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ABSTRACT 

Liljequist, V och Willerström, J. 2017. Integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Invandringen till Sverige har varit betydande ända sedan andra världskriget och bidragit till Sveriges ekonomiska 

utveckling. Exempelvis har invandringen mildrat de demografiska utmaningar som Sverige står inför, men sedan 

början av 90-talet har stora skillnader i sysselsättning och arbetslöshet mellan den inrikes och utrikes födda 

befolkningen iakttagits. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur arbetsmarknadsintegrationen av utrikes 

födda går till, samt att undersöka personliga egenskapers betydelse för huruvida utrikes födda blir arbetslösa. 

Uppsatsen har använt Uppsala som ett empiriskt exempel. En logistisk regression utfördes för att undersöka de 

personliga egenskapernas korrelation till arbetslöshet. Intervjuer av tjänstemän från Uppsala kommun och 

Arbetsförmedlingen (AF) i Uppsala genomfördes för att få information om arbetssätt och åtgärder, med avseende 

på arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda. Slutligen har uppsatsen analyserat eventuella samband mellan 

de personliga egenskapernas korrelation till arbetslöshet med Uppsala kommuns, samt AF:s, arbetssätt och 

åtgärder. Resultatet visar bland annat på att ha barn i låg ålder ger en ökad risk för arbetslöshet i Uppsala och likaså 

för födelseregioner som Afrika, Mellanöstern och Latinamerika, men resultatet beror på referensgruppen i den 

kvantitativa metoden. Att vara kvinna och att ha hög utbildning minskar risken för arbetslöshet. Uppsala kommun 

och AF i Uppsala arbetar individanpassat och använder samarbeten och samverkan vilket bidrar till ett dynamiskt 

arbetssätt som kan erbjuda en mångfald av åtgärder. Det individbaserade arbetssättet möjliggör att många utrikes 

födda i behov av extra stöd kan få hjälp oavsett av personliga egenskaper.      
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1 Introduktion 

Andelen utrikes födda av den svenska befolkningen har förändrats kraftigt under 1900-talet 

fram till idag. Från att vara mindre än 1 procent år 1930 (Runblom, 1994) till att vara 17 procent 

år 2015 (SCB, 2015). Invandringen till Sverige har under denna period även förändrats med 

avseende på vilka människor som kommit hit. Under efterkrigstiden bestod invandringen 

nästintill enbart av arbetskraftsinvandring från Europa (SCB, 2016), men från början av 70-

talet minskade andelen som var arbetskraftsinvandrare betydligt (Johansson, 2014). 

Flyktinginvandringen ökade istället kraftigt under 70-och 80-talet (Runblom, 1994) och Sverige 

har sedan dess fortsatt haft en hög flyktinginvandring (Ruist, 2015). År 2004 påbörjades en 

förändring för att underlätta arbetskraftsinvandringen till Sverige vilket bidrog till en ökad 

arbetskraftsinvandring till Sverige (Woolfson, et al., 2014). De senaste fem åren har dessutom 

flyktinginvandringen ökat avsevärt vilket bidragit till att ungefär en tredjedel av de utrikes 

födda i Sverige har haft en kortare vistelsetid än fem år i landet (SCB, 2016). 

Att etableras på arbetsmarknaden har stor betydelse för den personliga välfärden (Delander, 

et al., 2005) och ökar möjligheten till självförsörjning (Tillväxtverket, 2016). Den ekonomiska 

integrationen, som en anställning kan ge, är ett mycket viktig steg sett till integrering av 

individen i stort (Alici, 2007). En välfungerande arbetsmarknadsintegration är även positivt för 

samhällsekonomin (Ekberg, 2007). Till exempel, Sverige står inför en demografisk utmaning 

och en arbetskraftsbrist inom exempelvis vården har prognoserats, men på grund av 

invandringen till Sverige har den demografiska utmaningen mildrats (Delmi, 2016b). 

Invandring är dock inte bara förknippat med positiva effekter för ett samhälle och dess 

medborgare. Invandringen kan på kort sikt medföra negativa konsekvenser på individnivån för 

inrikes födda, som har snarlika erfarenheter och referenser som invandrarna, i och med en högre 

konkurrens om lediga jobb (Delmi, 2016a). Invandrare kan också porträtteras som en kostnad 

för samhället (Storesletten, 2003; Ruist, 2015). Storesletten (2003) visar dock svårigheten i att 

generalisera invandringens konsekvenser för samhället. Antalet år som den invandrade kan 

arbeta i Sverige, relativt till statens kostnadsansvar i form av exempelvis pensioner och 

sjukvård, har stor betydelse för huruvida invandringen kan ses som en kostnad för samhället 

(Storesletten, 2003). Vidare har flyktinginvandrare det betydligt svårare än 

arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. Ruist (2015) visar att det för år 2007, via Sveriges 

offentliga finanser, också överförs 0,2–1 procent av Sveriges BNP till flyktinginvandrare från 

den totala befolkningen. Andra beräkningar visar att den ökade invandringen till Sverige har 

gynnat den ekonomiska tillväxten (Delmi, 2016b). 

Invandringen kan därför sägas medföra både positiva och negativa konsekvenser på olika 

nivåer i samhället och arbetsmarknadsintegrationen är en central del i vilka av dessa 

konsekvenser som blir framträdande. Det är uppenbart att arbetsmarknaden påverkas av 

invandring, men det råder ingen konsensus om hur invandringens effekter på arbetsmarknaden 

ska mätas i forskningen (Delmi, 2016a). Idag är arbetslösheten betydligt högre för utrikes födda 

än för inrikes födda (Konjunkturrådet, 2017) och det dröjer mellan 5–10 år för en utrikes född 

att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (Tillväxtverket, 2016). Vidare har det för 
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perioden 2000–2015 nettoinvandrat cirka 750 000 personer till Sverige (Delmi, 2016b). Det har 

således varit, och är fortfarande, en stor utmaning för det svenska samhället att integrera sin 

utrikes födda befolkningen på arbetsmarknaden. Denna studie ämnar studera just 

arbetsmarknadsintegration av de utrikes födda. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden i en 

medelstor svensk kommun. Studien ämnar undersöka utrikes föddas utsatta position på 

arbetsmarknaden där personliga egenskapers betydelse för arbetslöshet studeras. Dessutom ska 

studien kartlägga hur kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar för att understödja 

etableringen för utrikes födda på arbetsmarknaden. Uppsala kommun kommer att fungera som 

ett empiriskt exempel och uppsatsen ämnar därför besvara följande frågeställningar:   

 

• Vilka individuella faktorer hos de utrikes födda korrelerar med arbetslöshet i Uppsala 

kommun? 

• Vilka arbetssätt och åtgärder implementerar Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i 

Uppsala för att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden? 

• Vilka samband finns mellan Uppsala kommuns och Arbetsförmedlingens åtgärder och 

arbetssätt samt de identifierade faktorernas inverkan på arbetslöshet? 

3 Integration i Sverige 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för situationen som många utrikes födda går 

igenom som ny i landet, men även inför det komplexa arbetet som pågår för att stödja utrikes 

födda i sin etablering i Sverige. Avsnittet inleder med en enkel beskrivning av hur de första 

stegen i integrationsprocessen är tänkta att gå till med ett fokus på nyanlända. Därefter följer en 

beskrivning av arbetsmarknadssituationen för utrikes födda, vilka problem som idag existerar 

och rekommendationer från den grå litteraturen1 angående arbetsmarknadsintegrationen.  

3.1 Integrationsprocessen 

När en nyanländ fått sitt beviljade uppehållstillstånd genomförs ett bosättningssamtal med 

Migrationsverkets mottagningsenhet. Migrationsverket matchar då den nyanländes behov och 

önskemål med en lämplig kommun som har förutsättningar att ta emot fler nyanlända. Därefter 

tar kommunen emot anvisningen och för en diskussion med Migrationsverket om när flytten 

ska ske. Den nyanlända har möjlighet att tacka nej till erbjudandet, men blir då skyldig att ordna 

boende på egen hand. Om den nyanlända tackar ja sker flytten till anvisad kommun 

(Migrationsverket, 2016). 

Under integrationsprocessen har länsstyrelserna ett övergripande och brett ansvar för 

planering, organisering och genomförande av statens insatser för invandrare med 

uppehållstillstånd. Länsstyrelserna stödjer bland annat kommunerna med språkundervisning 

och samhällsorientering. Dessutom utreds beredskapen och mottagningskapaciteten hos 

kommunerna där bland annat tillgången på bostäder, sjukvård, utbildning och arbetsmarknad 

undersöks (Länsstyrelsen, 2017). 

                                                 
1
Rapporter som ej kan klassas som vetenskapligt granskade, men som är framtagna av myndigheter, 

organisationer, med mera.  
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När en asylsökande fått godkänt på sin ansökan om uppehållstillstånd har personen rätt att 

bosätta sig i Sverige. Den anvisade kommunen får då i uppdrag att hjälpa till med stöd för att 

ordna en bostad åt de nyanlända (Migrationsverket, 2016). I mars år 2016 beslutades en lag om 

att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya lagen 

är att förbättra etableringen på arbetsmarknaden och att ge bättre förutsättningar för 

integrationen i det övriga samhället. Beslutet om anvisning till en kommun ska baseras på 

kommunens arbetsmarknad, befolkningsstorlek samt omfattningen av antalet asylsökande som 

redan befinner sig i kommunen (Riksdagen, 2016:38; Regeringen, 2016). 

3.2 Arbetsmarknadsintegration 

I Runblom (1994) går det att läsa om en segregerad arbetsmarknad i Sverige i början av 90-

talet, där utrikes födda är arbetslösa i betydligt högre grad än inrikes födda. Ekberg (2007) 

beskriver drygt tio år senare ett Sverige där förhållandevis stora skillnader i sysselsättningsgrad 

mellan den inrikes och utrikes födda befolkningen existerar. Ytterligare tio år framåt i tiden och 

det beskrivs en liknande bild i Delmi (2015). Arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda har 

således varit problematisk under lång tid. Idag har den utrikes födda befolkningen en högre 

arbetslöshet, lägre sysselsättning och en högre andel av viss- och deltidsanställningar jämfört 

med den inrikes födda befolkningen. Eventuella anställningar sker också i högre utsträckning 

med hjälp av anställningsstöd2 såsom nystartsjobb och instegsjobb (AER, 2017). 

Inkomstskillnaden, mellan de som har jobb och de som inte har jobb, har även ökat i Sverige 

eftersom arbetslöshetsersättning, studiemedelsutbetalningar och försörjningsstöd nu är 

betydligt lägre än lägsta lönerna. Det har därför blivit än viktigare att ha ett arbete idag jämfört 

med tidigare (Konjunkturrådet, 2017).  

Sveriges ekonomi har förändrats kraftigt de senaste trettio åren och industrisektorn har 

minskat i storlek, samtidigt som tjänstesektorn vuxit. Detta har lett till färre lågkvalificerade 

jobb inom industrin och det krävs nu relativt höga yrkeskunskaper för de industrijobb som är 

kvar. Förändringen har försvårat för alla med låg utbildningsnivå i Sverige att få jobb (Delmi, 

2015). Sverige har sammantaget en låg andel lågkvalificerade jobb, vilket kan vara 

problematiskt när det kommer till arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda (AER, 2017). 

För utrikes födda kan detta innebära högre barriärer för inträdet på arbetsmarknaden. 

Exempelvis har nyskapade serviceyrken inslag av kundkontakt vilket ställer högre krav på 

svenskkunskaper (Delmi, 2015).  

Tillväxtverket (2016) uppger att det tar mellan fem till tio år för en utrikes född att etablera 

sig på den svenska arbetsmarknaden och det finns flera orsaker till detta. Det finns problem 

med att nå ut med tillräcklig och korrekt information till utrikes födda (Tillväxtverket, 2016). 

Avsaknaden av formella och informella kontakter med koppling till arbetsmarknaden, 

utbildningskrav från arbetsgivare och diskriminering är andra orsaker (Konjunkturrådet, 2017). 

Språket är viktigt för arbetsmarknadsintegrationen (Delander, et al., 2005) och kan då utgöra 

ett hinder. Kommunala utbildningsprogram kan exempelvis förutsätta gymnasiesvenska, vilket 

                                                 
2I det kvalitativa resultatet benämns anställningsstöd som arbetsmarknadsinsatser. 
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i sin tur kan ta mellan tre till fyra år inom svenska för invandrare (SFI) att uppnå (Tillväxtverket, 

2016). Validering av examensbevis, som är utfärdade i ett annat land, är också ett betydande 

hinder för att en utrikes född ska kunna börja applicera sin kompetens i yrkeslivet. Därutöver 

kan asylprocessen komplicera arbetsmarknadsintegrationen i ett senare skede för de utrikes 

födda med behov av asyl. Innan en asylsökandes ärende börjar behandlas dröjer det knappt ett 

halvår och ytterligare 1–2 år3 innan det första beslutet i processen delges, vilket påverkar de 

asylsökandes motivation negativt (Tillväxtverket, 2016). Den långa tiden kan även till stor del 

bestå av passivitet vilket kan medföra ytterligare negativa konsekvenser för de asylsökande 

(Konjunkturrådet, 2017). Den långa handläggningstiden visar på en risk av att innan en utrikes 

född ens börjat söka jobb, kan en stor del av individens kunskap, kopplat till både tidigare 

arbets-och livserfarenheter, ha försvunnit (Tillväxtverket, 2016).   

Tillväxtverket (2016) presenterar i sin rapport ”Migration, företagande och etablering”, 

bland annat lärdomar från riksrevisionen (Riksrevisionen, 2015) med avseende på 

arbetsmarknadsintegrationen av nyanlända och asylsökande. Individanpassade och flexibila 

insatser är en lärdom som kan förstås utifrån att det inom gruppen nyanlända existerar en stor 

variation av vilka behov och förutsättningar som finns för att integreras.  Att förbättra 

kommunikationen och samverkan mellan arbetsmarknadsaktörer är en annan lärdom 

(Tillväxtverket, 2016). Just kommunikationen mellan myndigheter och det civila samhället 

visades vara ett problem i Alici (2007), vilket resulterade i att projektdeltagare blev utan sitt 

utlovade stöd. Vidare hade projektdeltagare en annorlunda målbild än utbildningsanordnare i 

avhandlingen, vilket kan tolkas som ett tecken på bristfällig kommunikation. Tillväxtverket 

(2016) rekomenderar även insatser som syftar till att underlätta egenföretagande bland utrikes 

födda. Generellt så kommer dock inte motivationen till egenföretagandet av en vilja att starta 

och driva företag, snarare ses egenföretagande som ett alternativ till arbetslöshet för utrikes 

födda (Alici, 2007; AER, 2017).  

Konjunkturrådet (2017) presenterar i rapporten ”Åtgärder för en inkluderande 

arbetsmarknad” förslag som stödjer marginaliserade gruppers integration på arbetsmarknaden. 

För flykting-och anhöriginvandrare rekommenderas då att arbeta med jämställdhet för att öka 

kvinnors deltagande i etableringsinsatser. Förslaget kan förstås utifrån att kvinnor har ett lägre 

deltagande i de sociala och arbetsmässiga insatser som erbjuds av det offentliga (Tillväxtverket, 

2016; Konjunkturrådet, 2017). Det tar dessutom en betydligt längre tid för utrikes födda kvinnor 

att etableras på arbetsmarknaden jämfört med utrikes födda män (Tillväxtverket, 2016). Att 

utveckla insatser under asylprocessen och att fortsätta arbeta med anställningsstöd är exempel 

på andra förslag från rapporten (Konjunkturrådet, 2017).  Nystartsjobb är ett anställningsstöd  

som visats ge positiva resultat (Tillväxtverket, 2016) med stöd i både nationell och 

internationell forskning (AER, 2017). En anställning med anställningsstöd är dock inte lika 

trygg som en reguljär anställning (AER, 2017). Förbättringar inom arbetsmarknadsutbildningar 

                                                 
3Handläggningstiden för en asylsökandes ärende försämrades kraftigt i och med den ökade 

flyktinginvandringen 2015, från 122 dagar år 2013 till 361 dagar år 2016, men då ingår inte eventuella 

överklagande (Konjunkturrådet, 2017). 
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rekommenderas även i rapporten, liksom ett ökat arbetsmarknadsfokus i svenskundervisningen 

(Konjunkturrådet, 2017). Kopplingen mellan praktik, utbildning och anställning har också 

funnits vara låg (Alici, 2007) och stödet inom forskningen för att arbetsmarknadsutbildningar 

fungerar för nyanlända är mycket begränsat (AER, 2017). Kritiken mot 

arbetsmarknadsutbildningar förklaras i Alici (2007) utifrån den nyanländes valmöjligheter, 

vilka har stor betydelse för integrationen i stort och som begränsas av 

arbetsmarknadsutbildningar (och arbetsmarknadsprogram). Dessa ges inte utifrån den 

nyanländes kvalifikationer, vilket påverkar den psykiska hälsan och motivationen negativt. 

Sveriges arbetsmarknadsintegration kan därför riskera att involvera ett periodiskt beteende på 

individ-, liksom systemnivå, där många deltagare efter avslutat utbildnings-eller arbetsprogram, 

återgår i arbetslöshet eller till nya program (Alici, 2007). 

4 Teori och tidigare forskning 

Integration i allmänhet och integration på arbetsmarknaden i synnerhet är ett mycket debatterat 

ämne bland forskare från många olika akademiska discipliner (Andersson, 2011; Bevelander & 

Pendakur, 2014; Bevelander, 2005; Bevelander, 1999; Dahlstedt, 2011; Lundborg, 2013; 

Mussino & Duvander, 2016; Rodriguez-Olanas & Nollenberger, 2016). Studierna undersöker 

hur individuella faktorer som utbildningsnivå, tid sedan invandring, födelseland, etcetera 

påverkar sysselsättningsgrad eller arbetslöshet. Inverkan från dessa faktorer jämförs också med 

inverkan från de stora strukturella förändringar som inträffat på arbetsmarknaden från 1970-

talet och framåt samt de ekonomiska kriserna under 1990-talet och 2008 (Bevelander, 2005; 

Rodriguez-Olanas & Nollenberger, 2016).  

Generellt råder det konsensus mellan samtliga författare att utrikes födda individer, sedan 

slutet av 1980-talet, har haft det betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört 

med inrikes födda. Bevalander (1999; 2005) visar att strukturella förändringar och ekonomiska 

kriser har haft stor inverkan på utrikes föddas möjligheter att etableras på arbetsmarknaden. De 

individuella faktorerna har fått mycket mer betydelse under senare år än innan 70-talets stora 

strukturella omvandling, som karaktäriserades av att enkla industriarbeten försvann och en 

större efterfrågan på högutbildad arbetskraft skapades. Krisen under 90-talet försämrade 

situationen ytterligare (Bevelander, 1999), och i Rodriguez-Olanas et al. (2016) studie av den 

ekonomiska krisen 2008 studeras konsekvenserna av detta för den utrikes födda befolkningens 

sysselsättningsgrad. Resultaten är mycket lika Bevalander (1999;2005) och visar att de 

individuella faktorerna har en signifikant inverkan på sysselsättningsgraden, men att dessa är 

försumbara vid händelse av en ekonomisk kris.  

Lundborg (2013) visar genom en klassisk linjär regression att tid sedan invandring har 

kraftigt reducerande inverkan på antalet arbetslöshetsdagar och därmed också risken för 

arbetslöshet. Variabeln är kompletterad med en skalningsvariabel som tar hänsyn till effekten 

av att spendera ytterligare ett år i landet, givet en viss ålder. Exempelvis antas det att risken för 

arbetslöshet reduceras betydligt mer för en individ som invandrade för 2 år sedan jämfört med 

en som invandrade för 20 år sedan. Liknande resultat visar Bevalander (1999) i fyra logistiska 
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regressionsmodeller för både män och kvinnor under 70- och 90-talet. Tid sedan invandring har 

en tydligt positiv inverkan på chansen att vara sysselsatt där det främst syns en skillnad efter 4 

år i landet. Bevalander (1999) jämför dessa siffror mot män och kvinnor som invandrade innan 

år 1970 och visar tydligt att tid sedan invandring har ökat i betydelse. För män som invandrade 

innan 1970 syns knappt någon inverkan på tid sedan invandring medans kvinnor visar en svag 

fördel för individer som varit i landet mer än 20 år jämfört med nyanlända. En senare studie av 

Bevalander (2005) studerar endast utrikes födda kvinnor under samma tidsperiod och förstärker 

bilden av att antalet år sedan invandring ökat i betydelse. Sannolikheten för att en utrikes född 

kvinna är sysselsatt är mer än dubbelt så hög om individen haft en vistelsetid på över 20 år 

jämfört med 0–4 år.  

Betydelsen av födelseland har undersökts i nästan samtliga studier. Lundborg (2013) ser 

tydliga skillnader mellan individer från Östafrika och Mellanöstern jämfört med individer från 

Latinamerika och Europa. Lundborg motiverar detta med att det kulturella avståndet gör att 

etableringen blir både långsammare och svårare. Liknande resultat syns i studien om 

arbetsmarknadsintegration i Spanien (Rodriguez-Olanas & Nollenberger, 2016) där risken för 

arbetslöshet hos utrikes födda från EU-länder inte påverkades någonting av den ekonomiska 

krisen 2008. Däremot drabbades individer med ursprung från Afrika mycket hårt. Anderssons 

studie (2011) av latinamerikanska invandrare visar också att dessa integreras bättre än individer 

från Mellanöstern och Afrika, men sämre än individer med andra ursprungsländer. Däremot 

syns att andra generationens invandrare från Latinamerika integreras sämre än motsvarande 

grupper med annat ursprung (Andersson, 2011). Bevalander & Pendakur (2014) visar också på 

skillnader mellan ursprungsländer där invandrare från forna Jugoslavien har lägst arbetslöshet 

och individer från Iran har lägre arbetslöshet än individer från Irak och Afghanistan. 

Utbildningsnivåns påverkan på risken för arbetslöshet är betydligt mer omdiskuterad än 

ovan nämnda faktorer. Dahlstedt (2011) studerar skillnaden i matchning på arbetsmarknaden 

mellan utbildningsnivå och arbete för inrikes och utrikes födda. Studien gör skillnad på 

yrkesutbildning och akademisk utbildning där de yrkesutbildade visar betydligt högre grad av 

matchning mellan yrke och utbildningsnivå. Utrikes födda akademiker löper även högre risk att 

vara överutbildade. Lundborg (2013) visar att högutbildade utrikes födda presterar bättre på 

arbetsmarknaden än motsvarande inrikes födda. Samtidigt syns det omvända för lågutbildade 

där utrikes födda presterar sämre än inrikes födda. Bevalanders (2005) studie av utrikes födda 

kvinnor visar att utbildningsnivån har positiv inverkan på sysselsättningsgraden.  

Mussino & Duvander (2016) och Bevalander (1999) studerar vilken påverkan barn har för 

sysselsättningsgraden hos utrikes födda. Den familjefrämjande politiken, som utmärker 

Sverige, har skapat ett system där både arbetsmarknadsdeltagande och familjeskapande 

uppmuntras. Detta kan dock, enligt Mussino & Duvander (2016), innebära att främst 

invandrande kvinnor, som inte haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden innan 

barnafödande, kan hamna i långvarigt utanförskap. Resultaten visar att utrikes födda kvinnor 

använder fler dagar av föräldraledighet de första åren jämfört med inrikes födda. Däremot finns 

stora skillnader inom gruppen utrikes födda där längre tid sedan invandring medför att 

beteendet närmar sig de inrikes födda. Extra utsatta är de nyanlända som har svårast att etablera 
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sig på arbetsmarknaden, vilket gör de mer benägna att ta ut föräldraledighet (Mussino & 

Duvander, 2016). Resultaten från Bevalander (1999) är uppdelade mellan könen där männens 

chans till sysselsättning ökar för utrikes födda under både 70 och 90-talet. Detta förklaras med 

att arbetsgivare förväntar sig att männen arbetar och försörjer familjen i högre grad än kvinnor. 

Detta förklarar också varför barn har negativ inverkan på kvinnors möjligheter till 

sysselsättning på 70-talet. Att den negativa effekten minskar under 90-talet förklarar 

Bevalander med de förändrade könsrollerna och hur socialförsäkringssystemet utvecklats. 

5 Metod och material 

Arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda har under lång tid4 varit bristfällig och behöver 

förhålla sig till olika aspekter i samhället såsom lagstiftning och diskriminering (Turchick 

Hakak & Al Ariss, 2013), etik och moral (Woolfson, et al., 2014), ekonomi (Ruist, 2015) och 

politik (Johansson et al., 2014). Området är dessutom omdebatterat (SvD, 2015; 

Stadsmissionen, 2016; SvD, 2016) och rapporter produceras på löpande band med förslag om 

vad som kan, och borde, göras för att lösa problemen i Sverige (Konjunkturrådet, 2017; 

Tillväxtverket, 2016; AER, 2017; Delmi, 2015). Arbetsmarknadsintegrationen är således en 

komplex fråga med många intressenter. För att besvara en komplex forskningsfråga är det 

lämpligt att använda flera vetenskapliga metoder (Alici, 2007) och denna studie kommer därför 

att båda använda en kvantitativ och kvalitativ metod. 

Studiens frågeställningar är anpassade till de båda datamaterialen där den första 

frågeställningen kopplar till det kvantitativa materialet, den andra frågeställningen till det 

kvalitativa materialet och den sista frågeställningen kopplar till båda materialen. Att använda 

både en kvantitativ och kvalitativ metod är ett sätt att komplettera de svagheter som respektive 

metod har. Den kvantitativa metoden har förmågan att illustrera de större generella sambanden 

mellan arbetslöshet och de individuella faktorerna, men saknar samtidigt möjligheten att fånga 

hur komplex arbetsmarknadsintegrationen är i praktiken. Den kvalitativa metoden kan ge en 

detaljerad och samtidigt strukturerad beskrivning om arbetssätt och åtgärder, men kan inte 

besvara vilka resultat arbetsmarknadsintegrationen medfört sett till de individuella faktorerna. 

Lokala förutsättningar, till exempel utbildningar och arbetsmarknad, varierar över Sverige 

vilket kan ha konsekvenser för hur arbetsmarknadssituationen utvecklas (Alici, 2007). Det kan 

även finnas betydande skillnader för hur arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda går till 

mellan olika kommuner i Sverige (Tillväxtverket, 2016). Det är därför inte givet att de utrikes 

föddas situation är homogen i Sverige. Kapitel 3.2, 4 och 5.3 ska därför inte per automatik antas 

gälla för Uppsala kommun. 

Inom den akademiska, liksom den grå litteraturen, som använts i denna studie, har det i 

huvudsak varit andra benämningar än ’utrikes född’ som använts. Nyanländ, 

anhöriginvandrare, asylsökande och arbetskraftsinvandrare är exempel på dessa olika 

benämningar, som alla ryms inom termen utrikes född, och som därför har relevans för studien. 

                                                 
4
Se Kapitel 3.2 för mer information. 
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Undantaget är ’utländsk bakgrund’, som använts i avhandlingen ”Integrationen på 

arbetsmarknaden: En studie av personer med utländsk bakgrund”, av Alici (2007). Utländsk 

bakgrund inkluderar då inrikes födda med utrikes födda föräldrar. Alici (2007) kan trots detta 

användas då problemen, som personer med utländsk bakgrund möter på arbetsmarknaden i 

avhandlingen, överensstämmer med utrikes föddas situation. 

5.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder omfattar tillvägagångssätt för att numeriskt analysera data som betecknas 

med siffror för att visa på olika statistiska samband i syfte att besvara en på förhand ställd 

hypotes. Den kvantitativa datan måste således vara i form av siffror som anger tillståndet hos 

en eller flera studerade variabler, exempelvis betyg som kan anta värde 1–5. Insamling av data 

kan ske med hjälp av enkäter eller intervjuer, men data kan även ha samlats in av större 

organisationer som exempelvis Statistiska Centralbyrån. Dessa data kallas då sekundärdata och 

användningen kan vara problematisk om information rörande insamlingen av datan är 

bristfällig. Validitet innebär att undersökningens data representerar studiens syfte och mäter det 

som studien ämnar mäta (Eliasson, 2013). Validiteten för studien kan därför reduceras eftersom 

sekundärdatan vi använder kommer från Statistiska Centralbyråns (SCB:s) Longitudinella 

integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (SCB, 2017). Syftet med 

denna databas är att över tiden följa individens övergångar mellan exempelvis perioder med 

förvärvsarbete, arbetslöshet och sjukdom kopplade till ett stort antal bakgrundsvariabler (SCB, 

2017). Då frågeställning 1 inbegriper att studera arbetslöshet för ett flertal individer under en 

given tidpunkt och inte över en längre tidsperiod finns en risk att validiteten minskar. Däremot 

kan detta vara en risk värd att ta då datamaterialet är mycket detaljerat och håller mycket hög 

kvalitet. (Eliasson, 2013) 

De variabler som används vid statistiska undersökningar kan anta fyra olika typer: 

nominalvariabler, ordinalvariabler, intervallvariabler och kvotvariabler. Nominalvariabler är 

en typ av variabel som kan sägas beskriva kategorier, till exempel, bostadsområde eller 

födelseland. Två nominala variablers relation kan matematiskt endast beskrivas med likhet eller 

olikhet. En underkategori till nominala variabler är dikotoma variabler som endast kan anta två 

värden, oftast 1 eller 0. Den kvantitativa metoden är kopplad till arbetslöshet och därför är den 

beroende variabeln en dikotom variabel som anger om varje individ är arbetslös eller ej. Dessa 

kan även användas för att till exempel ange kön eller visa om en variabel är sann eller falsk. En 

nominal variabel kan också vara kategorisk och beskriva exempelvis bostadsområde eller 

födelseland. En ordinalvariabel anger ofta graden av något påstående där variabeln behöver 

innehålla mer beskrivande information än vad en dikotom variabel kan erbjuda. Detta kan 

exempelvis vara en skala från 0–5 som kan sorteras enligt storlek, och därför kan 

ordinalvariablerna anta likhet, olikhet samt sorteras enligt storleksordning. För att kunna 

genomföra ytterligare aritmetiska operationer på variabelns värde, som exempelvis addition och 

subtraktion, behövs en intervallvariabel. Dessa variabler anges i en enhet, som tillåter att ändra 

storleksordningen enligt en fastställd skala, samtidigt som enhetens betydelse består. Antal barn 

och ålder är exempel på intervallvariabler som används studien använder. Kvotvariabler är 
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mycket lika intervallvariabler men där det även finns en betydelse i att multiplicera samt 

dividera variabeln (Eliasson, 2013). 

5.1.1 Linjär regression 

Den klassiska linjära regressionsanalysen (Carlsson, 2015) är ett kraftfullt verktyg för att se 

effekten av en eller flera oberoende variabler på en studerad variabel. Modellen kan även 

användas i prediktivt syfte där en skattad regressionsmodell kan ge ett skattat värde på 

utfallsvariabeln givet ett antal observationer. Den grundläggande modellen för en linjär 

regression kan beskrivas enligt ekvation 1 nedan, där en beroende variabels utfall 𝑦 beror på ett 

antal variabler 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑘 som kan antas vara oberoende varandra.  

�̂� = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑘

𝑖=1

= 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 = 𝜷𝑇𝑿                                                                               (1) 

Det huvudsakliga problemet i ekvation 1 är att estimera en linjär modell givet en mängd 

datapunkter (𝑦𝑘, 𝑥𝑘) för att hitta den okända parametervektorn 𝜷𝑇. För att uppnå detta används 

metoder för att skillnaden mellan datapunkterna och de estimerade värdena 𝑦 − �̂� blir så liten 

som möjligt. Metodiken för att göra detta är ett helt eget forskningsområde som inte kommer 

redogöras i denna uppsats. Resultatet av en regressionsmodell kan se ut som figuren nedan där 

både x och y variabeln är av typen intervallvariabler.  

 
Figur 1. Exempel på en typisk linjär regressionsmodell givet ett antal observerade x och y värden. 

Källa: (Wikipedia, 2017) 

Linjär regression är dock begränsad till de fall då både x och y variablerna är intervall eller 

kvotvariabler. Eftersom studien ska undersöka ett antal ordinal- och nominalvariablers effekt 

på en dikotom variabel kommer inte den linjära modellen att vara tillräckligt kraftfull för att 

beskriva denna effekt. I dessa fall då den beroende variabeln endast kan anta två värden behövs 

en dikotom logistisk regressionsmodell. 

5.1.2 Logistisk regression 

Logistisk regression används vid statistiska undersökningar där den beroende variabeln är av 

typen nominal, särskilt i fallen när den också är dikotom och kan endast anta värdet 0 eller 1. 
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Detta gör att “vanlig” linjär regression blir omöjlig att anpassa eftersom det inte finns några 

datapunkter som antar andra värden än 0 och 1. Därför behöver en icke-linjär funktion anpassas 

enligt de punkter som finns. Den logistiska regressionen är en förlängning av den 

grundläggande, linjära regressionsmodellen enligt beskrivningen ovan där också den logistiska 

funktionen används. Den logistiska funktionen finns illustrerad enligt Figur 2 nedan och är 

mycket användbar när den beroende variabeln är dikotom och en olinjär regressionsmodell 

behöver anpassas. Modellen är designad för att beskriva sannolikheten för ett utfall då dessa 

exakta sannolikheter inte finns tillgängliga i datamaterialet. Om värdet från den logistiska 

funktionen är större än 0.5 kommer regressionsmodellen tilldela värdet på den dikotoma y-

variabeln till 1. Är värdet mindre än 0.5 kommer y-variabeln att bli 0. Modellen kombinerar 

många oberoende variabler i en linjär regression och använder den olinjära funktionen för att 

bättre passa den dikotoma svarsvariabeln y (Kleinbaum & Klein, 2010). 

 

Figur 2. Den logistiska funktionen 

Den estimerade sannolikheten från den logistiska regressionen erhålls genom att först ställa upp 

den vanliga, linjära regressionen enligt ekvationen ovan. Sedan beräknas sannolikheten genom 

att tillämpa den olinjära logistiska funktionen, som beskrivs i ekvation 2 nedan, och använda 

den linjära modellen i ekvation 1 som argument. 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧
 𝑑ä𝑟 𝑧 =  𝛽𝑇𝑋                                                                                                        (2) 

Den anpassade modellen kan sedan användas för att estimera sannolikheten för ett utfall givet 

värden på modellens x-variabler. Signifikansen för varje oberoende variabel anges av p-värdet 

som visar sannolikheten för att noll hypotesen är sann, givet den statistiska modellen. En 

nollhypotes kan exempelvis vara att den observerade variabeln inte har någon inverkan på 

resultatet. Om sannolikheten för detta är väldigt låg, exempelvis 0.05, 0,01 eller 0,001, anses 

variabeln ha statistisk signifikans. Gränserna för hur låg denna gräns ska vara beror på hur stor 

toleransen är för felaktiga utfall. Resultatet från varje variabel kan sedan tolkas med hjälp av en 

odds-kvot. Genom att ange en referenskategori för varje variabel, exempelvis Man för variabeln 

Kön, kan variabeln analyseras genom att odds-kvoten anger ifall en förändring medför en över 

eller underrisk för den beroende variabeln. I studien anger den beroende variabeln arbetslöshet 
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och om variabeln Kön ska analyseras måste antingen Man eller Kvinna anges som 

referenskategori. Odds-kvoten antar då ett värde som är större eller mindre än 1 ifall en över 

eller underrisk finns jämfört med referenskategorin. Alltså, om Man är referenskategori och 

odds-kvoten är större än 1 finns det en större risk för kvinnor att vara arbetslösa jämfört med 

män (Kleinbaum & Klein, 2010). 

5.2 Kvantitativt material 

Materialet som används till den kvantitativa metoden härstammar huvudsakligen från SCB:s 

longitudinella databas LISA. LISA innehåller samtliga individer äldre än 15 år och som varit 

folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år. Longitudinell betyder att databasen möjliggör 

studier över tid. Databasen tillhandahåller variabler som tillåter detaljerade studier inom bland 

annat arbetsmarknad och sjukförsäkring och där varje individ blivit avidentifierad med ett 

löpnummer vilket ersatt personnumret. Ett urval av dessa variabler finns tillgängliga via den 

kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet och har fått namnet PLACE. PLACE är 

en individdatabas skapad av SCB och administrerad av Kulturgeografiska institutionen i 

Uppsala. PLACE innehåller avidentifierade register över individers inkomster, utbildningsnivå, 

demografi och geografi. Syftet med databasen är att erbjuda forskare ett stort empiriskt underlag 

över den svenska befolkningen (Kulturgeografiska institutionen, u.d.). Variablerna är ett urval 

ur SCB:s sammanställning Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och 

Arbetsmarknadsstudier 1990–2013 och innehåller data för åren 1990–2014. Ur databasen har 

sedan variabler som kan antas vara relevanta för arbetsmarknadsintegrationen valts ut. 

Databasen är belagd med sekretess och endast anställda vid institutionen har direkt tillgång till 

den (SCB, 2017). 

5.3 Utvalda variabler 

Med avseende på studiens syfte har endast data som rör individer folkbokförda i Uppsala den 

31/12 2014 inhämtas. I studien har ett antal faktorer, som skulle kunna antas ha kopplingar till 

arbetslöshet, identifierats. Dessa faktorer har sedan valts ut från den tillgängliga datamängden 

över individer i Uppsala kommun och sedan operationaliserats för att kunna användas i den 

logistiska regressionsanalysen. 

5.3.1 Arbetslöshet 

Då studien ämnar studera diverse individuella faktorers effekt på risken att vara arbetslös har 

den kvantitativa metoden använt en dikotom beroende variabel. Variabeln antar värdet 0 om en 

person har arbete och 1 om personen är arbetslös vid tidpunkten då datamaterialet samlades in. 

En problematik finns i att identifiera arbetslösa människor då det inte finns någon enhetlig 

definition av detta. Uppsatsen definierar en individ som arbetslös om den erhållit någon form 

av ersättning från arbetslöshetskassan under det året datamaterialet samlades in.  

5.3.2 Kön 

En stor del av integrationsdebatten handlar om skillnader i integrationen mellan män och 

kvinnor, där kvinnor har betydligt svårare att integreras på arbetsmarknaden (Regeringen, 2012; 
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Arbetsvärlden, 2015; Gefle Dagblad, 2015). I den grå litteraturen går det även att läsa om denna 

problematik (Konjunkturrådet, 2017; Tillväxtverket, 2016). Detta gör att kön är en av 

variablerna studien vill undersöka på arbetsmarknaden i Uppsala. Könet anges med en nominal 

variabel och kan anta värdet 1 för man och 2 för kvinna. 

5.3.3 Ålder 

En individs ålder kan antas ha inverkan på risken för arbetslöshet. Enligt SCB har utrikes födda 

som invandrat innan 40 års ålder högre förvärvsfrekvens än personer som invandrat efter 40 års 

ålder (SCB, 2014). För att kunna få tydligare resultat kopplat till denna variabel har den delats 

in i olika åldersgrupper där varje ny variabel representerar ett visst åldersspann. Variabeln är 

operationaliserad i kategorierna 18–32, 33–45 och 46–65 år. 

5.3.4 Födelseland 

Utrikes födda, som kommer utanför Europa, har visats ha det är svårare att etableras på 

arbetsmarknaden (Alici, 2007; Ruist, 2015; Runblom, 1994) och lägst anknytning till 

arbetsmarknaden har de som kommer från Afrika och Asien (AER, 2017). Syftet med denna 

variabel är att försöka se hur en individs ursprung påverkar risken för arbetslöshet. Variabeln 

är ursprungligen uppdelad i 73 olika länder och regioner, men för studien är den 

operationaliserad utifrån 9 geografiska områden; Afrika, Asien, Europa, Latinamerika, 

Mellanöstern, Nordamerika, Oceanien Ryssland och Norden. Det finns även en kategori som 

inkluderar statslösa.  

5.3.5 Barn 0–6 år 

Barn med invandrarbakgrund tillbringar generellt sett en kortare tid i förskolan än barn av 

inrikes härkomst (AER, 2017). Den kortare tiden i förskolan indikerar då att utrikes födda 

föräldrar är hemma med barn i större utsträckning än inrikes födda föräldrar. Hemmavarande 

barn kan då antas vara korrelerade till arbetslöshet, speciellt i ung ålder innan skolplikten börjar 

gälla. Variabeln anger barn i åldern 0–6 år där varje barn är skriven på samma fastighet som 

föräldrarna i det som definieras som familj. Eventuella mönster, som pekar mot att barn i denna 

åldersgrupp utgör en risk för att föräldrarna hamnar utanför arbetsmarknaden i Uppsala, kan 

undersökas med att studera variabelns inverkan på arbetslöshet. Variabeln är dikotom och anger 

1 för att minst ett barn i angiven ålder finns och 0 att inget barn finns. 

5.3.6 Tid sedan invandring 

Med ökat antal år i Sverige kan det antas att kunskapen om samhället ökar, svenskkunskaper 

likaså och utrikes föddas informella och formella nätverk växer. Utrikes föddas koppling till 

arbetsmarknaden har även visats öka med ökad tid sedan invandring (Ruist, 2015; Runeblom, 

1994). Vidare har skillnaden i arbetslöshet och sysselsättning mellan den utrikes och inrikes 

födda befolkningen setts avta med ökat tid i landet, om än mycket långsamt (AER, 2017). 

Variabeln är operationaliserad i de tre grupperna 0–7, 8–20 och 21+ år sedan invandring. 
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5.3.7 Bostadsområde 

Denna variabel anger bostadsområden inom Uppsala kommun och är en nominalvariabel med 

en kategori för Gränby, Gottsunda, Nyby och Stenhagen och en referenskategori för övriga 

Uppsala. Gränby, Gottsunda, Nyby och Stenhagen är de bostadsområden i Uppsala kommun 

med högst andel utrikes födda och syftet är att undersöka om dessa områden medför högre risk 

för arbetslöshet. Grannskapseffekter är ett samlingsnamn för hur bland annat grannarnas 

socioekonomiska status påverkar arbetslösheten, sjukskrivningar och socialbidragstagande i 

området (DELMI, 2015). AER (2017) anser att det är tvetydigt huruvida boendesegregationen 

påverkar arbetsmarknadssituationen eftersom det finns många faktorer som kan ta ut varandra 

och som dessutom beror av andra faktorer. Social interaktion med inrikes födda anses dock 

gynna integrationen på arbetsmarknaden (AER, 2017). I anslutning till detta finns det 

kausalitetsproblematik; om utrikes födda har svårare att få arbete är det logiskt att områden med 

hög andel utrikes födda har högre arbetslöshet. Det är då inte säkert att bostadsområdet är 

anledningen till arbetslöshet eftersom det även kan tänkas att arbetslösheten är orsaken till 

bostadsområdet. Således kan inte grannskapseffekter och bostadssegregation entydigt bevisas 

av variabeln som ett problem för arbetsmarknadsintegrationen i Uppsala. Däremot kan 

variabeln motbevisa bostadsområdet betydelse för arbetslöshet och då också att 

bostadssegregationen i dessa områden inte har en signifikant betydelse för 

arbetsmarknadsintegrationen i Uppsala. 

5.3.8 Utbildningsnivå 

Utbildningsnivån har identifierats som en viktig variabel som påverkar möjligheten till 

anställning i flera vetenskapliga artiklar och rapporter (Delander, 2005; DELMI, 2015; 

Konjunkturrådet, 2017; Ruist, 2015; Runeblom, 1994). Betydelsen av att ha 

gymnasiekompetens har visats av Konjunkturrådet (2017). Det har visats att generella 

utbildningar, jämfört med yrkesutbildningar, har sämre koppling till anställning eftersom 

generella utbildningar innebär högre konkurrens om lediga tjänster. Det finns även en tendens 

att högutbildade utrikes födda är överkvalificerade för de yrken de innehar (Delmi, 2015). 

Variabeln är operationaliserad genom att ange högsta avklarade utbildning av grundskola, 

gymnasium eller högskola eller högre. 

5.4 Kvalitativ metod 

Statistik, rapporter och vetenskapliga artiklar kan ge flera olika kunskaper om 

arbetsmarknadsintegrationen, men en kvalitativ metod bidrar med ytterligare förklaringsvärde. 

Med hjälp av kvalitativa metoder uppnås en helhetsbild som bidrar med ett sammanhang till 

studiens resultat (Holme & Solvang, 1997). Alici (2007) använde intervjuer i sin avhandling 

för att få en djupare förståelse om arbetsmarknadssituationen för personer med utländsk 

bakgrund i Luleå. AER (2017) understödde sin rapport, ”Tudelningar på arbetsmarknaden”, 

med intervjuer av arbetsmarknadspartner, exempelvis fackliga företrädare. Tillväxtverket 

(2016) intervjuade bland annat statliga myndigheter, offentliga aktörer och 

företagsorganistioner i rapporten ”Migration, företagande och etablering”. Vidare genomförs 

politik på flera nivåer där kommunalpolitiken och partipolitiken är mer eller mindre 



15 

 

sammanlänkade. Tjänstemännen har en betydande roll i samspelet mellan de olika nivåerna 

(Palander, 2006). Som kvalitativ metod kommer studien därför använda sig av intervjuer med 

tjänstemän som är involverade i arbetsmarknadsintegrationen. Intervjuer är även lämpligt för 

denna studies syfte då de möjliggör att få svar på komplicerade frågor (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Information om arbetssätt och åtgärder ger kunskap om hur utrikes 

födda etableras på arbetsmarknaden och kan då även tänkas bidra med kunskap om eventuella 

individuella faktorers korrelation till arbetslöshet. Studiens kvalitativa resultat, utöver att bidra 

med förståelse för hur utrikes födda etableras på arbetsmarknaden, ger också en ökad förståelse 

av det kvantitativa resultatet. 

Semi-strukturerade intervjuer användes i denna studie eftersom det ansågs viktigt att inga 

samtalsämnen missades, samtidigt som metoden möjliggör en flexibilitet (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011). Flexibiliteten är användbar då oväntad information dyker upp och 

som är relevant nog att fråga vidare om (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Ansvarsfrågor, 

arbetssätt, systematiska barriärer, samverkan och samarbeten, samt individuella faktorer som 

underlättar eller försvårar arbetsmarknadsintegrationen, var information som efterfrågades till 

studien. Tanken med intervjuerna var att intervjupersonerna skulle kunna tala fritt utifrån den 

efterfrågade information, vilket då passar den semi-strukturerade metodiken (Eliasson, 2013). 

Intervjupersonerna hade innan intervjuerna delgetts vilken typ av information studien 

efterfrågade med målet att förbereda respondenterna inför intervjuerna, vilket kan öka 

informationsinhämtningen av dem (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). När intervjuerna 

genomfördes hade den efterfrågade informationen koncentrerats till frågor om ansvar, arbetssätt 

och individuella faktorers påverkan på arbetsmarknadsintegrationen. Intervjuerna 

transkriberades och delgavs intervjupersonerna innan relevant information överfördes till 

studien. Se Bilaga 1 för de intervjufrågor som intervjuerna utgick ifrån, men det ska poängteras 

att alla frågor inte ställdes. 

Med hjälp av Navet, som samordnar Uppsala kommuns utbildnings- och 

arbetsmarknadsinsatser i Uppsala, rekommenderades att Intervjuperson 1 intervjuades. 

Intervjuperson 1 rekommenderade i sin tur att Intervjuperson 2 på AF i Uppsala intervjuades. 

5.5 Kvalitativt material 

5.5.1 Intervju 1 – Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun 

Intervjun genomfördes den 5 april år 2017 med Intervjuperson 1 på Uppsala kommuns 

huvudkontor och varade i ungefär 70 minuter. Intervjuperson 1 arbetar som flyktingstrateg på 

arbetsmarknadsförvaltningen vars uppgift är att stödja arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsmarknadsnämnden är en av 13 nämnder i Uppsala kommuns organisation, där 

socialnämnden och utbildningsnämnden är andra exempel. Det finns totalt 10 förvaltningar, där 

arbetsmarknadsförvaltningen är en av dessa, och de arbetar på uppdrag av respektive nämnd 

(Uppsala kommun, 2017b). Nämnderna tar i sin tur direktiv från kommunfullmäktige (KF), 

förbereder beslut i KF och har ett ansvar över de beslutade verksamheterna inom kommunen 
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(SKL, 2017). Arbetsmarknadsförvaltningen har ett ansvar för att ta emot de nyanlända5, som 

blir anvisade till kommunen, och för det försörjningsstöd6 som nyanlända kan ha rätt till 

(Intervjuperson1, 2017). En flyktingstrateg ansvarar bland annat för att ta fram planerings- och 

prognosunderlag till verksamheten. Intervjuperson 1 är vidare ansvarig för uppföljning, samt 

för de styrdokument som kommer från arbetsmarknadsnämnden (Intervjuperson1, 2017). 

5.5.2 Intervju 2 – Arbetsförmedlingen i Uppsala 

Intervjun genomfördes den 7 april år 2017 med Intervjuperson 2 på AF:s lokala kontor i 

Uppsala och varade i drygt 65 minuter. Intervjuperson 2 arbetar som sektionschef på AF i 

Uppsala med ansvar för etableringsuppdraget, vilket är den största sektionen i Uppsala. Tidigare 

jobbade Intervjuperson 2 som arbetsförmedlare under samma sektion i flera år och blev 

sektionschef för drygt ett år sedan. Samordningsansvaret för de nyanlända låg tidigare på 

Sveriges kommuner, men då det saknades ett enhetligt arbetssätt inom Sveriges 

integrationspolitik, övertog AF ansvaret år 2010. Ansvaret för den nyanlände inträder direkt 

efter att uppehållstillståndet beviljats. AF är en statlig myndighet och det är regeringen som 

bestämmer deras uppdrag, som idag förenklat handlar om att förbereda de nyanlända för arbete, 

samt att arbeta med direkta arbetsmarknadsinsatser (Intervjuperson2, 2017).  

5.6 Avgränsningar 

Databasen, som den kvantitativa metoden använder sig av, innehåller information om utrikes 

födda som är folkbokförda i Sverige. Den kvantitativa metoden avgränsas till att studera 

arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda som är folkbokförda i Uppsala vid slutet av år 

2014. Studien avgränsas även på så sätt att arbetslöshet identifieras endast utifrån 

arbetslöshetsersättning. 

5.7 Begränsningar 

Det kvantitativa datamaterialet är från år 2014 och tidigare, men det kvalitativa materialet är 

från år 2017 och överensstämmer således inte kronologisk med det kvantitativa materialet. 

Detta kan vara problematiskt eftersom det kan ha skett förändringar inom 

arbetsmarknadsintegrationen i Uppsala sedan år 2014 med relevans för det kvantitativa 

resultatet. Intervjumaterialet används trots detta för att kunna besvara frågeställning 3 då det 

antas att förändringar av arbetssätt och åtgärder sker kontinuerligt, vilket skulle motverka 

radikala förändringar i arbetssätt. Begränsningen är dock värd att vara medveten om, speciellt 

för de som funderar på att utföra liknande samhällsaktuella studier. Kvantitativa data tar tid att 

samla in och sammanställa, vilket gör det svårt att finna data för år 2017, vilket ska jämföras 

                                                 
5Nyanländ är den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige utifrån ett skyddsbehov. En utrikes född kan 

klassificeras som nyanländ i tre år exklusive ankomståret. Vidare klassificeras utrikes födda, som är anhöriga till 

nyanlända och söker asyl, även de som nyanlända, men detta ska ej förväxlas med anhöriginvandring 

(Intervjuperson1, 2017). 

6Försörjningsstödet kallades tidigare socialbidrag och syftar till att stödja människor som inte kan försörja sig 

själva (Uppsala kommun, 2017a). 
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med intervjuer. Det är betydligt lättare att erhålla årsaktuell information om arbetssätt och 

åtgärder från intervjuer, men svårare att erhålla gammal information. 

6 Resultat 

Avsnittet kommer presentera resultatet från den statistiska undersökningen, samt intervjuerna 

som genomförts med Uppsala kommun och AF i Uppsala. Det kvantitativa resultatet består 

först av en beskrivande del, där studiens kvantitativa data sammanfattas i en tabell. Därefter 

följer en analyserande del över de faktorer som har haft inverkan på en individs sannolikhet för 

att vara arbetslös. Det kvalitativa resultatet presenteras som en beskrivning av hur Uppsala 

kommun, med utgångspunkt från arbetsmarknadsförvaltningen, samt arbetsmarknadsnämnden 

(AMN) och AF i Uppsala, arbetar för att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden.  

6.1 Beskrivning av data 

Det underliggande materialet från databasen PLACE består av data över 134,993 individer 

bosatta i Uppsala kommun. En sammanfattning över de identifierade, samt tillgängliga 

variablerna syns i Tabell 1 där även en deskriptiv sammanställning syns. Ur det ursprungliga 

materialet har tre olika dataset förberetts med ett set för endast inrikes födda med inrikes födda 

föräldrar, ett med utrikes födda med utrikes födda föräldrar och ett med individer födda utanför 

OECD-länderna. OECD står för Organisation for Economic Co-operation and Development. 

Den inrikes födda populationen fungerar som en referensmall mot de två andra populationerna 

som studerar utrikes födda. Detta för att kunna se om variablernas signifikans och betydelse 

grundar sig i att individen är utrikes född eller om det kan finnas andra bakomliggande faktorer 

som denna studie ej täcker. Den utrikes födda populationen består av individer som invandrat 

av många olika skäl och det är därför av intresse att försöka särskilja arbetskraftsinvandrare. 

Detta då arbetskraftsinvandrares uppehållstillstånd är kopplat till att ha arbete (Woolfson, et al., 

2014). Det är då intressant att studera vilka skillnader som finns mot de övriga grupperna. Detta 

görs genom att utforma en population med individer födda utanför OECD-länderna eftersom 

arbetskraftsinvandrare antas, i stor utsträckning, komma innanför OECD-länderna. 
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Tabell 1. Beskrivning av data 

Vid utformningen av dessa tre dataset har målet varit att få en jämn fördelning mellan arbetslösa 

och icke arbetslösa. Dessutom har alla individer som inte är i arbetsför ålder, alltså inte mellan 

18–65 år, filtrerats bort. Antalet arbetslösa understiger antalet som arbetar i Uppsala och 

samtliga arbetslösa som passar in under varje kategori har då använts. Därefter har ett stickprov 

gjorts på resterande icke arbetslösa för att uppnå en helt jämn fördelning.  

Förutom en jämn fördelning hos den beroende variabeln (arbetslöshet) är det även önskvärt 

att varje variabel har en hyfsat jämn fördelning för varje nivå. Variablerna ålder och tid sedan 

invandring var i grunden intervallvariabler som omformulerades till tre olika intervall med 



19 

 

ungefär en tredjedel i varje kategori. Detta har naturligtvis varit svårare att göra för övriga 

variabler då det i dessa fall redan finns en naturlig indelning som ej går att påverka.  

Några intressanta iakttagelser som kan göras är att de överlägset vanligaste födelseländerna 

bland både utrikes födda och utrikes födda utanför OECD är länder i Mellanöstern. Dessutom 

syns att 11 % av populationen utanför OECD är individer födda i Europa. Skillnaden i 

utbildningsnivå mellan de olika populationerna är inte speciellt stor, där inrikes födda har en 

lite större andel högutbildade än utrikes födda. Enligt tabellen ovan är det endast 5,2 procent av 

den inrikes födda populationen som bor i dessa områden jämfört med 24,7 procent och 

29,2 procent för de utrikes födda.  

6.2 Resultat regression 

 

Tabell 2. Sammanställning av odds-kvot för alla faktorer som antas påverka risken för 

arbetslöshet. 

 

Tabell 2 visar resultatet från den binära logistiska regressionen med de tre olika populationerna. 

Enligt resultatet är risken för arbetslöshet generellt lite högre för män än för kvinnor. För den 

inrikes födda populationen finns ingen signifikans och för de båda utrikes födda populationer 
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syns en svag signifikans där kvinnor löper snäppet mindre risk. Detta är intressant då det inte 

överensstämmer med det som presenterats i Kapitel 5.3.2 och 3.2, vilka indikerar att utrikes 

födda kvinnor löper större risk för arbetslöshet än utrikes födda män.  

Jämfört med åldersgruppen 18–32 år är det betydligt högre risk för äldre personer att vara 

arbetslösa. För utrikes födda mellan 33–45 år är risken mer än dubbelt så hög att vara arbetslös. 

Enligt Kapitel 5.3.3 kan utrikes födda under 40 år tolkas som att de löper en större risk för 

arbetslöshet än utrikes födda över 40 år. Resultatet tyder däremot på att alla utrikes födda över 

32 år, men speciellt de mellan 33–45 år, löper en större risk, men eftersom resultaten är liknande 

för den inrikes födda populationen är det eventuellt andra faktorer som påverkar. En sådan är 

att det i åldersgruppen 18–32 år finns många individer som erhåller studiestöd vilken tydligt 

syns i Tabell 3. Denna åldersgrupp är därför underrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken.  

 
 

Tabell 3. Studiestöd som beroende variabel mot ålder  

Att ha barn i ålder 0–6 år är en tydlig riskfaktor för utrikes födda i båda populationerna, men 

inte för inrikes födda, vilket stämmer med AER (2017) i Kapitel 5.3.5. Resultatet skulle kunna 

överensstämma med att kvinnor hamnar i långvarigt utanförskap av att ha barn, se Mussino & 

Duvander (2016) i Kapitel 4. Men eftersom det kvantitativa resultatet pekar på att kvinnor löper 

mindre risk för arbetslöshet lämnas detta osagt.  

        Resultatet för tid sedan invandring överensstämmer inte med det som presenterats i Kapitel 

4 och 5.3.6, se Kapitel 7 för mera information rörande resultatet av denna variabel. 

För den utrikes födda populationen är det betydligt större risk för arbetslöshet om en individ 

är född i Afrika, Mellanöstern eller Latinamerika, jämfört med de som invandrat från de 

nordiska länderna. Resultatet överensstämmer väl med Lundborg (2013), Rodriguez-Olanas & 

Nollenberger (2016) och Andersson (2013) i Kapitel 4. För utrikes födda utanför OECD 

länderna används Europa som referens och där syns att individer födda i Asien har lägre risk 

för arbetslöshet. Resultatet indikerar att det inte går att urskilja en distinktion mellan att komma 

innanför eller utanför Europa, vilket Alici (2007), Ruist (2015) och Runblom (1994) beskriver, 

se Kapitel 5.3.4. 

För utbildningsnivån syns en svag signifikans för att högskolenivå eller högre minskar 

risken för arbetslöshet för utrikes födda, men inte för utrikes födda utanför OECD. 

Utbildningsnivån har pekats upp som viktig för chansen att etablera sig på arbetsmarknaden, 

men också att yrkesutbildningar ’fungerar’ bättre än generella utbildningar, se Kapitel 4 och 

5.3.8. De olika kategorierna, grundskola, gymnasium och högre utbildning är också generella i 
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sin karaktär. I Kapitel 3.2 beskrivs att det kan finnas utbildningskrav och andra steg som skapar 

fördröjningar för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden. Sammantaget visar detta på 

att generella utbildningars betydelse inte är entydig för utrikes födda, vilket det kvantitativa 

resultatet också visar. Betydelsen av gymnasiekompetens kan inte bekräftas av uppsatsen 

resultatet. För den inrikes födda befolkningen fås inget signifikant resultat för varken gymnasie- 

eller högskolekompetens jämfört med enbart grundskola, vilket uppsatsen inte kan förklara. 

För samtliga populationer syns en risk förknippat med om en individ är bosatt i något av 

de fyra mest invandrartäta områdena i Uppsala. För den inrikes födda befolkningen ökar risken 

mest. Enligt resonemanget i Kapitel 5.3.7, kan resultatet således inte motbevisa 

bostadsområdets betydelse för risken att vara arbetslös.  

6.3 Kvalitativt resultat 

6.3.1 Inledning 

AF i Uppsala har en målgruppsindelning; nyanlända under etableringsuppdraget7 är en 

målgrupp, korttids- och långtidsarbetslösa är två andra målgrupper, och slutligen finns det en 

grupp för de med funktionshinder (Intervjuperson2, 2017). Se Figur 3 för 

målgruppsindelningen.  

 
Figur 3. AF:s målgruppsindelning. Se text i figur för beskrivning. Källa: Intervjuperson 2. 

En nyanländ kan ingå i etableringsuppdraget i högst 24 månader och om personen inte hunnit 

få anställning kan den välja att övergå till den långtidsarbetslösa gruppen. Om en nyanländ har 

funktionshinder hamnar den i motsvarande grupp. Vidare är en utrikes född bara kategoriserad 

som nyanländ under en begränsad tid, se fotnot 5, och det är alltså inte säkert vilken målgrupp 

som en arbetslös utrikes född tillhör (Intervjuperson2, 2017). AMN har även de ett ansvar för 

de arbetslösa som innebär att hjälpa missgynnade och utsatta grupper till att få arbete 

(Intervjuperson1, 2017). Uppsala kommuns arbetsmarknadsinsatser riktar sig alltså inte mot 

alla arbetslösa i kommunen eftersom det är AF:s ansvar, utan endast mot de som anses behöva 

särskilt stöd (Intervjuperson1, 2017). I denna grupp ingår individer med endast förgymnasial 

utbildning, de som är utomeuropeiskt födda och de individer med funktionsnedsättning eller 

psykisk ohälsa och som påverkar arbetsförmågan negativt. Se Figur 4 för de missgynnade och 

utsatta grupperna på arbetsmarknaden i Uppsala (Arbetsmarknadsförvaltningen, 2017).  

                                                 
7Etableringsuppdraget syftar till att underlätta och påskynda integrationen av vissa nyanlända. Se lag SFS    

2010:197 för vidare information. 
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Figur 4. Missgynnade och utsatta grupper på arbetsmarknaden, se text i figur för beskrivning. 

Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen 2017. 

I Figur 4 visas att utomeuropeiskt födda individer är en missgynnad och utsatt grupp, men 

situationen för arbetslösa utrikes födda kan vara svår oavsett födelseland. På frågan om alla 

utrikes födda ingår som en utsatt grupp, svarar Intervjuperson 1: För arbetsmarknadsnämnden, 

ja, om de är arbetslösa. Det är jättemånga som har arbete bland utrikes födda. 

(Intervjuperson1, 2017).  

Alla som vistas i Sverige behöver ett uppehållstillstånd för att vara här legalt 

(Intervjuperson1, 2017) och olika typer av uppehållstillstånd illustrerar olika förutsättningar 

och behov för att integreras på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara stor skillnad på vad 

en anhöriginvandrare behöver för att integreras jämfört med en nyanländ (Intervjuperson1, 

2017). Utrikes födda, som är arbetskraftsinvandrare, kan med hjälp av rekryteringsfirmor skaffa 

sig en anställning innan ankomsten till Sverige (Van Den Broek, 2016; Woolfson, et al., 2014), 

vilket inte gäller för de som flytt ifrån krigsområden. Utrikes födda utan studiebakgrund kan 

naturligtvis ha andra behov är högutbildade utrikes födda. Intervjuperson 1 beskriver det som 

att de varierande behoven beror av varifrån en kommer och vilka erfarenheter en har tagit med 

sig. Stödpersoner, exempelvis studie-och yrkesvägledare, kan vidare vidga utrikes föddas 

perspektiv så att ytterligare behov tillkommer (Intervjuperson1, 2017). Därutöver kan den 

svenska arbetsmarknaden innebära nya möjligheter, som behöver förklaras, så att individen kan 

göra ett eget val (Intervjuperson1, 2017), vilket också kan innebära ytterligare behov. 

Betydelsen av de olika behoven och förutsättningarna syns även när det gäller svenska språket. 

Intervjuperson 1 berättar att alla utrikes födda inte kan uppnå tillräckliga kunskaper i svenska, 

där ingen studievana, dålig hälsa, hög ålder och trauma begränsar möjligheterna när en individ 

ska lära sig ett nytt språk. Det finns då utrikes födda, som trots långvarigt uppehåll och 

möjligheter till utbildning i Sverige, överhuvudtaget inte kan tala, läsa eller skriva svenska. 

Men det finns även utrikes födda som lär sig svenska jättesnabbt (Intervjuperson1, 2017).  

 

6.3.2 Arbetssätt 

I 6.3.1 illustrerades olika behov och förutsättningar inom den utrikes födda populationen. Ett 

sätt för kommunen att arbeta med den stora variationen är att ge en individanpassad kommunal 

service till sina invånare. Intervjuperson 1 berättar att Uppsala kommun arbetar för vara mer 
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och mer flexibla och se individen för det är ingen idé att sätta en person på en insats som 

individen inte kan, eller vill, ha en framtid inom.  

 
Figur 5. Exempel på flexibilitet som kommunen erbjuder, se text i figur för beskrivning. Källa: 

Intervjuperson 1. 

Det är kommunen som ansvarar för vuxenutbildningar inom kommunen och dessa passas 

utefter ett identifierat behov från både arbetsmarknaden, samt den interna organisationen 

(Intervjuperson1, 2017). Till exempel, den interna kompetensförsörjningen efterfrågar 

arbetskraft inom skola, vård och omsorg, vilket gör det lättare att erbjuda platser inom den 

sektorn (Intervjuperson1, 2017). Eget företagande är en annan valmöjlighet för arbetslösa 

utrikes födda och Intervjuperson 1 beskriver det som något vi vill att alla ska ha möjlighet att 

veta och underlätta för alla. Det är alltså inget uttryckligt fokus på att just utrikes födda ska bli 

egenföretagare, utan det gäller hela befolkningen (Intervjuperson1, 2017). SFI har utformats 

med olika svårighetsgrader, samt kan ges på andra språk än svenska och kan genomföras 

samtidigt som den utrikes födde arbetar eller utför praktik (Intervjuperson1, 2017). I 

sammanhanget kan nämnas att Uppsala kommuns hemsida nu finns att läsas på 14 språk utöver 

svenska, om än inte lika detaljerad (Uppsala kommun, 2017c), men det kan vara svårt att 

tillmötesgå alla invånares språkbehov för alla kommunens tjänster (Intervjuperson1, 2017). Se 

Figur 5 för exempel på olika former av flexibilitet som kommunen erbjuder sin utrikes födda 

befolkning. 

I AF:s arbetssätt finns också ett fokus på den utrikes födde och arbetssättet kan liknas med 

en process av olika insatser som är tänkt att föra individen från arbetslöshet till arbete. I Figur 

6 visas hur AF, Uppsala kommun och andra samarbetspartners bidrar till en individs process. 

AF är samordningsansvarig för en individs process och det är den enskilde arbetsförmedlaren 

som samordnar insatserna utefter individens behov, samt verksamheternas förutsättningar 

(Intervjuperson2, 2017). Kommunikationen i processen behöver ske på ett gemensamt språk, 

till exempel engelska och det finns även översatta faktablad, men tolkar är ett nödvändigt inslag 

i verksamheten. Tolkar kan vara ett tidskrävande inslag och det råder en stor variation på 

kvaliteten av översättningarna (Intervjuperson2, 2017). Varje arbetsförmedlare, som arbetar 

med etableringsuppdraget, är förmedlare för ungefär 80 nyanlända (Intervjuperson2, 2017), 

vilket innebär 80 unika processer att samordna, och Figur 6 vittnar om att det kan vara en hel 

del att samordna.  
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Figur 6. Processen Från arbetslöshet till Arbete. Figuren visar hur AF och dess samarbetspartners 

bidrar med insatser i en individs process och läses från vänster (’arbetslöshet’) till höger 

(’arbete’), men boxarna är inte ritade i kronologisk ordning. Under respektive rubrik i boxarna är 

insatser och/eller samverkansaktörer utskrivna. Se text i figur för beskrivning. Källa: 

Intervjuperson 2. 

Mötesplatsen är ett pågående pilotprojekt och ett exempel på samverkan mellan myndigheter. 

Projektet innebär att en nyanländ kan träffa myndigheter, bland annat Migrationsverket, 

Försäkringskassan och Skatteverket, på en och samma geografiska plats under en dag vilket 

underlättar för både nyanlända och samhället (Intervjuperson2, 2017). Mötesplatsen leder till 

att nyanlända kan påbörja sin etablering snabbare och lättare (Intervjuperson1, 2017). SFI, som 

kommunen ansvarar för, är alltid bland de tidiga insatserna och språket är viktigt för att kunna 

ta del av kompletterande utbildningar, till exempel inom svetsning och snickeri 

(Intervjuperson2, 2017). Enligt Intervjuperson 2 bidrar kommunen med kunskaper om vilka 

vägar man bör gå, om man har ett visst intyg från utlandet och hur man kan komplettera för att 

uppnå högskolebehörighet. AF bidrar i sin tur med yrkesvägledning (Intervjuperson2, 2017). 

Alla olika steg under en nyanländs process till arbete kan göra det svårt att förstå poängen av 

några eller flera av stegen för den enskilde, vilket skulle kunna försvåra processen. AF i Uppsala 

är dock medvetna om detta och Intervjuperson 2 tillägger: Detta måste hänga ihop så att de 

förstår vilken [väg] som är den bästa vägen. Nyanlända kan även ha ett behov av 

kompletterande försörjningsstöd och då behöver AF och kommunen enas, samt samarbeta, om 

lämpliga insatser (Intervjuperson2, 2017). Intervjuperson 2 beskriver vidare ett samarbete med 

landstinget som inkluderar praktikplatser inom det offentliga, samt att erbjuda vård till de med 

behov. Röda korset och Tjejers rätt i samhället (TRIS) är exempel på aktörer från civilsamhället, 

som bidrar till en individs process, där AMN bland annat bidrar med information och 

ekonomiskt bistånd (Intervjuperson1, 2017). TRIS hjälper exempelvis till med att betona vikten 

av självförsörjning till de utrikes födda kvinnorna, samt att höja självförtroendet för dem, vilket 

bidrar till att kvinnorna kan se en framtid inom arbetslivet (Intervjuperson2, 2017). AF 

använder sig också utav upphandlade tjänster, till exempel kan privata utbildningsanordnare 

tillhandahålla förberedande insatser för arbete, till exempel CV-utbildning och kartläggning av 

kompetens (Intervjuperson2, 2017). Nystartsjobb, instegsjobb och traineejobb, är exempel på 

olika arbetsmarknadsinsatser, som med olika villkor syftar till att förenkla för utrikes födda, 
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och andra målgruppsindelningar, se Figur 3, att få arbete (Intervjuperson2, 2017). Instegsjobbet 

är exempelvis tänkt att kompensera arbetsgivare för nyanländas bristande kunskaper i svenska, 

samtidigt som den nyanlände behöver tid för språkutbildning några timmar i veckan. 

Arbetsgivare kan vara skeptiska mot brister inom svenska, men då kan instegsjobbet 

kompensera för denna osäkerhet så att den nyanlände ändå får en chans att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Intervjuperson2, 2017). En individs process, se Figur 6, innebär även 

administrationssysslor. För att undvika att arbetsmarknadsinsatser utnyttjas berättar 

Intervjuperson 2 att innan AF går in med en insats gör vi en arbetsgivarkontroll så att inte 

arbetsgivaren har skatteskulder eller om de också har sagt upp personal under det senaste 

halvåret. Facket tillfrågas dessutom om arbetsgivaren vid eventuella arbetsmarknadsinsatser 

(Intervjuperson2, 2017). Etableringsersättningen medför att arbetsförmedlare måste rapportera 

till Försäkringskassan om närvaro vid etableringsaktiviteter för nyanlända (Intervjuperson2, 

2017). I ett nytt uppdrag, som skulle börja en vecka efter att intervju 2 genomförts, har AF 

ålagts att kartlägga de nyanländas kompetenser redan under asyltiden. Detta ska ske med hjälp 

av en applikation där de asylsökande kan fylla i sina kompetenser på sitt modersmål. Tanken är 

det ska påskynda integrationen i senare steg, exempelvis kan referenser och betyg skickas iväg 

till översättningen i ett tidigare skede än idag (Intervjuperson2, 2017). 

 
Figur 7. Exempel på olika informationskällor, se text i figur för beskrivning. Källa: Intervjuperson 

1. 

En nyanländs process, liksom för en arbetslös utrikes född, kantas av olika val, eller beslut, som 

individen måste fatta. Dessa beslut kan handla om vilken utbildning eller insats en ska deltaga 

i, vilket yrke en ska satsa på eller schematider, med mera, och att ha information om dessa är 

en förutsättning för att kunna ta beslut. Informationen ska syfta till att informera om 

valmöjligheter och arbetsmarknadsinformation så att individen kan ta ett egenansvar 

(Intervjuperson1, 2017). Samtidigt är Intervjuperson 1 medveten om att valmöjligheterna är 

mer eller mindre begränsade och berättar vidare att: Det är tufft också, alla har inte mycket val 

att göra, men man har ändå inriktningar att ta. Behovet av information och möjligheter till att 

informera beror av individen och olika informationskällor blir då viktiga att upprätthålla. 

Kommunens hemsida, sociala medier i mindre utsträckning och kommunens lagstadgade 

ansvar om samhällsorienteringen, som bidrar med mycket samhällsinformation, är några 

exempel på informationskällor (Intervjuperson1, 2017). Kommunens andra nämnder, till 

exempel socialnämndens socialsekreterare, som träffar utrikes födda med försörjningsstöd, kan 

fungera som en informationskälla, samt att lärare och studievägledare på vuxenutbildningar kan 

bidra med information och tips (Intervjuperson1, 2017). Civilsamhället är en ytterligare källa 
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till information, till exempel hjälpte Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i 

Uppsala, som med radiosändningar på 17 språk kunde nå ut till en större mängd människor 

inför ett viktigt möte (Intervjuperson1, 2017). Se Figur 7 för exempel på olika 

informationskällor. Ett annat sätt för att underlätta valen är att erbjuda insatser under både dag-

och kvällstid, vilket ökar möjligheten för till exempel föräldrar att kunna ta del av dessa 

(Intervjuperson1, 2017). 

Ovan beskrivning av kommunens och AF:s arbetssätt vittnar om ett omfattande arbete för 

att stödja arbetslösa utrikes födda, men där samverkan och samarbeten är ett viktigt inslag. 

Utöver det som följer av en nyanländs process, se Figur 6, kan samverkan på chefsnivå inom 

AF syfta till att diskutera strategiska frågor, samt för att lösa problem som rör alla inskrivna på 

AF i Uppsala (Intervjuperson2, 2017). AMN samverkar, utöver vad som beskrivits innan, med 

andra förvaltningar inom kommunen, samt andra kommuner. Till exempel skulle Heby 

kommun kunna skicka nyanlända till Uppsala kommun för samhällsorientering om Uppsalas 

språkresurser är bättre (Intervjuperson1, 2017). Vidare är Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), region Uppsala8 och länsstyrelsen andra samverkanspartner. Se Figur 8 för en 

illustration över hur AMN:s samverkansnät ser ut. 

 
Figur 8. En illustration över hur arbetsmarknadsnämndens samverkansnät ser ut. Dubbel-pilarna i 

figuren indikerar att utbytet sker åt två håll. Se text i figur för vidare beskrivning. Källa: 

Intervjuperson 1. 

 

                                                 
8Tidigare landstinget 
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Om inte AMN kan tillmötesgå individens behov så vill AMN upprätta ett samarbete som kan 

det (Intervjuperson1, 2017). Således ska inte Figur 8 ses som statisk, utan något som kan 

förändras beroende av behov och förutsättningar. Ett exempel på samverkan är att AF:s 

administrationsansvar för etableringsersättningen övergår till Försäkringskassan från och med 

nästa år, vilket kommer underlätta arbetsförmedlarna i deras arbete (Intervjuperson2, 2017). 

Resultat av samverkan, till exempel mötesplatsen och nyss sagda, är lätta att illustrera som 

positiva exempel, men samverkan är även komplicerat. Det kan till exempel vara svårt att nå 

en gemensam målsättning inom samverkan eftersom aktörer har olika förutsättningar och 

styrmedel, samtidigt som det behövs en politisk vilja (Intervjuperson1, 2017).  Utöver detta 

kommer det arbetskrävande jobbet med uppföljning. För att underlätta för samverkan har 

kommunen samverkanskoordinatorer vars syfte är att motverka att individer ramlar mellan 

stolarna när det kommer till myndighetsansvar. Det finns även en samverkanstrateg på Uppsala 

kommun med syfte att enbart fokusera på just samverkan (Intervjuperson1, 2017). 

 

6.3.3 Individuella faktorer 

Att ha funktionshinder, psykisk ohälsa, kort uppehållstid i Sverige och att vara kvinna av 

utomeuropeisk härkomst identifierar Intervjuperson 1 som försvårande faktorer för 

arbetsmarknadsintegration av den utrikes födda arbetslösa gruppen (Intervjuperson1, 2017). I 

anslutningen till att vara kvinna är nu etableringsersättningen kopplad till att en deltar i 

etableringsaktiviteter (Intervjuperson2, 2017).  Det gör att även kvinnor vill delta i etableringen, 

men många kvinnor kommer från samhällen med mycket patriarkala strukturer, där de har tagit 

hand om allt, eller nästan allt, av hemarbetet (Intervjuperson2, 2017). Det behövs därför fler 

insatser för kvinnorna och Intervjuperson 2 tillägger: Egentligen borde man jobba med männen 

också. Liknande tankegång uttrycker Intervjuperson 1: Det är inte bara att satsa på kvinnor, 

för det gör det inte per automatik jämställt. Men vi har flera särskilda åtgärder och aktiviteter 

för kvinnor. En nära förknippad faktor till genus är huruvida hushållet har barn i låg ålder, och 

om så är fallet, kan det behövas förskoleplatser i närheten till hemmet för att möjliggöra arbete 

för båda föräldrarna (Intervjuperson1, 2017). I Uppsala råder det brist på dagisplatser vilket 

försenar inträdet på arbetsmarknaden eftersom föräldrarna då måste vara hemma med barnet/n 

(Intervjuperson2, 2017). För att råda bot på bristen av förskoleplatser undersöker nu AF 

möjligheter med kommunen för att nyanlända ska kunna öppna förskolor (Intervjuperson2, 

2017). 

Födelseland och etnicitet har kunnat kopplas till arbetslöshet i den akademiska litteraturen 

(Alici, 2007; Ruist, 2015; Runblom, 1994), men det är inget som kommunen fokuserar på 

(Intervjuperson1, 2017). Intervjuperson 1 säger att etniska grupper är olika inom gruppen och 

de utgår istället från konkreta egenskaper, som exempelvis läskunnighet, när de bedömer vilket 

behov individen har (Intervjuperson1, 2017). AF registrerar ingen information om hemlandet, 

även om skillnader kan iakttas eftersom det handlar om kompetensen som individen besitter, 

inte hemlandet (Intervjuperson2, 2017). Anledningen till att födelseland och etnicitet trots allt 

utmärker sig i statistik tror Intervjuperson 1 kan ha med strukturell rasism att göra, men även 
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andra orsaker kan ligga till grund för skillnaderna (Intervjuperson1, 2017). I sammanhanget ska 

det nämnas att diskrimineringen, som AF i Uppsala kommer i kontakt med, är begränsad och 

de arbetsgivare som AF är i kontakt med, är i huvudsak positiva till att nyanlända etablerar sig 

på deras företag (Intervjuperson2, 2017). 

Högutbildade har det generellt lättare att få jobb, men på grund av svenskkrav och andra 

utbildningskrav på arbetsmarknaden, kan det ändå ta tid att få jobb (Intervjuperson2, 2017). 

Högutbildade utrikes födda kan ibland få jobb via sin engelska om inte svenska är ett krav på 

arbetsplatsen och AF har en dialog med arbetsgivare om just svenskkravet. Givet att en stor del 

av svensklärandet sker på arbetsplatser, kan det vara rimligt att vissa arbetsgivare först ser till 

yrkeskompetensen hos individen och initialt lättar på svenskkravet (Intervjuperson2, 2017). 

Intervjuperson 1 anser personligen att det svenska språket är jätteviktigt för att kunna ta del av 

och kunna påverka det svenska samhället, men som följande citat visar så kan svenskkravet 

vara problematiskt i arbetsmarknadsintegrationen: Det finns arbetsplatser där språket är 

engelska, men som ännu kräver att vi ska kunna svenska, med där kanske vi skulle behöva 

öppna samhället, vara flexibla, OK att var olika, men vi har en bit kvar där (Intervjuperson1, 

2017). En vidareutveckling av SFI, som försöker underlätta språkproblematiken, är SFX. SFX 

kombinerar svenskutbildning i direkt anslutning till ett yrke och har nu prövats inom vårdyrket 

i Uppsala (Intervjuperson2, 2017). Femton utrikes födda har genomfört utbildningen, som nu 

fortsätter, samt att det finns planer på att sprida projektet till andra yrkesområden och då främst 

inom bristyrken (Intervjuperson2, 2017). Ungdomar motiveras i högre utsträckning än äldre till 

en utbildning, vilket speciellt gäller för de som inte har grundskoleutbildning, men de utgår i 

huvudsak från individens studiemotivation9, inte åldern (Intervjuperson2, 2017). Kommunen 

ansätter ett liknande angreppssätt där individuella förutsättningar påverkar mer än åldern 

(Intervjuperson1, 2017).  

Intervjuperson 1 har sett en skillnad i hur bostadsområden med hög andel utrikes födda 

integreras på arbetsmarknaden jämfört med de med lägre andel utrikes födda (Intervjuperson1, 

2017). Segregerade bostadsområden, och den ansträngda bostadssituationen rent allmänt i 

Sverige och Uppsala, är mycket problematisk för de som inte har ett tryggt boende, men inget 

som aktualiserar specifika insatser av AF i Uppsala (Intervjuperson2, 2017). Uppsala kommuns 

arbete med att utveckla bostadsområden involverar flertalet nämnder och inget som AMN eller 

arbetsmarknadsförvaltningen jobbar specifikt med (Intervjuperson1, 2017). I Kapitel 3.1 

beskrevs det att nyanlända kan avstå hjälp att anordna bostad på egen hand, vilket många, trots 

Sveriges ansträngda bostadssituation, gör. Naturligtvis så väljer anhöriginvandrare att ordna 

boende själv, men Intervjuperson 1 säger att: Det finns många asylsökande som redan under 

asylstadiet bosätter sig hos anhöriga, landsmän, osv. för att man vill bestämma var man bor10. 

                                                 
9De tillfälliga uppehållstillstånden, som infördes sommaren 2016, där AF:s kritik av dessa inte fick genomslag, 

försämrar möjligheterna för arbetsförmedlarna att motivera de nyanlända till att tänka långsiktigt (Intervjuperson2, 

2017).  

10År 2015 valde 45 % av de asylsökande att anordna boende själv (Konjunkturrådet, 2017) 
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Grupptillhörighet kan delvis förklara varför detta val görs, men även brist på information om 

den svenska bostadsmarknaden i ett tidigt skede är en annan tänkbar förklaring.  

7 Slutsatser och analys 

Vilka individuella faktorer hos de utrikes födda kan korreleras med arbetslöshet i Uppsala 

kommun? 

 

Ur det kvantitativa resultatet syns det flera individuella faktorer som tydligt ökar samt minskar 

risken för arbetslöshet. För utrikes födda syns en lite reducerad risk för kvinnor jämfört med 

män samtidigt som den inrikes födda populationen inte visar på någon skillnad mellan könen. 

Både högre ålder och fler år sedan invandring visade sig öka risken för arbetslöshet vilket kan 

tyckas förvånande. Att högre ålder medför högre risk kan förklaras av att i den yngre 

åldersgruppen 18–32 år fanns en överrepresentation av individer som erhåller studiemedel och 

kan därför antas studera istället för att arbeta. Tid sedan invandring kan förklaras av att individer 

som varit i landet mindre än två år är med i etableringsprogram vilket gör att dessa inte redovisas 

som arbetslösa. Att ha barn mellan 0–6 års ålder medför en ökad risk för arbetslöshet för utrikes 

födda men inte för inrikes födda. Att bo i ett invandrartätt bostadsområde medför en väsentligt 

ökad risk för arbetslöshet för både inrikes och utrikes födda, men skillnaden är mest påtaglig 

för inrikes födda. För den totala populationen utrikes födda individer syns en tydlig skillnad 

mellan födelseländer där individer från Afrika, Mellanöstern och Latinamerika har en betydligt 

högre risk för arbetslöshet jämfört med individer födda i Norden. För populationen utan 

individer födda i OECD länder försvinner denna korrelation helt när referensgruppen är 

individer födda i europeiska länder utanför OECD. Utbildningsnivån högskola eller högre 

visades minska risken för utrikes födda, men för övriga populationer, inrikes födda och utrikes 

födda utanför OECD uteblev signifikanta resultat. 

 

Vilka arbetssätt och åtgärder implementerar Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i 

Uppsala av för att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden? 

 

Den undersökta gruppen utrikes födda uppvisar en stor heterogenitet, se Kapitel 6.3.1, vilket 

gör det svårt att generalisera arbetssätt och åtgärder för utrikes födda. Heterogeniteten kan ligga 

till grund för det individbaserade arbetssättet som både Uppsala kommun och AF använder sig 

av.  

Det individbaserade arbetssättet medför ett fokus på att öka flexibiliteten, erbjuda 

valmöjligheter och att utgå från individens behov. Det blir då viktigt att erbjuda olika 

utbildningar, överkomma språkproblem, erbjuda olika tider för insatser, att lyckas informera 

utrikes födda om valmöjligheter, med mera. Samarbeten och samverkan mellan aktörer, som är 

involverade i arbetsmarknadsintegrationen, är en förutsättning för att lyckas stödja utrikes 

födda i sin etablering på arbetsmarknaden. Dessa bidrar till att AF i Uppsala och Uppsala 

kommun kan erbjuda fler stödjande insatser än vad som annars vore möjligt. Nya samarbeten 
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kan dessutom initieras utefter ett identifierat behov. Däremot bidrar samarbeten och samverkan 

till svårigheten att generalisera hur en utrikes född får stöd i sin arbetsmarknadsintegrering. Till 

exempel, studeras Figur 6 och Figur 8 inses det att en utrikes födds väg till arbete kan variera 

mycket och involvera olika aktörer från gång till gång. Generella mönster går dock att iaktta; 

unga utrikes födda motiveras i högre utsträckning till utbildning, nyanlända kan ta del av 

Mötesplatsen, erbjuds SFI i ett tidigt skede och kan stödjas med hjälp av instegsjobb. Det finns 

särskilda insatser riktade mot utrikes födda kvinnor och de kan även ta hjälp av civilsamhället 

i form av TRIS. Landstinget kan aktualiseras för utrikes födda med behov av vård och intresse 

av att arbeta inom exempelvis vården och för de med extra behov av försörjning aktualiseras 

socialnämnden. Se Kapitel 6.3.2 och 6.3.3. 

Det ska poängteras att Uppsala kommun använder sig av samverkanskoordinatorer för att 

undvika att individer faller mellan stolarna, vilket var ett problem i Alici (2007). Det pågår även 

en utveckling av arbetsmarknadsintegrationen inom Uppsala kommun och AF:s verksamhet; 

SFX, kartlägga referenser i ett tidigare skede, diskussioner om svenskkrav med arbetsgivare, 

underlätta arbetsförmedlares administrationssysslor, med mera. Arbetssättet involverar ett 

fokus på individen, flexibilitet, jämställdhetsarbete, arbetsmarknadsinsatser, olika 

språkkompetenser, och en betoning av att ge en förståelse till Sveriges arbetsmarknad. 

Sammantaget indikerar detta en lyhördhet och förändringsvilja inom Uppsala kommun och AF 

i Uppsala inför den problematik och de förslag som har beskrivits i Kapitel 3.2. 

 

Vilka samband finns mellan Uppsala kommuns och Arbetsförmedlingens åtgärder och 

arbetssätt samt de identifierade faktorernas inverkan på arbetslöshet? 

 

Det kvantitativa resultatet visar att utrikes födda kvinnor löper mindre risk än utrikes födda 

män, vilket är förvånande.  Enligt Uppsala kommun och AF är kvinnor en särskilt utsatt grupp 

och då mål för riktade insatser i syfte att förbättra deras integration på arbetsmarknaden. Vidare 

är nu även etableringsersättningen kopplad till att kvinnor deltar i aktiviteter och exempelvis 

TRIS kan bidra med ytterligare stöd för kvinnor. Båda intervjupersonerna visar även på en 

ödmjukhet och kunskap inför problematiken. Detta skulle kunna tyda på att integrationen av 

kvinnor fungerar bättre i Uppsala än den bild som visas i Kapitel 5.3.2. Intervjuperson 1 

uttrycker dock att det är utomeuropeiska kvinnor, som främst är utsatta, och denna aspekt 

undersöker inte den kvantitativa metoden. 

 Det kvantitativa resultatet för utbildningsnivå visar att högskola eller högre minskar risken 

för arbetslöshet för endast den utrikes födda gruppen. Intervjuperson 2 berättar att högutbildade 

har chans att få jobb via engelska och att språkkrav, samt andra utbildningskrav, kan försena 

etableringen på arbetsmarknaden. Detta skulle då kunna medverka till den svaga signifikansen 

av resultatet. Vidare kategoriserar Uppsala kommun individer som saknar gymnasial utbildning 

som en missgynnad och utsatt grupp, se Figur 4, vilket skulle kunna indikera att 

referensgruppen ingår i utbildningssatsningar. Referensgruppen undviker då eventuellt att 

klassas som arbetslösa vilket då bidrar till att utrikes födda med gymnasiekompetens (eller 
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högskola eller högre) inte presterar bättre än de med endast grundskolekompetens i den 

kvantitativa metoden. Mera information behövs dock för att med säkerhet kunna slå fast detta. 

Betydelsen av födelseland är statistiskt signifikant för utrikes födda från Afrika, 

Mellanöstern och Latinamerika då individer födda i övriga nordiska länder är referensgrupp. 

För populationen av utrikes födda utanför OECD-länderna visar resultatet att endast de från 

Asien löper mindre risk än de från Europa. Sambandet mellan detta resultat och den kvalitativa 

studien syns i och med det individbaserade arbetssättet som bortser från födelseland och endast 

beaktar kompetensen. Det signifikanta resultat som visar på betydelsen av Afrika, Mellanöstern 

och Latinamerika kan enligt Intervjuperson 1 exempelvis bero på strukturell rasism. 

Att barn 0–6 år ökar risken för arbetslöshet för utrikes födda kan ha en koppling med den 

beskrivna bristen på dagisplatser och att initiativ nu tas för lösa detta för nyanlända i Uppsala. 

Här blir dock problematiken, som beskrevs i Kapitel 5.7, uppenbar. Det är alltså oklart huruvida 

bristen på dagisplatser kan kopplas till det kvantitativa resultatet och en vidare efterforskning 

krävs för att kunna svara på detta. 

8 Avslutande diskussion 

Den kvantitativa metoden visar en del resultat som kan tyckas överraskande. Generellt lider 

studien av en brist i hur arbetslösa individer identifieras. Att endast klassificera arbetslösa 

individer på huruvida de erhållit arbetslöshetsersättning under det senaste året är bristfälligt och 

riskerar att missa arbetslösa som har försörjning på andra sätt. Dessutom verkar variabeln inte 

registrera nyanlända invandrare som arbetslösa, trots att de har registrerade dagar i arbetslöshet. 

Detta betyder att de har varit registrerade som arbetslösa sen de invandrade, men inte erhållit 

arbetslöshetsersättning. En efterföljande analys av det kvantitativa resultatet visade att endast 1 

av 108 personer som härstammade utanför OECD länderna och 15 av 220 av totala utrikes 

födda som invandrade år 2013–2014 var arbetslösa. Detta är en kraftig underrepresentation 

eftersom vi strävat efter att ha en 50/50 fördelning mellan arbetslösa och icke arbetslösa. En 

rimlig förklaring till detta är att nyanlända invandrare är en del av etableringsuppdraget under 

de första 24 månaderna och syns därför inte i arbetslöshetsstatistiken. Att andelen arbetslösa 

ökar kraftigt efter 2 år kan också tolkas som att det är väldigt svårt för utrikes födda att få fast 

anställning efter etableringstiden. För att undvika detta i framtida studier bör individer som är 

del av etableringsprogram inte inkluderas. Vidare var syftet med studien att undersöka 

arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda. Då arbetskraftsinvandrares etablering på 

arbetsmarknaden skiljer sig så pass mycket från övriga utrikes födda, med avseende på 

arbetslöshet, hade studien tjänat på att särskilja arbetskraftsinvandrare explicit, men detta var 

inte möjligt i uppsatsen. Även ålder visades ha en stark positiv korrelation med risken att vara 

arbetslös, vilket kan förklaras med att en betydande andel av individerna i den yngsta 

åldersgruppen erhåller studiestöd. För framtida studier bör studerande individer inte inkluderas 

i den kvantitativa metoden. 

Det finns variabler som denna studie inte undersökt på grund av att det saknats tillgång till 

kvantifierade data. Utifrån det svenska språket betydelse, som illustreras i både 3.2 och i det 
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kvalitativa resultatet, saknas det en variabel som indikerar svenskkunskap i studien, till exempel 

’avklarad nivå SFI’. Från det kvalitativa resultatet hade variabler som indikerar psykisk ohälsa 

och funktionshinder varit önskvärt. Slutligen kan det finnas andra aspekter som påverkar 

arbetsmarknadsintegrationen och som finns kvantifierade i dataset, men som denna uppsats ej 

identifierat.  

Den kvalitativa metoden visar på perspektiv från arbetsmarknadsaktörerna Uppsala 

kommun och AF. För att visa på en mer nyanserad bild av hur arbetsmarknadsintegrationen av 

utrikes födda i Uppsala fungerar saknas intervjuer med utrikes födda och arbetsgivare. Detta 

hade kunnat visa på ytterligare viktiga aspekter i arbetsmarknadsintegrationen som nu saknas. 

Vidare ska det betonas att Intervjuperson 2 jobbar som sektionschef med ansvar för 

etableringsuppdraget av nyanlända och oundvikligen har informationen från intervju 2 ett fokus 

på nyanlända. Utrikes födda kan ingå i alla olika målgrupper, som AF i Uppsala använder sig 

av, och det hade därför varit fördelaktigt att även intervjua sektionschefer från de andra 

sektionerna.  

Jämfört med den tidigare forskningen och de utvalda variablerna, se Kapitel 4 respektive 

Kapitel 5.3, finns en del motstridiga resultat, exempelvis signifikansen för tid sedan invandring. 

Resultatet tros bero av etableringsuppdraget, vilket skapar en skev fördelning av de arbetslösa 

de första två åren. Vidare syns ingen ökad risk för arbetslöshet för utrikes födda utanför OECD 

beroende av födelseland och då syns heller ingen skillnad mellan att komma utanför eller 

innanför Europa. Däremot spelar referensgruppen stor roll och för den utrikes födda 

populationen finns det en skillnad för Afrika, Mellanöstern och Latinamerika jämfört med de 

som kommer ifrån Norden.   

Det finns ett fokus på arbetsmarknadsutbildningar i Uppsala kommuns arbetssätt. 

Arbetsmarknadsutbildningar har dock ett begränsat stöd i forskningen. Huruvida arbetssättet 

eller åtgärderna leder till en stabil anställning eller till det periodiska beteendet, som nämns i 

anslutning till Alici (2007) i Kapitel 3.2, kan inte besvaras av denna studie. Däremot går det att 

se en medvetenhet kring denna problematik hos intervjupersonerna och speciellt då från 

intervjuperson 1. 

Samarbeten och samverkan indikerar att många olika aktörer är inblandade i 

arbetsmarknadsintegrationen och utför olika uppgifter. I sammanhanget kan det vara svårt att 

nå ut med tillräcklig information till alla utrikes födda, samtidigt som utrikes födda ibland 

endast har begränsade valmöjligheter, vilket båda kan påverka etableringen negativt. För AF i 

Uppsala hamnar också ett stort ansvar för samarbeten på den enskilde arbetsförmedlaren 

eftersom de hanterar cirka 80 unika processer. För att arbetsmarknadsintegrationen ska fungera 

bra är det därför troligt att arbetsförmedlaren, samarbetspartners och den utrikes födde själv 

behöver prestera under krävande omständigheter.  Från Kapitel 3.2 och det kvalitativa resultatet 

inses det vidare att om någon del i den utrikes föddes etablering inte fungerar som det är tänkt, 

kan det också skapa problem för den utrikes födde. Till exempel, den långa handläggningstiden 

för asylprocessen, bostadssituationen för utrikes födda i kombination med valet av kommun, 

brist på lågkvalificerade jobb i Sverige, formella krav på utbildningar, svenskkrav, valideringar, 

tillfälliga uppehållstillstånd (se fotnot 9), och dessa exempel är i mångt och mycket utanför 
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Uppsala kommuns, samarbetspartners och AF:s kontroll. Ett signifikant resultat i den 

kvantitativa metoden kan därför bero av antingen hur arbetsmarknadsintegrationen är utformad 

eller av externa faktorer som inte aktörer inom arbetsmarknadsintegrationen kontrollerar. De 

signifikanta resultat som erhållits i den kvantitativa metoden skulle därför kunna påvisa 

förbättringsmöjligheter inom AF:s och Uppsala kommuns verksamhet eller för Uppsalas 

arbetsmarknad rent strukturellt. Till exempel, uppsatsen visar att utrikes födda män och utrikes 

födda från Afrika, Mellanöstern och Latinamerika löper större risk för arbetslöshet i Uppsala, 

men arbetssättet visar samtidigt att det inte bör vara någon skillnad beroende på kön och 

födelseland. Därför kan resultatet indikera att det finns förbättringsmöjligheter för dessa 

gruppers etablering på arbetsmarknaden, med avseende på arbetsmarknadsintegrationen 

och/eller för strukturella aspekter på arbetsmarknaden. Den kvantitativa metoden behöver dock 

förbättras för att detta ska kunna säkerställas. Uppsatsens upplägg skulle då kunna användas för 

att utvärdera hur arbetsmarknadsintegrationen av utrikes födda faktiskt fungerar för en 

avgränsad geografisk plats som en kommun. Vidare kan det tänkas att uppsatsens upplägg kan 

modifieras på så sätt att den kvantitativa metoden utförs som ett förarbete till en studie. Studien 

skulle då kunna använda de signifikanta resultaten som vägledning för vad studien ska 

undersöka, alternativt komma på lösningar till.  
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BILAGA 1 

1. Ansvar 

Vad är ert ansvar? När träder ert ansvar in, tidsaspekten? 

Ni arbetar mot särskilt utsatta grupper; funktionshindrade, psykisk ohälsa, de saknar 

förgymnasial utbildning, nyanlända. För just utrikes födda, hamnar alla under ert ansvar? 

(flykting, arbetskraft, anhörig, etc.) 

Hur är hierarkin? Var får ni era direktiv från? 

Vad skulle du säga är de största fördelarna med samverkan mellan 

arbetsmarknadsparterna? Hur leder detta till en ökad möjlighet för personer att etablera sig 

på arbetsmarknaden? Nackdelar med samverkan? Kontaktytor mellan arbetsgivare och 

arbetstagare? 

2. Arbetssätt 

Beskriv en typisk arbetsvecka? 

Ni försöker hjälpa/erbjuda människor, som har stora skillnader och likheter, bättre 

chans/möjligheter till att få arbete. Men med tanke på just skillnaderna, finns det en risk att 

aktiviteter/åtgärder blir för generella? Om ja, hur motverkas detta? Kan likheterna 

användas som en fördel? 

Hur utformas arbetsmarknadsinsatser (nystartsjobb, instegsjobb, 

Yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb), finns det flera?)? Inom vilka områden ges 

anställningsstöd? Hur bestäms det? 

Hur ser effekterna ut för arbetsmarknadsinsatser på lång och kort sikt i Uppsala? 

Inlåsningseffekter, utträngningseffekter, dödviktseffekter? 

Pilotprojekt? 

Vilket ansvar har ni för SFI?  

Är det relevant att alla lär sig svenska?  

Svårt att lära ut främmande språk till olika nationaliteter samtidigt?  

Svårt att få kompetens SFI? 

Hur arbetar ni med informationsspridning till medborgarna? Mellan aktörerna? 

Hur viktig är samhällsorienteringen? Hur lång är den? Hur många går på den? 

SFI, SFX, SFA, snabbspår? Är svenska språket en befogad kravprofil eller bör svenska 

språket istället ses som strukturellt hinder?  

Hur utbredd är diskrimineringen (statistisk (kulturell skillnad/osäkerhet) och preferens 

(ogillar utrikes födda på grund av att de är utrikes födda) på arbetsmarknaden i Uppsala? 

3. individuella egenskaper som underlättar/försvårar arbetsmarknadsintegrationen 

Vilka personliga egenskaper hos individer gör det lättare eller svårare att integreras på 

arbetsmarknaden? 

Har ni riktade insatser för kvinnor och män? Ser ni skillnader i hur dessa integreras på 

arbetsmarknaden? 

Har ni speciella insatser för folk som har hemmavarande barn? Ser ni större risker för 

segregation? Bidragsberoendet hos kvinnor? 
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Födelseland/Världsdel? 

Utbildningsnivå för utrikes födda? Ser ni skillnader i hur dessa integreras på 

arbetsmarknaden? 

Beroende av ålder? Ser ni skillnader i hur dessa integreras? 

Bostadsområden? Ser ni skillnader i hur människor från bostadsområden med hög andel 

utrikes födda integreras på arbetsmarknaden? 

4. Systematiska barriärer (t.ex. kvalifikationskrav, validering, ihoppressad lönestruktur, 

bostadsbrist, etc.)? 

Hur ser du på dessa begränsade faktorer, som i någon mån är institutionella och 

systematiska, och den negativa påverkan som dessa har på marginaliserade människors 

möjligheter till jobb? 

5. Hur arbetar ni med komplexiteten? 

Sveriges arbetsmarknad karaktäriseras av relativt få lågkvalificerade jobb, vilket ofta 

nämns i debatten som ett argument till att sänka lägsta lönen. Hur ser ni på en 

differentiering av arbetsuppgifter, t.ex. inom lärar-sjukvården, polisen, etc. och hur detta 

skulle kunna skapa flera lågkvalificerade jobb?  

Eget företagande kan vara en väg ut ur arbetslöshet samt diskriminering, men forskning 

(avhandling Luleås Tekniska) har visat att företagande inte kommer av en vilja att bli 

företagare, snarare ses det som en sista utväg. Hur ser ni på denna aspekt, och liknande 

resonemang kan även göras för utbildningsprogram? 

5. Om tid finns. 

Integrationen av utrikes födda är politik i sig, och dessutom utformas den av politik, 

samtidigt som yttre faktorer, som till exempel inverkan av en lågkonjunktur, har betydelse 

för hur arbetet kan utformas. Hur är det att jobba inom ett så politiskt område?  

Asylprocessen är tämligen lång process (1-2år) och präglas av väntan och passivitet, hur 

ser ni på att arbeta med etableringsinsatserna i ett tidigare skede under asylprocessen? 

Är socialt företagande/ideella sektorn en faktor att räkna med i Uppsala kommun när det 

gäller att skapa jobb för marginaliserade grupper? För utrikes födda? 


