Af-2018/0059 6704. 
13 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (Skr. 2011/12:56)   
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med romer fördelade över landet och med varierande erfarenhet och relation till 

arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Intervjuerna genererade tre övergripande 

utvecklingsområden; bemötande av målgruppen, information och tillgänglighet samt 

inkludering av romska kvinnor.  

I december 2020 återinfördes ett utbildningsmoment om romers situation genom 

historien och på arbetsmarknaden, i grundutbildningen som en obligatorisk 

självstudie för en stor del av myndighetens nyanställda arbetsförmedlare. 

Utbildningen hade tidigare ingått i myndighetens grundutbildning för nyanställda på 

Arbetsförmedlingen men togs under år 2019 bort som obligatoriskt moment.  

Nya rutiner för samråd med de nationella minoriteterna togs fram som innefattar en 

ny struktur där Arbetsförmedlingen, tillskillnad från tidigare, samråder med 

respektive nationell minoritet som enskild myndighet. Rutinerna innefattar också att 

Arbetsförmedlingen bekostar deltagarnas resor till och från samråden samt beviljar 

deltagarna ersättning för inkomstbortfall.  

Arbetsförmedlingen påbörjade arbetet med att utveckla en myndighetsövergripande 

språkstrategi och i samband med det påbörjades också en utredning kring 

möjligheterna att erbjuda samma service vid muntlig och skriftlig kontakt på romani 

chib som för finska, meänkieli och samiska.  

En standardtext om att myndigheten ser positivt på kunskaper i något av våra 

nationella minoritetsspråk infördes i alla av Arbetsförmedlingens egna 

anställningsannonser. Detta utifrån ett önskat läge av fler anställda på myndigheten 

med språk- och kulturkompetens från minoritetsgrupperna och för att främja de 

nationella minoritetsspråken.   

Arbetsförmedlingen har arbetat för att införa ett jämlikhetsperspektiv i nya kriterier 

för nationella och regionala överenskommelser med arbetsgivare.  

Arbetsförmedlingen införde krav på leverantörer av arbetsmarknadsutbildningar som 

innebär att leverantörerna i sina anbud måste redogöra för hur de aktivt integrerar 

ett jämställdhetsperspektiv i sina utbildningar. 

2 Utvecklingsåtgärder under 2021 

Detta kapitel beskriver de utvecklingsåtgärder som Arbetsförmedlingen, inom ramen 

för uppdraget, har genomfört under verksamhetsåret 2021.  

2.1 Information till målgruppen 

Arbetsförmedlingen har spelat in webbinarier på romani chib för att möta upp ett av 

de identifierade utvecklingsområdena med utgångspunkt från den kvalitativa 
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undersökningen som genomfördes 2020. Behovet som framkom var att information 

behövs som är särskilt tillgänglig för målgruppen. Flera av de intervjuade framhöll att 

den digitala servicen kan medföra hinder för delar av målgruppen. Detta på grund av 

bristande kunskaper i svenska och/eller bristande digitala kunskaper. Dessa hinder 

är en av anledningarna till att majoriteten av respondenterna vill träffa 

Arbetsförmedlingen via möten där man träffas fysiskt och får muntlig information. 

Då Arbetsförmedlingen alltmer övergår till digital service och möten på distans har 

det varit angeläget att se över hur myndigheten i aktuella servicekanaler på ett bättre 

sätt kan möta de behov som finns.  

För att försöka möta behovet och erbjuda muntlig information utifrån nuvarande 

servicekanaler, har webbinarier på romani chib spelats in. De grundar sig på redan 

befintliga webbinarier som finns inspelade på svenska och handlar om inskrivning på 

Arbetsförmedlingen, hur man skriver ansökningshandlingar för att söka arbete samt 

hur man lyckas med jobbintervjun. Två av fyra planerade webbinarier spelades in 

under slutet av 2021 och resterande två kommer att spelas in i början av 2022. Alla 

fyra kommer att publiceras därefter.  

2.2 Intern kunskapsspridning 

Det främsta verktyget som har använts för kunskapsspridning i verksamheten, om 

romer som nationell minoritet, är webbutbildningen Jämlikhet för romer på 

arbetsmarknaden. Utbildningen uppdaterades under 2021 och ingår i 

grundutbildningen som en obligatorisk självstudie för en stor del av myndighetens 

nyanställda arbetsförmedlare. Utbildningen tar bland annat upp de hinder som 

romer vittnar om rörande tillgången till arbetsmarknaden och fångar vad det kan 

handla om. Den belyser också vad man kan göra i rollen som leverantör, arbetsgivare 

och anställd när man möter grupper som upplever diskriminering som en del av sin 

vardag.   

Under 2021 var det 408 medarbetare som genomförde utbildningen, varav 

majoriteten (324) var arbetsförmedlare vilket kan jämföras med att det anställdes 

435 arbetsförmedlare i myndigheten under samma period. Majoriteten av övriga 111 

medarbetare som genomförde utbildningen har även de befattningar som innebär 

mycket kundkontakt med arbetssökande, som bland annat beslutshandläggare, 

socialkonsulenter och kundresurser. Bedömningen är att resultatet går i enlighet med 

uppdragsskrivningen att säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten 

nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet.  

En av insikterna från den kvalitativa undersökningen från 2020, är att 

Arbetsförmedlingen behöver stärka förhållningssättet, lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet. I intervjuerna framkom att många respondenter vid flera 

tillfällen upplevt generalisering och förutfattade meningar om romer som grupp i 

kontakt med myndigheten och med arbetsgivare.  
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På flertalet enheter och sektioner ute i verksamheten finns så kallade 

likabehandlingsinspiratörer vars roll är att stötta cheferna i arbetet med att föra 

dialoger om likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen. Under 2021 har en särskild 

utbildning tagits fram som ska rusta dem för rollen. Innehållet i utbildningen har 

fokus på attityder och bemötande och att motverka diskriminering. Förkunskapskrav 

för utbildningen är bland annat att webbutbildningen Jämlikhet för romer på 

arbetsmarknaden ska genomföras. 

I utbildningen informerar man bland annat om policyn för Arbetsförmedlingens 

arbete med lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.14  Syftet med policyn är att 

tydliggöra hur Arbetsförmedlingen ska arbeta med allas lika rättigheter och 

möjligheter i arbetslivet, såväl internt gentemot medarbetare som externt gentemot 

arbetssökande och arbetsgivare. Målet är att Arbetsförmedlingen ska vara en 

tillgänglig myndighet som verkar för att alla arbetssökande får del av stöd, service 

och program på lika villkor. 

2.3 Extern kunskapsspridning 

För att säkerställa kompetensspridning för de som möter våra kunder har 

utbildningen Jämlikhet för romer tillgängliggjorts för medarbetare på Statens 

servicecenter och för leverantörer och andra externa aktörer.  

Under 2020–2021 har Arbetsförmedlingens kundtorg succesivt flyttats över till 

Statens servicecenter. Det innebär att de servicehandläggare som arbetar där träffar 

många arbetssökande som är inskrivna på myndigheten. Tillika träffar de 

leverantörer som arbetar på uppdrag av myndigheten, och som ansvarar för 

vägledning, rustning och matchning, en hög andel arbetssökande.  

Det är därför viktigt att leverantörer och medarbetare på Statens servicecenter får 

nödvändig kunskap om romer som nationell minoritet samt om de utmaningar som 

romer står inför på arbetsmarknaden. Detta för att få större förståelse för 

målgruppen och således kunna erbjuda en, för målgruppen, bättre service.   

Utbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden är sedan den 10 september 

2021, tillgänglig på Statens servicecenters kompetensportal för deras medarbetare att 

ta del av. Under perioden september–december 2021 var det 345 medarbetare, varav 

340 servicehandläggare av totalt ca 800 servicehandläggare, som genomförde 

utbildningen. Utbildningen kommer fortsatt vara tillgänglig på Statens servicecenters 

kompetensportal så att fler kan få möjlighet att genomföra den.  

Utbildningen finns också sedan december 2021 publicerad på Arbetsförmedlingens 

webbplats för leverantörer att ta del av. Även andra intressenter som bland annat 

arbetsgivare kan ta del av den då den är tillgänglig för alla.  

 
14 Arbetsförmedlingen (2018). Policy för Arbetsförmedlingens arbete med lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet, dnr Af-2018/0059 6704. 
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2.4 Samråd 

Arbetsförmedlingen har under 2021 haft två samråd med den romska minoriteten. 

Vid dessa samråd har de rutiner för samråd som myndigheten tog fram och beslutade 

under föregående verksamhetsår tillämpats. Det innebär bland annat att 

Arbetsförmedlingen haft samråden som enskild myndighet och att det har funnits 

möjlighet erhålla inkomstbortfall för deltagare vid samrådet. Att bekosta 

reseersättningar, som också är en del av de nya rutinerna, har inte varit aktuellt 

under 2021, då samråden på grund av pandemin har genomförts digitalt.  

På samråden har frågor behandlats som bland annat berör bemötande av 

målgruppen, information som erbjuds målgruppen av myndigheten och hur 

kunskapsspridning om den romska minoriteten kan ske på ett mer effektivt sätt inom 

myndigheten och till andra berörda aktörer. 

Arbetsförmedlingen har breddat inbjudan till samråden att omfatta romska 

kvinnoförbund och romska ungdomsorganisationer. Syftet är att myndigheten dels 

ska nå ut med riktad information till romska kvinnor om Arbetsförmedlingens 

verksamhet, dels att kvinnorna ska få större möjlighet till delaktighet och inflytande i 

frågor som berör dem. Att bjuda in representanter från ungdomsförbund bedömde 

Arbetsförmedlingen vara särskilt viktigt under 2021 då ungdomsarbetslösheten 

under 2020 steg markant med anledning av Covid-19 pandemin. Inbjudningarna till 

kvinnoförbunden och ungdomsorganisationerna har dock inte besvarats.  

Bedömningen efter genomförda samråd är att de har blivit mer ändamålsenliga och 

effektivare än tidigare år, när det var flera myndigheter som genomförde samråden 

tillsammans. Detta beror främst på att endast frågor som rör romernas behov i 

relation till Arbetsförmedlingen har behövts behandlas. Arbetsförmedlingen ser trots 

detta fortsatta utvecklingsbehov för samråden då det bland annat varit få deltagare 

på samråden. Flera deltagare önskas för att få in ett bredare perspektiv. Myndigheten 

ser också behov av ytterligare struktur på samråden för att möjliggöra att fler 

relevanta frågor lyfts, som kan generera att utvecklingsbehov och möjliga åtgärder för 

dessa blir tydligare. 

2.5 Handbok i kommunikation på andra språk än svenska 

Arbetsförmedlingen har tagit fram en myndighetsövergripande handbok om 

kommunikation på andra språk än svenska, som beslutades i december 2021.15 

Handboken beskriver hur Arbetsförmedlingen ska arbeta med språk och 

översättningar i digitala kanaler och i distansmöten med arbetssökanden. Den 

beskriver också vilka skyldigheter myndigheten har gentemot de nationella 

minoriteterna vad gäller service på respektive språk.  

 
15Arbetsförmedlingen (2021) Kommunikation på andra språk än svenska i digitala kanaler och personliga 
distansmöten, dnr Af-2021/0093 8042 
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I ärenden där en kund är part ska det gå att använda finska, meänkieli och samiska 

vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheten.16 För romani chib finns inte 

motsvarande krav på myndigheten som för ovannämnda språk. Eftersom användare 

av romani chib är en grupp som kan behöva särskilt stöd i sin inkludering i samhället 

och i kontakt med myndigheter, erbjuder Arbetsförmedlingen nu samma service vid 

muntlig och skriftlig kontakt på romani chib som för finska, meänkieli och samiska. 

(Samma service erbjuds även på jiddisch). 

En utökad möjlighet för minoriteten romer att använda sitt minoritetsspråk i kontakt 

med myndigheten kan bidra till att främja ett ökat förtroende för 

Arbetsförmedlingen, och samtidigt synliggöra målgruppen internt på myndigheten. 

Arbetsförmedlingen har tagit fram särskilda rutiner för att säkerställa att 

arbetssökande ska få korrekt service när de kontaktar myndigheten på något av de 

nationella minoritetsspråken.  

3 Fortsatt utvecklingsarbete 

Detta kapitel beskriver den verksamhetsutveckling som Arbetsförmedlingen planerar 

för verksamhetsåret 2022 och vidare under uppdragsperioden, med utgångspunkt i 

uppdragets huvudpunkter.  

3.1 Sprida information och kunskap bland romer  

I uppdraget framgår att Arbetsförmedlingen ska sprida information och kunskap 

bland romer om det stöd som myndigheten kan erbjuda, samt se till att enskilda 

arbetssökande hos förmedlingen får den hjälp de behöver. Webbinarierna på romani 

chib som myndigheten planerar att publicera 2022 kommer bland annat att spridas 

via de organisationer som företräder minoriteten romer. De kommer senare följas 

upp för att se hur väl de når målgruppen och om de motsvarar behoven om särskilt 

riktad information till målgruppen. Om webbinarierna faller väl ut kommer behov 

om ytterligare information undersökas och eventuellt flera webbinarier att 

publiceras.  

Arbetsförmedlingen kommer också att se över hur uppdraget kan omhändertas i ett 

bredare samverkansperspektiv med kommunerna. Hur myndigheten jobbar med det 

kommer att redovisas senast den 13 maj inom ramen för uppdraget Samverkan med 

kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete.  

 

 
16 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 



Återrapport för regeringsuppdrag om romsk 
inkludering 

Fortsatt utvecklingsarbete 

 
 
 
 
 
 

13 

3.2 Stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del 
av myndighetens insatser 

Arbetsförmedlingen kommer att titta på hur samråden kan vidareutvecklas för att 

kvinnors synpunkter, på deras egna möjligheter att ta del av myndighetens service, 

bättre kan framkomma. Arbetsförmedlingen har under 2021 särskilt bjudit in romska 

kvinnoföreningar men har inte fått någon respons från dessa. Myndigheten behöver 

undersöka anledningen till utebliven respons, samt andra möjligheter att nå romska 

kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

I regleringsbrevet för budgetåret 2021 fick myndigheten i uppdrag att 

jämställdhetsintegrera myndigheten.17 Det innebär att Arbetsförmedlingens 

verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). 

Arbetsförmedlingen ska därför vidareutveckla styrningen av verksamheten så att ett 

jämställdhetsperspektiv genomgående införlivas i myndighetens beslutsfattande, på 

alla nivåer och i alla delar av de processer som påverkar kvinnor och män. 

Arbetsförmedlingen redovisade i september 2021, inriktningen för det fortsatta 

arbetet med jämställdhetsintegrering för 2022–2025.18 Detta innefattar bland annat 

åtgärder för att öka andelen kvinnor som tar del av subventionerade anställningar, 

arbetsmarknadsutbildningar och tjänsten Rusta och matcha.19  

3.3 Säkerställa att det i myndigheten finns för verksamheten 
nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet. 

Utöver utbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden, planeras också 

utbildningen om nationella minoriteter som tas fram av Länsstyrelsen och 

Sametinget, att läggas ut på Arbetsförmedlingens kompetensportal för myndighetens 

medarbetare att ta del av. Möjligheterna att även erbjuda utbildningen till 

medarbetare på Statens servicecenter och till leverantörer av arbetsmarknadstjänster, 

kommer att undersökas.  

Uppföljning kommer att genomföras för att säkerställa att utbildningarna uppfyller 

intentionen att deltagarna efter genomgångna utbildningar har nödvändiga 

kunskaper om romer som nationell minoritet.  

3.4 Utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare erfarenheter 
med så kallade nulägesbeskrivningar. 

Arbetsförmedlingen ser stora utmaningar med att utveckla ett uppföljningssystem för 

målgruppen. Att särskilt följa upp en nationell minoritet kan aldrig ske i ett 

systemstöd då de vare sig kan eller ska särskiljas i myndighetens 

 
17 Uppdraget är en del av regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), som 
har som mål att statliga myndigheter i Sverige ska bli bättre på att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. 
18 Arbetsförmedlingen (2021), Jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen 2022–2025, dnr Af 2021/0051 
7044  
19 Rusta och matcha är en tjänst där arbetssökande får tillgång till stöd för att söka jobb eller börja studera. 
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arbetssökanderegister. Tillvägagångssätt för att utifrån tidigare erfarenheter följa 

utvecklingen inom uppdraget för romsk inkludering kommer att ses över under 2022.  
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