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Sammanfattning 

Antalet utrikesfödda arbetssökande som hamnar i långtidsarbetslöshet har utökats under de 

senaste åren i hela riket liksom i Lund.  

Denna rapport är en sammanställning av förstudien som har genomförts inom ramen av 

FINSAM (finansiella samordningsförbundet) för att kartlägga gruppen utrikesfödda i Lund. 

Avsikten med förstudien är att skapa grunden till ett fortsatt arbete för att motverka den 

negativa utvecklingen av långtidsarbetslöshet inom denna grupp. 

Den här rapporten beskriver gruppen utrikesfödda i helhet, samt de olika grupperingar som 

finns inom den stora gruppen.  

Med hjälp av statistiken ger rapporten en bild av arbetslösheten inom gruppen utrikesfödda i 

Lund under de senaste åren och hur olika grupper inom utrikesfödda har drabbats av 

arbetslöshet. 

Därefter kommer en definition av gruppen utrikesfödda för att sedan kunna fokusera på de 

områden som går att påverka med lokala insatser.  

En sammanställning av diskussioner mellan olika aktörer i Lund som genomfördes via en 

workshop inom ramen av förstudien är en del av rapporten som belyser hur olika aktörer 

upplever dagens situation.  

Slutliga delen av rapporten är reflektioner och analyser utifrån egna erfarenheter och 

iakttagelser som undertecknad har med sig av sitt jobb som handläggare på 

Arbetsförmedlingen Lund.  
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1- Inledning 

   Inledning 

  

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal FINSAM. Lagen gör det 

möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 

rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett 

samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska 

utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och 

behov. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna 

utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- 

och rehabiliteringsarbetet.
(1)

 

Denna förstudie är initierad av Arbetsförmedlingen Lund och är 

genomförd på uppdrag av FINSAM Lund.
 

 

 

 

2- Bakgrund 

 

 

Antalet utrikesfödda som står kvar i långtidsarbetslöshet har ökat under de senaste två åren i Lund likaväl som 

hela riket. 

Arbetsförmedlingens statistik visar att kvarstående arbetslösa inom gruppen utrikesfödda i Lund har ökat med 

1,8 % under årsperioden oktober 2013 till oktober 2014 medan kvarstående arbetslösa inom hela gruppen 

arbetslösa i Lund har minskat med 1,6 % under samma period.  

En annan variabel som visar en tydlig skillnad mellan gruppen utrikesfödda och andra arbetssökande är antalet 

öppet arbetslösa. Arbetslösheten har ökat 1,1 % för alla inskrivna på Arbetsförmedlingen i Lund mellan oktober 

2013 och oktober 2014. Under samma period har arbetslösheten i gruppen utrikesfödda ökat med 10,1 %. 

Utifrån denna bakgrund har Arbetsförmedlingen Lund tagit initiativet och ansökt om en förstudie hos den 

Finansiella Samordningen – FINSAM i Lund, för att granska den negativa utvecklingen med fler arbetslösa 

inom gruppen utrikesfödda i Lund.  

 

 

 

 
                                 

                               Långtidsarbetslös mer än 24 mån                       Varav utrikesfödd 

                                                       

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 FINSAM hemsida, Om FINSAM 2015-02-02, http://www.finsam.se/omfinsam 

 

 http://www.finsam.se/omfinsam 

antal personer 

antal månader antal månader 

antal personer 

http://www.finsam.se/omfinsam
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3- Syfte 

  Syftet med förstudien har varit att: 

. Kartlägga utrikesfödda arbetssökande i Lund  

. Kartlägga de eventuella behoven som kan finnas för samordning av kontakter som den här gruppen har med 

Arbetsförmedlingen, Lunds kommun, Försäkringskassan och sjukvården. 

4- Frågeställningar 

. Vilka undergrupper finns inom gruppen utrikesfödda arbetssökande? 

. Hur ser arbetslösheten ut i varje undergrupp? 

. Vilka aktörer har kontakt med dessa grupper?  

. Hur upplever olika aktörer i Lund behoven av samarbete med varandra inom detta område?  

5- Metod och material 

Information och fakta för att besvara frågeställningar har samlats via fyra olika vägar: 

. Målgrupp beskrivning och definitioner enligt Arbetsförmedlingen regelverk 

. Beställning och analys av statistik om särskilda variabler gällande målgruppen  

. Insamling av information och synpunkter från andra berörda aktörer i Lund via workshop 

. Egna reflektioner, iakttagelser 

 

 

5-1 Målgruppbeskrivning, definitioner  

Enligt Arbetsförmedlingen registersystem räknas alla personer födda utanför Sverige som utrikesfödda.  För att 

analysera gruppen ”utrikesfödda” valde vi att följa de bestämmelser som Arbetsförmedlingen har för att dela upp 

denna grupp i mindre undergrupper.  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med tredjelandsmedborgare avses normalt en person som inte är medborgare i en ESS- eller EU-land och inte 

heller i Schweiz.
(2) 

Den här gruppen har tillgång till särskilda åtgärder under viss begränsad tid och under den perioden kallas 

gruppen ”Nyanlända” inom Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

 
 2 

EES länder: Island, Norge och Liechtenstein - EU länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike 

Utrikesfödda 

arbetssökande 

Tredjelands 

medborgare 

Eu 

medborgare 
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    5-1-1    Nyanlända  

Nyanlända gruppen utgörs huvudsakligen av tredjelandsmedborgare som invandrat till Sverige, inom de första 

36 månaderna efter uppehållstillstånd. I Arbetsförmedlingens verksamhet definieras nyanlända arbetssökande 

som personer vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd 

och uppehållstillståndet är beviljat enligt Utlänningslagen (2005:716) 5 kap. 1, 2, 3, 3a, 4 och 6 § eller 12 kap 18 

§ samt 21 och 22 kap. 

En del av dessa Nyanlända personer omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser som 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag för.   

En nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för 

folkbokföring ingår i målgruppen för etableringsuppdrag. Uppehållstillståndet skall ha beviljats enligt 5 kap. 1, 

2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716), 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller 3. 21 eller 22 kap. 

utlänningslagen. 

Det är i princip personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande samt anhöriga 

som tillhör denna målgrupp. De anhöriga ska ha sökt uppehållstillstånd inom sex år från det att den utlänning 

som den anhöriga har anknytning till först togs emot i en kommun för att tillhöra målgruppen. Första 

folkbokföringen i en kommun får inte vara mer än ett år tillbaka. 

Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med samtliga som omfattas av målgruppen, så snabbt som 

möjligt efter att den nyanlände har beviljats uppehållstillstånd. Syftet är att upprätta en individuell 

etableringsplan med insatser på heltid, som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering på 

arbetsmarknaden. Nyanlända som medverkar till upprättande av sin etableringsplan samt deltar i etableringsplan 

har rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen ska besluta och beräkna etableringsersättning fram till dess 

att den nyanlände har blivit självförsörjande, dock längst under två år. Den totala ramtiden inklusive 

överhoppningsbar tid är 36 månader. 

Nyanlända som inte tillhör etableringsuppdrag och inte har arbete eller inkomst får vid behov av ekonomiskt 

bistånd vända sig till socialtjänsten i sin kommun. Detta kan gälla för individer som omfattas av 

etableringsuppdrag men inte har möjlighet till att delta i sina aktiviteter pga. ohälsa eller efter avslutat 

etableringsperiod om personen inte har blivit självförsörjande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nyanländ som inte tillhör etableringsuppdrag 

etableringsuppdragetableringsuppdrag 

 
- Har rätt till särskilt anställningsstöd under tre år efter uppehållstillstånd 

 
- Har ingen ersättning från Arbetsförmedlingen och får vid ekonomiskt behov kontakta kommunen 

 

3 år 

- Nyanländ som tillhör etableringsuppdrag 

 - Har ersättning från Arbetsförmedlingen baserad på deltagande i etableringsplan 308 kr/8 tim. 5 dagar/veckan 

 - Har rätt till särskilt anställningsstöd under tre år efter uppehållstillstånd 

 

2 år 
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  5-1-2    Medborgare i EU/EES och Schweiz:  

Det är inte bara flyktingar från krigszoner som kommer till Sverige för att börja ett nytt liv. En allt större del EU-

medborgare kommer också hit för att söka jobb och hitta försörjning.
 (3)

  

Enligt utlänningslagen, Lag (2006:219) 3§ har en EU/EES-medborgare uppehållsrätt om han eller hon: 

1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 

2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 

3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har 

tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för 

sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 

4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande 

sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.  

 

Men i dagens läge råder stor ovisshet gällande rutiner och regelverken som olika svenska myndigheter har för att 

bemöta denna grupp. Här nedan listas ut de övergripande bestämmelserna från Migrationsverket, Skatteverket, 

Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten gällande denna grupp: 
 

 

 Enligt Migrationsverket:  

 

Som EU-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att 

starta och driva eget företag … Vid inresan till Sverige behöver du ett giltigt pass eller ett identitetskort där 

medborgarskapet framgår. Du kan flytta till Sverige utan att ansöka om något tillstånd, men om du har familj 

som är medborgare i ett land utanför EU behöver de ansöka om uppehållskort… 

Som EU-medborgare har du rätt att börja arbeta eller studera direkt efter att du kommit till Sverige. 

En EU-medborgare som vill stanna i Sverige längre än tre månader för att till exempel arbeta eller studera, 

behöver från och med den 1 maj inte längre registrera sin uppehållsrätt hos Migrationsverket.
(4) 

 

 

 Enligt Skatteverket:  

 

Alla personer som folkbokförs i Sverige får ett personnummer som identitetsbeteckning. 

En person som har flyttat till Sverige från utlandet och planerar att bo här i ett år eller mer ska normalt vara 

folkbokförd här. Att vara folkbokförd i Sverige innebär att du har ett personnummer och att du är registrerad som 

bosatt på en fastighet och adress… En EES-medborgare som är arbetssökande kan ha uppehållsrätt i Sverige 

men kan däremot inte bli folkbokförd i Sverige på den grunden. Det beror på att en EES-medborgare som är 

arbetssökande endast har en absolut rätt att vistas i Sverige under sex månader.
(5) 

 

 

 Enligt Arbetsförmedlingen: 

 

Utrikes födda personer som är medborgare i Norden, EU, EES eller Schweiz har rätt att arbeta i Sverige. 

Personer från icke-EU/EES-länder måste ha arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige… 

Alla som har rätt att arbeta i Sverige har rätt att skrivas in vid och få service av den offentliga 

arbetsförmedlingen. Den som har rätt att arbeta i Sverige och har för avsikt att bosätta sig här varaktigt, kan 

anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program efter att sedvanlig arbetsmarknadspolitisk bedömning gjorts. Inga 

kunskaper i svenska krävs… 

För individer som saknar personnummer krävs det att individen har ett samordningsnummer, vilket Skatteverket 

utfärdar. Om en person med rätt att arbeta i Sverige saknar person- och samordningsnummer görs inskrivningen 

manuellt via en särskild blankett.
(6) 

 

 

 

3 
Arbetsförmedlingens interna information portal, VIS, 2015-02-09,  

    http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Vastra-Gotaland/2014-10-06-

Crossroads-hjalper-EU-migranter-att-hitta-ratt.html 
4
 Migrationsverket hemsida 2015-02-09, http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-

studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare 

5 Skatteverket hemsida 2015-02-09 
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige.4.76a43be412206334b89800018617.htm 

6
Arbetsförmedlingens interna information portal, VIS, 2015-02-09  

http://vis.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/verktyg/insatserochprogramao/etableringavnyanlanda/arbetstillstanduppehallstillstandoc

hinskrivning.4.61fd919f1288caeb0c4800057196.html 

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Vastra-Gotaland/2014-10-06-Crossroads-hjalper-EU-migranter-att-hitta-ratt.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Vastra-Gotaland/2014-10-06-Crossroads-hjalper-EU-migranter-att-hitta-ratt.html
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige.4.76a43be412206334b89800018617.htm
http://vis.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/verktyg/insatserochprogramao/etableringavnyanlanda/arbetstillstanduppehallstillstandochinskrivning.4.61fd919f1288caeb0c4800057196.html
http://vis.arbetsformedlingen.se/arbetsformedling/verktyg/insatserochprogramao/etableringavnyanlanda/arbetstillstanduppehallstillstandochinskrivning.4.61fd919f1288caeb0c4800057196.html
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Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit 

folkbokförda i Sverige. Skatteverket kan tilldela samordningsnummer på begäran av en myndighet. Numret 

tilldelas en person när det behövs i en verksamhet för att undvika personförväxling eller för att förenkla utbyte 

av information mellan myndigheter eller organisationer. Samordningsnumret utgår från en persons födelsetid 

men till skillnad från vad som gäller för personnummer adderas födelsedagen med talet 60, det vill säga någon 

född den 23 i en månad får talet 83 som dag. Det är inte möjligt för en enskild person att ansöka om 

samordningsnummer. Vilka som får begära att samordningsnummer tilldelas en person framgår av 5 § 

folkbokförings  förordningen (1991:749). Skatteverket har utvecklat en tjänst där den anslutande myndigheten 

skickar rekvisition och bifogar uppvisade handlingar elektroniskt till Skatteverket. Ett kvitto på mottagen 

rekvisition skickas direkt. När samordningsnumret är tilldelat skickas numret elektroniskt tillbaka till 

myndigheten.
(7)

 

 
 

 

 Enligt Socialstyrelsen: 

 

EU/EES-medborgare har fortsatt upphållsrätt efter tre månader om de uppfyller något av villkoren för 

uppehållsrätt. Till skillnad från uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är 

uppfyllt.  EU/EES-medborgare delas in i ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva: 

 

Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare 

Som ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som aktivt söker arbete och anses ha 

en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till 

likabehandling med svenska medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd.  

Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare 

Som ekonomiskt icke-aktiva räknas till exempel studenter och pensionärer. De har uppehållsrätt om de har en 

heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning. 

 

Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare 

Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva 

EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är 

beroende av EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp. 

 

Socialtjänstens ansvar för EU/EES-medborgare 

Socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till 

likabehandling hos socialtjänsten.  

Även turister och utlänningar utan uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har rätt att få en ansökan om ekonomiskt 

bistånd prövad av vistelsekommunen. Liksom för tillfälliga besökare från andra kommuner i Sverige, kan dock 

biståndet bli begränsat till exempelvis hjälp till hemresa.
(8) 

Mer information finns i vår vägledning Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7
 Skatteverket hemsida 2015-02-09 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/folkbokforingsamordningsnummer.4.46ae6b26141980f1e2d3643.html 
 

8 Socialstyrelsen hemsida, 2015-02-09, http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare                 
      

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-16
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/folkbokforingsamordningsnummer.4.46ae6b26141980f1e2d3643.html
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare
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5-2   Statistik 

 
Utifrån beskrivningen av gruppen utrikesfödda och de undergrupperna som finns inom den omfattande gruppen 

beställdes statistiken som skulle kunna visa rätt bild av förändringar under de tre senaste åren inom olika 

kategorier av arbetssökande på Arbetsförmedlingen Lund. 

Antal inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen Lund, öppenarbetslöshet och långtidsarbetslöshet 

är de faktorer som jämfördes mellan gruppen inrikesfödda, utrikesfödda.  Samtidigt har grupperna Nyanlända, 

Etablering och utrikesfödda som inte tillhöra Nyanlända (inklusive etablering) jämförts utifrån olika variabler. 

 Första diagramen visar alla inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen Lund under en tre 

årsperiod:  

 

 

 
 

 

 
   

Arbetsförmedlingen Lund      År 2012  År 2013  År 2014 

Antal inskrivna Inrikes födda  3491 

 

3257 

 

3178 (-9 %) 

Antal inskrivna Utrikesfödda  2074 

 

2110 

 

2110 (+1,7) 

Antal inskrivna Nyanlända  288 

 

285 

 

295 (+2,4) 

Utrikesfödda utan nyanlända  1786 

 

1825 

 

1877 (+5,1 %) 

Alla inskrivna  5565 

 

5367 

 

5288 (-5 %) 
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Antal inskriva arbetssökande inom gruppen utrikesfödda har utökats med 1,7 % 

under perioden från 2012 till 2014  

medan antal inskrivna arbetssökande inom gruppen inrikes födda under samma 

period har minskat 9 % 
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 Samma tendens syns inom antal utrikesfödda personer som är öppet arbetslösa under perioden 2012 till 

2014. 
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Öppet arbetslösa Af LUND År 2012 År 2013 År 2014 

Inrikes födda 1038 1078 1015 

Utrikesfödda 706 812 902 

Öppenarbetslöshet inom grupper inrikes- och utrikesfödda på Af Lund: 

 

Antalet av öppet arbetslösa arbetssökande inom gruppen utrikesfödda har 

utökat med 27 % under perioden från 2012 till 2014 

medan antal inskrivna arbetssökande inom gruppen inrikes födda under 

samma period har minskat på 2,2 % 
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  Antalet långtidsarbetslösa inom gruppen utrikesfödda har utökats under perioden 2012 till 2014 med 7 % 

medan gruppen inrikes födda under samma period visar en ökning på 2 %: 

 

 

 
 

 
Arbetsförmedlingen Lund År 2012 År 2013 År 2014 

Inrikes födda 3491 3257 3178 

Inrikes födda långtidsarbetslösa 785 831 778 

långtidsarbetslösa i procent 22,50% 25,50% 24,50% 
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Arbetsförmedlingen Lund År 2012 År 2013 År 2014 

Utrikesfödda samtliga inskrivna 2074 2110 2110 

Utrikesfödda långtidsarbetslösa 622 706 780 

långtidsarbetslösa i procent 30 % 33,50 % 37 % 

Långtidsarbetslöshet inom gruppen utrikesfödda: 

Långtidsarbetslöshet inom gruppen inrikesfödda: 

 

Antalet långtidsarbetslösa inom gruppen utrikesfödda har utökats  

mellan 2012 till 2014 med 7 %  

medan gruppen inrikes födda under samma period visar en ökning på 2 %  
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 Inskrivna ”Nyanlända” arbetssökande (inklusive sökande inom etablerings uppdrag) på 

Arbetsförmedlingen Lund under de senaste tre åren: 
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Nyanlända på Af Lund År 2012 År 2013 År 2014 

Antal inskrivna arbetssökande 288 285 295 

långtidsarbetslösa 86 112 119 

öppet arbetslösa 106 109 121 

sökande i program 91 101 88 

personer med arbete utan stöd 24 12 17 

personer med arbete med stöd 24 19 22 

personer med Nystartsjobb 20 26 27 

Inskrivna med hinder 23 18 20 

öppet arbetslösa 

sökande i program 

personer med arbete utan stöd 

personer med arbete med stöd 

personer med Nystartsjobb 

Inskrivna med hinder 

År 2012 År 2013 År 2014 

 

under perioden 2012 till 2014  

har antalet inskrivna nyanlända arbetssökande utökats med 2,4 %  

långtidsarbetslöshet inom denna grupp har ökat 38 %  

antalet av öppet arbetslösa i gruppen har ökat 14 %  
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5-3  Workshop 

 
Den 13 november 2014 ordnades en heldagsworkshop inom ramen av förstudien på Arbetsförmedlingen Lund. 

Utöver representanter från Lunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen var en del verksamma 

ideella aktörer i Lund bjudna till dagen. Rehab koordinatorer från ett par vårdcentraler i Lund medverkade också 

som representanter från vården. 

Syftet med dagens workshop var att synliggöra starten på förstudien, att inhämta behov, goda exempel och 

utmaningar till förstudien.  

Dagens workshop inleddes med en kort presentation av FINSAM, information om och syftet med förstudien. 

Dagens program var uppdelat i två delar med föreläsning och inspiration av projektet ”Mera Yalla” under 

förmidag och grupparbete och diskussion under eftermiddag. 

 

Del 1 - Förmiddag: Christina Merker Siesjö ordförande och verksamhetansvarig för Yalla trappan, Eva Hartman 

projektsamordnare Mera Yalla i Skåne, Zeina Douani och Taghrid El Ali anställda på Yalla trappan och 

ambassadörer för verksamheten beskrev hur Yalla Trappan verksamhet kom till och hur denna verksamhet 

fungerar idag.  

 

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö. 

Sedan 2010 drivs Yalla Trappan av en ideell förening och har idag 15 anställda i sina tre 

verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt städ- och konferensservice.  

Det arbetsintegrerande sociala företaget har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa 

arbetstillfällen för utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Behovet av 

arbetsintegrering för målgrupper som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden är stort, inte 

bara i Malmö utan även i andra skånska kommuner. Fler och fler ser värdet i att det skapas nya arbets- 

och mötesplatser i socialt utsatta bostadsområden, där delaktighet och gemenskap står i centrum och som 

innebär att människors kompetenser tas tillvara. 

Projektet Mera Yalla i Skåne är sprunget ur övertygelsen att de erfarenheter och den metod som arbetats 

fram inom ramen för Yalla Trappans verksamhet kan vara en inspiration och hjälp för andra som vill 

vara med och starta nya arbetsintegrerande sociala företag runt om i Skåne. Mera Yalla i Skåne löper 

under perioden 1 september 2013 till 31 december 2014. Projektet finansieras av Region Skånes sociala 

investeringsfond och ägs av ABF Malmö. 

Med utgångspunkt i Yalla Trappans arbetsmetod syftar projektet till att stödja och inspirera andra att 

starta nya arbetsintegrerande sociala företag. Projektet Mera Yalla i Skånes målsättningar är att: 
(9)

 

- sprida kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande  

- bidra till att nätverk skapas lokalt i Kristianstad, Landskrona och Malmö  

- framställa ett pedagogiskt handledningsmaterial i arbetsintegrerande socialt företagande  

- framställa inspirationsboken ”Resan till Yalla” 

 

Christina Merker Siesjö avslutade förmiddagspasset med en diskussion fråga till deltagarna på workshopen 

utifrån en 4-hörn modell.  

Vad anser du som viktigast framgångsfaktor när det gäller genomförande av en idé 

- Hörna 1: Samhällsbehov/nytta 

- Hörna 2: Goda samverkanspartner 

- Hörna 3: Genomtänkt idé 

- Hörna 4: Öppet hörn med andra svar än de andra! 

 

Det blev nästan en jämn fördelning av deltagare i varje hörn och avslutningsvis gav de samlade i varje hörna en 

kort motivering till sitt val. De framgångsfaktorer som det öppna hörnet uttryckte gällde engagemang, 

motivation, energi och prestiglöshet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Yalla Trappan hemsida, allt om Yalla trappan och Mera Yalla, 2015-02-02, http://www.yallatrappan.se/mera-yalla-24935160 

 

 

 

 

http://www.yallatrappan.se/mera-yalla-24935160
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Del 2- Eftermiddag: under eftermiddag delades deltagarna i förbestämda grupper med 5-6 deltagare. Alla fick 

uppdrag att diskutera och lista ut ”tre viktigaste utmaningar för att gruppen utrikesfödda snabbare och i större 

utsträckning skall kunna komma in på arbetsmarknaden i Sverige”. I nästa steg redovisade alla grupper sina svar 

som skrevs ner på tavlan.   

Förstå samhället   Kommunikation kultur   

Systemet passiviseras   Samhällets attityd 

Hälsa    Samordning mellan myndigheter 

Valideringssystem   Metoder och modeller 

Arbetsgivare   Brist på nätverk 

Kompetens   Normaliteterna 

Skapa arbetsmarknad  Språket 

 

Därefter fick alla deltagarna tillsammans rösta fram de 5 viktigaste utmaningar av de utskrivna områdena på 

tavlan för att diskutera dessa vidare. På så sätt bildades 5 nya grupper som skulle diskutera: 

. Arbetsgivare  

. Språk  

. Nätverk  

. Metod och modeller  

. Att förstå samhället  

 

Varje grupp fick utifrån teman för diskussionen besvara 2 frågor: 

 

1-Hur ska samverkan och samarbetet se ut kring utmaningen för ett lyckat koncept? 

2-Vad skall du/din organisation göra för att nå denna framgång? 

 

De redovisade förslagen av gruppdiskussionen i varje grupp var: 

. Grupp arbetsgivare: 

Hitta arbetsgivarambassadörer, mentorer, bli aktiva i de nätverken som redan finns t.ex. BNI affärsnätverk, 

utnyttja sociala nätverksforum som t.ex. Linkedln 

   
. Grupp Nätverk:   

Kartlägga föreningar såsom Maggan, Röda korset, IM och andra sociala nätverksplatser i Lund. 

 

. Grupp: Metoder och Modeller   

Skapa team med samlad kompetens från respektive myndigheter (Myndighetsteam) för att insatser från 

olika myndigheter skall samordnas. 

 

. Grupp: Språket 

Samverkan mellan Migrationsverket och frivilligorganisationer för flyktingar under asyl tid och i väntan på 

uppehållstillstånd. 

               

. Grupp: Att förstå samhället.  

Definiera behov, göra research hos arbetsgivare. Vilken utbildning kring frågan ges i dag. Hur målgruppen 

själv upplever behoven, vad målgruppen behöver för att förstå samhället, fokus på arbetslivet. 

Med ett medevetet val bestämde vi under workshopen att hålla fast vid det vidgade begreppet ”utrikesfödda”. Med 

syftet att med en inkluderande syn kunna se över behoven hos alla under grupper som finns inom gruppen 

”utrikesfödda” likväl som alla utmaningar olika myndigheter och aktörer möter i sina kontaker med dessa grupper. 
Utifrån denna utgångspunkt utkristalliserades under workshopsdiskussioner att det gemensamma behovet för 

hela gruppen och som berör alla myndigheter, är behovet av samordning i de olika insatser som olika 

myndigheter erbjuder.  

Insatserna från olika myndigheter som berör områden såsom arbete, språk, försörjning, boende, barnomsorg, 

frisk- och hälsovård kan inte ha optimal effekt om de inte planeras i en samordnad form med rätt ordningsföljd 

utifrån individens situation, förutsättningar och behov. Samtidigt diskuterades en del om rollen som den ideella 

sektorn kan ha som kompletterande aktör till myndigheterna för att erbjuda de alternativa aktiviteter som ligger 

utanför myndigheternas ansvarsområde. Detta kan vara ett utvecklingsområde för Lund för att hitta 

samarbetsformer mellan ideella sektorn och myndigheterna inom FINSAM men också mellan de ideella 

organisationerna för att förstärka sina krafter i samarbete med varandra.  
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6- Avgränsningar  
 

Denna tidsbegränsade förstudie har varit riktad mot hela gruppen utrikesfödda och därför har det varit 

nödvändigt att göra kategorisering av olika undergrupper som i sin tur kan möjliggöra avgränsningar. 

Avgränsningen är också nödvändig för att den sedan ska användas som underlag för fortsatt planering. 

Diagramen nedan sammanfattar olika kategorier av arbetsökande som är registrerad hos Arbetsförmedlingen 

som utrikesfödda: 

 

 

 
 

Enligt upplevelsen hos personalen i direktservice på Arbetsförmedlingen Lund, har antalet inskrivna 

arbetssökande från EU länder utökats under de senaste två åren.  Men idag finns ingen möjlighet att bekräfta 

denna upplevelse via siffror då det inte går att söka på medborgskap som kriterier i Arbetsförmedlingens 

registersystem. Därför har vi ingen statistik på antal inskrivna arbetssökande som är EU medborgare och hur 

antalet förändrats över tid med eventuell risk för långtidsarbetsslöhet inom denna grupp. 

Samtidigt råder det en viss oklarhet kring reglerna gällande vistelse villkoren för EU medborgare som reser till 

annat land inom EU för att söka arbete. Utifrån denna bakgrund kommer gruppen EU-medborgare uteslutas i 

fortsättnings arbete för förstudien. Därmed kommer gruppen utrikesfödda från länder utanför EU och EES att 

vara i fokus, med avgränsning till de arbetssökande inom gruppen där enbart insatser från Arbetsförmedlingen 

inte räcker till för att de skall komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Det kan vara andra faktorer som ohälsa 

eller oklarhet i hälsosituationen, svårigheter att lära sig svenska språket via de traditionella vägar eller andra 

omständigheter som kräver att minst två eller flera parter inom FINSAM samordnar sina insatser till individen 

för att nå ett optimalt resultat. Den avgränsade gruppen är ändå en omfattande och blandad grupp som består av 

olika individer med olika förutsättningar och behov.  

Målgruppen är fortfarande en heterogen grupp med kvinnor och män från olika länder och kulturer, i olika åldrar 

och med olika erfarenheter. Det handlar om personer som har bott i Sverige endast ett par månader men även om 

personer som har bott i Sverige i många år. 
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7- Analys, reflektion 
 
Den här delen av rapporten är baserad på reflektioner och iakttagelser från projektledarens egna 

erfarenheter som handläggare på Arbetsförmedlingen, både inom etableringsuppdrag men även som 

handläggare för nyanlända och övriga utrikesfödda arbetssökande. 

Här nedan har jag försökt att sammanföra olika kategori av arbetssökande inom utrikesfödda som utmärker 

sig och behöver insatser utöver de vanliga arbetsrelaterade aktiviteterna:  

 

 Individer som till följd av krig, förföljelse, tortyr eller förlust av anhöriga under krig upplever psykisk 

ohälsa i form av posttraumatiska och akuta stressreaktioner, depressiva symtom, komplexa 

sorgereaktioner samt en allmänt sänkt livskvalitet. Personer som lider av PTSD (post traumatiska 

stressyndrom)- har många gånger en diffus symtombild med såväl psykiskt som fysiskt relaterade 

inslag. De typiska symtomen handlar om sömn-, koncentrations- och inlärningsproblematik, diffusa och 

svåridentifierade smärtupplevelser. Dessa personer brukar ha svårt för att följa sina SFI studier i den 

vanliga klassrum formen eller i den otraditionella formen med konversation via språkträning. 

  

 Kvinnor som kommer från patriarkala kulturer där det inte är förenligt med att kvinnan förvärvsarbetar 

eller utbilda sig har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Låg utbildningsbakgrund i 

kombination med avsaknad av arbetslivserfarenhet minskar deras chanser att kunna tillträda på den 

öppna arbetsmarknaden i Sverige.  

Upplevelse av olika värk problematik är också återkommande för dessa kvinnor när en planering mot 

arbetsrelaterade aktiviteter (t.ex. praktik) på börjas. I sådana situationer brukar det vara svårt att utreda 

orsaken till värkproblematiken. Det psykiska motståndet och stressen över förändringen i livsrutiner kan 

utlösa olika former av värkproblem. Men det kan också vara rent somatiskt relaterade problem som 

först visar sig i ett arbetsrelaterat sammanhang.  

 

 Individer som i sina hemländer har jobbat med enkla arbetsuppgifter som har försvunnit för länge sedan 

från den svenska arbetsmarknaden har längre väg för att rusta sig mot den aktuella marknaden i Sverige. 

De krav som den svenska arbetsmarknaden ställer på individen för att vara anställningsbar brukar vara 

mycket högre än arbetsmarknaden i de länder som dessa individer kommer ifrån. I Sverige är kraven på 

att behärska svenska språket och/eller att ha körkort vanlig förekommande, även inom traditionella 

okvalificerade yrken.  

 

 Individer med kroniska sjukdomar från hemlandet som är i behov av behandling och medicinering 

måste ibland vänta länge för att komma till utredningar hos olika specialister inom vården. Avsaknad av 

sjukdomshistorik i Sverige gör det svårt för vården att skriva tydliga utlåtande gällande personens 

hälsotillstånd innan sådana utredningar är genomförda. Detta kan ha stor betydelse för planering mot 

arbete som individen har med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens specialister (sjukgymnast, 

arbetspsykolog, audionomer och synpedagoger) har möjlighet till att göra en hel del bedömningar för att 

klargöra individens arbetsförmåga men ibland det kan vara nödvändigt att ha läkarens utlåtande utifrån 

den medicinska aspekten. 

 Utrikesfödda arbetssökande som inte har arbetat i Sverige blir sällan sjukskrivna då enligt rutiner inom 

vården sjukskrivning är relaterad till utförande av ett arbete.  Idag finns det utarbetade rutiner för 

samverkan mellan olika myndigheter gällande individer som är sjukskrivna. Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan har sedan flera år tillbaka ett förstärkt samarbete runt individer med långvariga 

sjukskrivningsperioder där vården blir inkopplad vid behov. Men hälsotillståndet för utrikesfödda 

utredas sällan i en sådan samordnad form mellan olika myndigheter. Avsaknad av sjukdomshistorik hos 

vården samt att målgruppen saknar sjukpenninggrundande inkomst (SIG) hos Försäkringskassan kan 

vara anledningar till att de befintliga rutinerna mellan myndigheterna inte har fungerat för den här 

gruppen.  
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 Vuxna individer utan skolbakgrund (analfabeter) eller med väldig kort skolbakgrund brukar ha svårt att 

ta till sig undervisning av svenskaspråket via SFI. En del av dessa individer skrivs ut från SFI på grund 

av dålig progression i språkutvecklingen eller för att SFI-tiden som är begränsad tar slut. Att lära 

språket via praktisk träning på en arbetsplats kan vara en alternativ väg för dessa individer. Även om 

syftet med en praktik är språkträning, händer det ofta att arbetsgivare vill att personen skall kunna tala 

svenska. 

 En del personer inom målgruppen fullföljer inte svenskundervisningen. Det kan bero på olika orsaker 

t.ex. föräldraledighet i samband med födelse av barn är en ganska vanlig orsak för kvinnor. Men det kan 

också bero på dålig progression i språkutvecklingen, för hög frånvaro eller att SFI-tiden som är 

begränsad 

helt enkelt är slut. Det finns dock, för en del möjlighet att efter en tid åter söka till SFI. 

 Hur individen inom målgruppen klarar av att hantera de praktiska vardagliga rutinerna i Sverige beror 

på vad individen har för bakgrund och erfarenhet från sitt hemland.  Det kan vara en stor utmaning för 

en del personer inom gruppen utrikesfödda att hantera vardagslivet i ett så moderniserat land som 

Sverige. Att använda allmänna kommunikationsmedlen, köpa biljetter till buss och tåg, använda 

bankautomater, tidsbokning hos vården via telefon, sjukanmäla sig eller barnen till Försäkringskassan 

via telefon, fylla i olika blanketter hos myndigheterna och betala räkningar är exempel på en rad av de 

praktiska vardagsrutinerna i Sverige idag. Många gånger har dessa behov inte uppmarksammats som 

hinder som måste överbryggas för att individen klara sin vardag och i synnerhet arbetslivet.  

 

Att bemöta behoven hos dessa grupper är en stor utmaning som myndigheterna i Sverige har framför sig. Många 

av grupperna är nya målgrupper för myndigheterna. Därför kan anpassningar eller utformning av helt nya 

insatser och åtgärder vara nödvändiga. Insatserna som saknas idag: 

 
 Begränsade möjligheter till andra former av insatser gällande språkinlärning för personer som inte 

klarar av SFI på grund av analfabitism eller läs och skrivsvårigheter 

 

 Avsaknad av sysselsättningsaktiviteter och rehabiliterande aktiviteter för utrikesfödda personer som 

saknar arbetsförmågan motsvarande heltid (8 timmar/dag). Dessa individer kan ha kontakt med 

kommunen utifrån behov av ekonomiskt bistånd och/eller kan vara inskrivna som arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen med deltidsarbetsförmåga dvs. arbetsförmåga på mindre än 100 % 

 

 Oklarhet i ansvarsområden gällande medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder 

och rehabilitering mellan Af och kommunen och vården gällande gruppen utrikesfödda 

 

 Avsaknad av rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen gällande personen 

med nedsatt arbetsförmåga som inte har SGI. Försäkringskassans samordningsansvar innebär att FK ska 

utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvården, 

Arbetsförmedlingen, kommunen och andra myndigheter som behövs för att den sjukskrivna personen 

ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. Detta 

samordningsansvar gäller även för de personer som har SGI 0 (sjukpenning grundande inkomst 

noll) dvs. de som har ingen sjukpenning 

 

 

 Idag saknas möjligheter till tester och utredningar t.ex. psykologtester, begåvningstester och 

dyslexitester för individer som inte behärskar svenska. Läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas via SFI 

undervisningen men orsaken kan sällan utredas.  

 

 Trots de många samarbetsytor som finns idag mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i Lund saknas 

det en övergripande struktur som kan säkerställa att man vid ärende med samordnings behov kan nå 

varandra inom respektive verksamhet. Inom gruppen utrikesfödda som tillhör etableringsuppdraget 

finns idag utarbetade kontakter mellan Arbetsförmedlingen Lunds kommun och SFI. För att de övriga 

utrikesfödda personer som är i behöv av SFI, försörjningsstöd och arbete, borde motsvarande struktur 

finnas. 
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 Trots att Arbetsförmedlingen har många förberedande utbildningar till personer som står långt från 

arbetsmarknaden men saknas fortfarande insatser som är anpassade för personen med väldigt 

begränsade språkkunskap i svenska. Språkstöd på olika språk inom motiverande, förberedande och 

vägledande insatser behövs för att gruppen utrikesfödda med låg kunskap i svenska skall kunna utnyttja 

dessa insatser. 

 

 Avsaknad av samlade resurser i form av social träning, språkträning, friskvård, som behandling för 

personer med PTSD (Post Traumatiska Stress Symtom). (PTSD center i Malmö som drivs idag som ett 

FINSAM projekt är en lyckad modell som visar på vikten av samlade resurser från olika hål för att nå 

framgång)  

 

Vi kan konstatera att om antalet utrikesfödda som kommer in på arbetsmarknaden skall utökas krävs det en 

närmare samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen, sjukvården och Försäkringskassan. En sådan 

samverkans modell är redan förbered via lokala Samordningsförbund. Samordningsförbunden, FINSAM är en 

etablerad struktur för en sådan samverkan inom rehabilitering. Enligt laget om finansiell samordning § 1–2 

”… Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete.”  
(10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
 I begreppet rehabilitering ingår alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder för att hjälpa individen att 

återvinna sina funktionsförmågor och förutsättningar för ett normalt liv. (Proposition 1996/97:63, Samverkan, socialförsäkringens 
ersättningsnivåer och administration m.m.,- Proposition 2002/03:132, Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) 

 

 

 http://www.finsam.se/omfinsam 


