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Förord 

År 2019 var skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda 
kvinnor och män i genomsnitt 7 procentenheter. För dem med 
utomeuropeisk bakgrund var skillnaden dubbelt så stor, hela 14 pro-
centenheter. De kvinnor som kommer som flyktingar eller som 
anhöriga till flyktingar har allra lägst sannolikhet att vara sysselsatta. 

Att utrikes födda kvinnor har relativt låg sysselsättningsgrad är 
ett problem i sig. En egen inkomst är ofta en grundläggande 
förutsättning för individens oberoende och självständighet. Dess-
utom är det ett problem för den svenska välfärdsmodellen, eftersom 
den bygger på att så många som möjligt arbetar. 

Kvinnor flyttar i högre grad än män till Sverige av familjeskäl – 
som anhöriga till någon som redan är bosatt i Sverige eller som 
medföljande till någon som kommer till Sverige av arbetsmarknads-
skäl. I dagsläget är kunskapen om dessa kvinnors integration på 
arbetsmarknaden begränsad, samtidigt som insatserna för att under-
lätta deras etablering i arbetsliv och samhälle är mindre än för 
flyktingar och deras anhöriga. Under rådande regelverk förväntas 
kvinnor som invandrar av familjeskäl i stor utsträckning klara 
inträdet på arbetsmarknaden själva. Till skillnad från dem som 
kommer som flyktingar eller anhöriga till flyktingar har de till 
exempel inte tillgång till etableringsprogrammet. 

I den här rapporten till ESO fördjupar Elin Landell kunskapen 
om hur och varför utrikes födda kvinnors och mäns arbetsmarknads-

integration skiljer sig åt. Landell undersöker bland annat om det 
finns särskilda hinder för kvinnor som gör att de under de första åren 
i landet förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än männen. Hon finner 
att barn i förskoleåldern minskar mammornas sannolikhet att ha 
arbete medan det ökar pappornas. Högre utbildning underlättar 

 Monir Dastserri, ämnesråd och analytiker på Arbetsmarknadsdepartementet, har ansvarat 
för rapportens statistiska bearbetningar och analyser.  
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arbetsmarknadsinträdet för såväl kvinnor som män. Men i de fall 
både kvinnan och mannen har låg utbildning har mannen större 
sannolikhet att vara sysselsatt. Bland de kvinnor som studeras i 
rapporten finns också grupper som löper särskilt stor risk att hamna 
i långvarigt utanförskap. 

För att öka utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegration 
och i förlängningen sysselsättningsgrad menar Landell att alla 
kvinnor behöver nås, oavsett skäl för bosättning. Till exempel måste 
etableringsprogrammet bli tillgängligt även för kvinnor som 
migrerar som anhörig till någon som redan är bosatt i Sverige eller 
som kommer som medföljande till arbetskraftsinvandrare. Landell 
rekommenderar dessutom ytterligare åtgärder inom föräldraför-
säkringen och satsningar på utbildning.  

Jag hoppas att den här rapporten kan bidra till ökad förståelse för 
hur komplex frågan om utrikesfödda kvinnors integration på den 
svenska arbetsmarknaden är och insikter i den mångfald av insatser 
som behövs för att förbättra situationen. Arbetet med rapporten har 
följts av en referensgrupp bestående av personer med god insikt i 
dessa frågor. Gruppen har letts av Ann-Zofie Duvander, ledamot i 
ESO:s styrelse. Som alltid i ESO-sammanhang svarar författaren 
själv för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. 

Stockholm i december 2021 

Karolina Ekholm 
Ordförande i ESO 
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Sammanfattning 

Att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor är en priorite-
rad fråga för såväl arbetsmarknads- och integrationspolitiken som 
jämställdhetspolitiken. Trots detta verkar utvecklingen gå åt fel håll. 
Medan sysselsättningsgapet har minskat mellan inrikes och utrikes 
födda de senaste åren, har gapet mellan utrikes födda kvinnor och 
utrikes födda män vidgats. Även skillnaden i arbetskraftsdeltagande 
mellan utrikes födda kvinnor och män har ökat de senaste åren, och 
2019 stod nästan var tredje kvinna född utanför Europa utanför 
arbetskraften. 

Syfte och metod 

Rapporten syftar till att fördjupa kunskapen om hur och varför 
utrikes födda kvinnors och mäns arbetsmarknadsintegration skiljer 
sig från varandras. Finns särskilda hinder för kvinnor som gör att de 
under de första åren i landet förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än 
män? Vilka faktorer korrelerar med ett snabbare inträde på arbets-
marknaden för kvinnor? Hur kan samhällets insatser förändras så att 
nyanlända kvinnors arbetsmarknadsintegration förbättras? Huvud-
fokus ligger på sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor 
och män. 

Utrikes födda är en mycket heterogen grupp. Tidigare studier av 
nyanländas arbetsmarknadsintegration i Sverige har huvudsakligen 
avsett flyktingar och deras anhöriga. Kvinnor invandrar emellertid i 
hög utsträckning som anhöriga till någon som redan är bosatt i 
Sverige eller som medföljande till män som kommer till Sverige av 
arbetsmarknadsskäl. Den förenklade bilden av invandringen som 
bestående av flyktingar respektive arbetskraftsinvandrare missar 
således en stor grupp – och denna grupp består huvudsakligen av 
kvinnor. 
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I denna rapport tas därför ett bredare grepp. Den empiriska 
analysen omfattar kvinnor och män som invandrat från länder 
utanför EU/EES av såväl flykting-, familj- som arbetsmarknadsskäl, 
och resultaten redovisas genomgående uppdelade på både kön och 
grund för bosättning. Med hjälp av individdata från Statistiska 
centralbyråns longitudinella databas för integrationsstudier 
(STATIV) följs inträdet på arbetsmarknaden fram till 2018 för dem 
som invandrade 2014. Analysen omfattar samtliga personer som var 
19–59 år när de invandrade och som respektive uppföljningsår fort-
farande var bosatta i Sverige. För att även kunna relatera arbets-
marknadsintegrationen under de första åren till utvecklingen på 
längre sikt följer vi också sysselsättningsutvecklingen fram till och 
med 2018 för kvinnor och män som invandrade 2003.  

Tre olika utfallsmått används för att beskriva hur inträdet på 
arbetsmarknaden ser ut för kvinnor jämfört med män. Andelen som 
har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla används i den de-
skriptiva analysen av utvecklingen av olika inkomstslag för grupper 
med olika grund för bosättning. Andelen sysselsatta (förvärvs-
arbetande) enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS) och andelen som varken arbetar eller studerar (risk för 
utanförskap) används både i den deskriptiva och fördjupade analysen 
av kvinnors arbetsmarknadsintegration jämfört med mäns. Mot 
bakgrund av den kritik som riktats mot att måttet sysselsatt har en 
för svag koppling till vad som kan betraktas som ett ”riktigt jobb” 
görs även regressioner med måttet etablerad för att testa stabiliteten 
i resultaten.1  

Situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor 

Den utrikes födda befolkningen i Sverige har ökat markant sedan 
början av 2000-talet och uppgick till drygt 2 miljoner i slutet av 2019. 
Som andel av befolkningen motsvarar det 19,3 procent, vilket är en 
ökning med 8,3 procentenheter från 2000.  

Det finns en genomgående skillnad mellan kvinnor och män vad 
gäller grund för bosättning. Kvinnor invandrar i betydligt högre 
utsträckning av familjeskäl än män. I vissa fall kommer kvinnorna 

 
1 Måttet etablerad grundar sig på SCB:s registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS). Gräns-
värdet för årsinkomst för att klassas som etablerad är högre än gränsvärdet för att räknas som 
sysselsatt. 
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som anhöriga till flyktingar (familjeåterförening), i andra fall som 
anhöriga till en person som är född eller stadigvarande bosatt i 
Sverige (övriga anhöriga). Under senare år har också många kvinnor 
flyttat till Sverige som medföljande till en make/sambo som 
invandrat för arbete. Under perioden 2004–19 har gruppen övriga 
anhöriginvandrare varit den största kategorin för kvinnor samtliga 
år utom 2016, då antalet flyktingar från Syrienkriget ökade kraftigt 
även bland kvinnor. För män ligger flyktinggruppen högre än övriga 
kategorier också 2006 och 2007, samt under flera år på 2010-talet. 

Många utrikes födda hör till gruppen som kan benämnas margi-
nalarbetskraft – när arbetsmarknaden är god ökar jobbchanserna, 
men när konjunkturen viker löper de störst risk att bli arbetslösa. 
Kvinnor som invandrat från länder utanför EU/EES är särskilt 
utsatta. Sysselsättningsgraden är lägre än i övriga grupper, och 
arbetslösheten är högre. Tre av tio står också helt utanför arbets-
kraften. I många fall beror detta på studier, men också arbete i 
hemmet är ett vanligt skäl till att inte delta i arbetskraften. Bland 
utrikes födda kvinnor som har ett arbete dominerar tidsbegränsade 
anställningar i lågkvalificerade jobb.  

Skillnader mellan kvinnors och mäns etableringsmönster 

För de flesta som invandrar till ett nytt land tar det tid att komma in 
på arbetsmarknaden. Kvinnors arbetsmarknadsintegration är dock 
betydligt långsammare än mäns, vilket är en viktig förklaring till den 
ökade skillnaden i sysselsättning och arbetskraftsdeltagande mellan 
utrikes födda kvinnor och män under 2010-talet.  

För kohorten som invandrade 2014 ökade sysselsättningen bland 
män ganska snabbt de första åren, medan kvinnor i samtliga grupper 
förvärvsarbetade i betydligt lägre grad. Sysselsättningsnivån varierar 
mellan olika grund för bosättning, men könsgapet fyra år efter 
invandringen (2018) är ca 20–25 procentenheter för samtliga 
grupper. Detta mönster kan även ses för dem som invandrade 2003. 
Könsgapet är som störst efter ca fem år i landet, för att därefter 
successivt minska. Efter 15 år är skillnaden mellan kvinnors och 
mäns sysselsättningsgrad i stort sett borta.  

Också när vi ser till andelen som har förvärvsarbete som huvud-
saklig inkomstkälla är skillnaden mellan kvinnor och män mellan 20 
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och 25 procentenheter efter fyra år i landet. Kvinnor har i stället 
oftare sin största inkomst från föräldrapenning och från studiestöd. 
Även utfallsmåttet som beskriver risk för utanförskap visar på ett 
tydligt könsgap. År 2018 var det nästan var femte kvinna (17 pro-
cent) som varken arbetade, studerade eller deltog i arbetsmarknads-
åtgärder eller SFI. Motsvarande andel bland männen var 10 procent. 

Betydande könsgap efter fyra år i landet 

Förutom att sysselsättningen är lägre för kvinnor än för män, är 
andelen förvärvsarbetande också lägre för flyktingar och anhöriga till 
flyktingar än för övriga kategorier, högre för dem med längre 
utbildning och lägre för gruppen födda i Asien jämfört med övriga 
födelseregioner. För bland annat familjesammansättning och ålder 
skiljer sig mönstren mellan män och kvinnor. I den fördjupade 
analysen görs logistiska regressioner där hänsyn tas till flera 
bakomliggande faktorer samtidigt för att ge en tydligare bild av olika 
faktorers isolerade betydelse.  

Chansen för en kvinna att förvärvsarbeta fyra år efter invand-
ringen är 37 procent lägre än för en man, och kvinnors chans att vara 
etablerade på arbetsmarknaden är 20 procent lägre än mäns. I 
modellerna kontrolleras för skillnader i ålder, utbildningsnivå, 
familjesammansättning, grund för bosättning, typ av bosättnings-
kommun och födelseregion, samt att tidigt efter invandringen vara 
inskriven på Arbetsförmedlingen respektive påbörja studier i 
svenska för invandrare (SFI). Av dessa faktorer är det framför allt 
kombinationen att vara kvinna och att ha barn under sex år som har 
en tydlig inverkan på skillnaden mellan kvinnors och mäns arbets-
marknadsintegration. 

Vad den återstående skillnaden mellan kvinnors och mäns chans 
att förvärvsarbeta beror kan regressionerna inte ge något svar på. 
Möjliga förklaringar kan vara skillnader i yrkeserfarenhet mellan 
kvinnor och män, eller skillnader i motivation och självförtroende 
som vi inte kan kontrollera för. Tidigare studier har också visat att 
otydlig styrning, i kombination med stereotypa föreställningar om 
utrikes födda kvinnor, hos handläggare på Arbetsförmedlingen och 
andra aktörer som ska ge stöd för inträdet på arbetsmarknaden kan 
bidra till kvinnors lägre chans att komma i arbete. Däremot verkar 
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arbetsgivare diskriminera utrikes födda kvinnor i lägre grad än 
utrikes födda män.  

Barn i förskoleåldern framstår som det största hindret för nyanlända 
kvinnors arbetsmarknadsintegration 

Kvinnor som nyligen invandrat har ett relativt högt barnafödande de 
första åren i landet. Det är också en hög andel av kvinnorna i 
grupperna flyktingar, anhöriga till flyktingar och anhöriga till arbets-
kraftsinvandrare som har barn i förskoleåldern när de invandrar. 
Forskningen visar att kvinnors större ansvar för omsorgen om små 
barn leder till att deras inträde på arbetsmarknaden försenas jämfört 
med männens. Våra separata regressionsmodeller för kvinnor 
respektive män bekräftar denna bild. Att ha barn under sex år är 
förknippat med en tydligt lägre chans för kvinnor (drygt 50 procent 
lägre) att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen, och en kraftigt 
förhöjd risk (90 procent högre) att höra till gruppen som varken 
arbetar eller studerar. För män, däremot, medför barn i förskole-
åldern i stället en högre benägenhet att förvärvsarbeta jämfört med 
män som inte har barn under sex år. Även att vara gift samvarierar 
med en något lägre chans för kvinnor att förvärvsarbeta, medan det 
för män innebär en något högre chans att vara sysselsatt.  

Hög risk för utanförskap för kvinnor som kommer som anhörig till 
arbetskraft och som övrig anhörig 

Jämfört med kvinnliga flyktingar har kvinnor som invandrat som 
övriga anhöriga och som anhöriga till arbetskraft något högre chans 
att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen. Men i dessa grupper 
finns också många som riskerar långvarigt utanförskap. Drygt 
30 procent av kvinnorna som 2014 kom som anhöriga till arbets-
kraft, och mer än var fjärde kvinna som invandrade som övrig 
anhörig, återfanns 2018 bland dem som varken arbetade, studerade, 
deltog i SFI eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Många står både 
utanför arbetsmarknaden och utanför de offentliga transfererings-
systemen. Året efter invandringen är det nära 40 procent av 
kvinnorna i gruppen anhöriga till arbetskraft som helt saknar 
inkomst, medan motsvarande andel bland kvinnor i gruppen övriga 
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anhöriga är nära 30 procent. Risken för långvarigt utanförskap är 
tydligt högre för dessa grupper av kvinnor jämfört med kvinnor som 
invandrat som flyktingar. 

Övriga anhöriga och anhöriga till arbetskraft har inte tillgång till 
etableringsprogrammet. De har dock rätt att delta i SFI och i sam-
hällsorientering, och de ska precis som andra arbetssökande kunna 
få hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen för att komma in på 
arbetsmarknaden. Men enbart ungefär hälften av kvinnorna i 
gruppen övriga anhöriga deltar i SFI de första åren i landet, och bland 
anhöriga till arbetskraft är SFI-deltagandet ännu lägre, ca 20–
30 procent. I dessa grupper är det också ovanligt att skriva in sig som 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  

Högre utbildningsnivå är den främsta framgångsfaktorn för kvinnors 
arbetsmarknadsintegration  

Kontrollerat för övriga faktorer har kvinnor med gymnasieut-
bildning mer än dubbelt så hög chans att vara sysselsatta fyra år efter 
invandringen jämfört med kvinnor med den kortaste utbildningen. 
Även kvinnor som har utbildning motsvarande nioårig grundskola 
har en tydligt högre chans att förvärvsarbeta, drygt 50 procent 
högre, jämfört med kvinnor med mycket kort utbildning. Högre 
utbildningsnivå är en framgångsfaktor även för män, men har inte 
lika stor betydelse som för kvinnor. 

Att sakna gymnasieutbildning framstår alltså som en större nack-
del för nyanlända kvinnor än för nyanlända män. En bidragande 
förklaring kan vara att kvinnodominerade bristyrken generellt sett 
har högre formella utbildningskrav än mansdominerade bristyrken 
och att män med kort utbildning därför har lättare att hitta ett arbete 
än kvinnor med motsvarande utbildningsnivå. Det kan dock även 
handla om att arbetsförmedlare inte uppfattar kvinnor med kort 
formell utbildning som matchningsbara, och att förmedlarna har 
lättare att fånga upp informell kompetens hos män än hos kvinnor. 
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Tidig kontakt med Arbetsförmedlingen och att tidigt påbörja SFI 
utgör framgångsfaktorer för kvinnor 

Kvinnor har ofta mindre arbetslivserfarenhet än män, och studier 
indikerar att kvinnors familjenätverk snarare hämmar än främjar 
inträdet i arbetslivet. Stöd med kontakter och nätverk som kan leda 
till jobb kan därmed vara viktigare för kvinnor än för män, vilket 
också bekräftas i våra regressionsmodeller. Chansen att vara syssel-
satt fyra år efter invandringen är drygt 40 procent högre för kvinnor 
som varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen år 0 
eller år 1 jämfört med kvinnor som inte haft en tidig kontakt. Att 
tidigt påbörja SFI är förknippat med en högre chans att vara 
sysselsatt för både för kvinnor och för män.  

Rekommendationer för att snabba upp utrikes födda kvinnors 
arbetsmarknadsintegration 

Utrikes födda kvinnors långsamma inträde på arbetsmarknaden är 
ett stort samhällsproblem, ur ekonomiskt, sysselsättningspolitiskt 
och jämställdhetsperspektiv. Radikala förändringar kan behövas, och 
ett kvantifierat mål som tar sikte på att minska sysselsättningsgapet 
skulle kunna bidra till ett ökat fokus på effektiva insatser och en 
bättre anpassning av politiken. I rapporten diskuteras ett antal 
förslag med fokus på förändringar som kan genomföras relativt 
snabbt. 

Samtliga nyanlända kvinnor behöver nås. För att öka syssel-
sättningen bland utrikes födda kvinnor behöver insatser som under-
lättar inträdet på arbetsmarknaden nå ut till samtliga nyanlända 
kvinnor, oavsett grund för bosättning. Arbetsmarknadsintegration-
en är långsam för många av kvinnorna som kommer som övriga 
anhöriga och som medföljande till arbetskraftsinvandrare och risken 
är hög att många av dessa kvinnor hamnar i ett långvarigt utanför-
skap.  

• Skärpta krav för permanent uppehållstillstånd behöver balanseras 
med ökade insatser för att söka upp, informera och motivera till 
att delta i insatser. 

• Öppna möjligheten att delta i etableringsprogrammet för dem 
som invandrar som anhöriga från länder utanför EU/EES.  
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• Kommunernas ansvar att motivera till deltagande i SFI och 
samhällsorientering behöver förtydligas.  

De föräldrarelaterade ersättningarna och tillgången till stöd för kvinnor 
med barn kan anpassas bättre. Många utrikes födda kvinnor har, eller 
får, barn under de första åren i Sverige då deras kompetens och 
nätverk för etableringen i arbets- och samhällslivet behöver byggas 
upp. Kvinnors långsammare arbetsmarknadsinträde kan i stor 
utsträckning kopplas till ansvaret för omsorgen om barn.  

• Reserverade dagar för respektive förälder (pappamånaderna) bör 
införas också för föräldrapenning på grundnivå, som nyanlända 
föräldrar kan ta del av.  

• Nationell vägledning behövs för att utveckla en långsiktig verk-
samhet inom den öppna förskolan som stärker föräldralediga 
kvinnors nätverk och kunskaper i svenska.  

• Ramtiden för etableringsinsatserna bör utökas för att åstad-
komma mer jämställda möjligheter att ta del av stödet. Etable-
ringsprogrammet kan också behöva bli mer flexibelt i längd, 
beroende på individuella behov av stöd för arbetsmarknads-
inträdet.  

• Etableringstilläggen bör individualiseras för mer jämställda 
incitament att börja arbeta och att delta i etableringsinsatser.  

• Etableringsersättningen och etableringstilläggen behöver följa 
med prisutvecklingen för att inte kvinnors incitament att delta i 
etableringsinsatser successivt ska urholkas.  

Jämställt och likvärdigt stöd till arbete kräver tydlig styrning. Inom 
arbetsmarknadspolitiken märks ett ökat fokus de senaste åren på 
målsättningen om en jämställd tillgång till arbetsnära stödinsatser. 
Trots lika förutsättningar vad gäller t.ex. utbildningsnivå och ålder 
får dock utrikes födda kvinnor fortfarande inte ta del av de insatser 
som har bäst resultat för övergång till arbete i samma utsträckning 
som övriga grupper. Skillnader i bemötandet av kvinnor och män kan 
vara en förklaring till de osakliga könsskillnaderna i fördelningen av 
stöd.  
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• Arbetsförmedlingen behöver säkerställa en likvärdig arbets-
marknadspolitisk bedömning för kvinnor och män.  

• Tydlig styrning och uppföljning av arbetssätt och processer krävs 
för att säkerställa att utrikes födda kvinnor får det stöd de 
behöver. När fristående aktörer ska leverera olika insatser 
behöver Arbetsförmedlingen inkludera tydliga jämställdhetskrav 
i förfrågningsunderlag och avtal.  

• Arbetsförmedlingen bör årligen redovisa en fördjupad analys av 
utrikes födda kvinnors deltagande i program och insatser.  

• Socialtjänsten bör alltid genomföra individuella möten för 
planering och utredning för egen försörjning för att bättre fånga 
upp kvinnors behov av stöd för att komma närmare arbets-
marknaden.  

Ökade möjligheter till utbildning. Bland kvinnor som nyligen 
invandrat till Sverige finns en relativt stor grupp som har mycket 
kort utbildning och som har behov av kompetenshöjning för en 
långsiktigt hållbar arbetsmarknadsintegration. En avvägning mellan 
utbildning och arbetsnära stöd behöver dock alltid göras som 
grundas på en bred kartläggning av individens kompetenser, erfaren-
heter och intressen. 

• Utbildningsplikt bör införas i jobb- och utvecklingsgarantin för 
långtidsarbetslösa för en tydlig styrning av Arbetsförmedlingens 
kartläggning av arbetssökandes behov av kompetenshöjning.  

• Kravet på sex månaders sammanhängande arbetslöshet för 
studiestartsstöd bör tas bort så att kvinnor som har tim-
anställningar och kortare vikariat kan komplettera sin utbildning 
och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.  

• Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd bör 
kompletteras avseende studiestartsstöd så att kompletterande 
försörjningsstöd kan beviljas till personer som studerar med 
studiestartsstöd, under förutsättning att studierna är tydligt 
inriktade mot självförsörjning.  
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Summary 

Increasing employment among women born abroad is a priority 
issue for labour market policy, integration policy and gender 
equality policy. Despite this, the trend seems to be headed in the 
wrong direction. While the employment gap between people born in 
Sweden and people born abroad has narrowed, the gap between 
women born abroad and men born abroad has widened. Moreover, 
the difference in labour force participation between women and men 
born abroad has increased in recent years, and in 2019 nearly one in 
three women born outside Europe were not part of the labour force. 

Purpose and method  

The purpose of this report is to provide a better understanding of 
how and why labour market integration differs between women and 
men born abroad. Do women face specific obstacles that make them 
significantly less likely than men to be gainfully employed during 
their first few years in the country? Which factors correlate with 
faster labour market entry for women? How can policy measures be 
adapted to better integrate newly arrived women into the labour 
market? The primary focus is the employment gap between women 
and men born abroad. 

People born abroad are a very heterogeneous group. Previous 
studies on labour market integration of newly arrived immigrants in 
Sweden have primarily concerned refugees and their relatives. 
However, women immigrate to a large extent as family members of 
someone already residing in Sweden or as accompanying family 
members of men immigrating to Sweden for labour market reasons. 
For this reason, the simplified view that immigration consists of 
refugees and labour immigrants overlooks a major group – 
predominantly made up of women. 
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This report therefore takes a broader approach. The empirical 
analysis includes women and men who immigrated from countries 
outside the EU/EEA based on refugee status, and for family and 
labour market reasons. The results presented are consistently 
broken down by gender and admission class. Individual data from 
Statistics Sweden’s (SCB) longitudinal database for integration 
studies (STATIV) is used to track labour market entry until 2018 
for people who immigrated in 2014. The analysis includes everyone 
who was 19–59 years of age when they immigrated and who still 
resided in Sweden in subsequent follow-up years. To examine labour 
market integration during immigrants’ first few years in the country 
relative to long-term trends, we also tracked employment trends 
until 2018 for women and men who immigrated in 2003.  

Three different outcome measures are used to describe entry into 
the labour market for women compared with men. The proportion 
of people having gainful employment as their main source of income is 
used in the descriptive analysis of the trends of different types of 
income for different admission classes. The proportion of people 
employed (in gainful employment) according to SCB’s register-based 
labour market statistics (RAMS) and the proportion of people 
neither working nor studying (risk of social exclusion) are used in both 
the descriptive and in-depth analyses of labour market integration of 
women compared with men. In light of the criticism that the 
measure employed is too loosely related to what can be considered a 
‘real job’, regression analyses are also used for the measure 
established to test the stability of the results.2  

The labour market situation for women born abroad 

The number of people in Sweden who were born abroad has 
increased significantly since the beginning of the 2000s, reaching 
more than 2 million by the end of 2019. This group accounts for 
19.3 per cent of the population, an increase of 8.3 percentage points 
since 2000.  

There is a consistent difference between women and men with 
respect to their admission class. Women immigrate for family 

 
2 The measure established is based on SCB’s register-based activity statistics (RAKS). The 
annual income threshold for classification as established is higher than the threshold for 
employed (RAMS). 



 2021:7 Summary 

19 

reasons to a far greater extent than men. In some cases, women come 
as relatives of refugees (family reunification) and in other cases as 
family members of someone born or permanently residing in 
Sweden (other family member immigrants). In recent years, many 
women have also moved to Sweden as an accompanying family 
member of a spouse/partner immigrating for work. During the 
period from 2004 to 2019, the group other family member immigrants 
was the largest category for women every year except 2016, when 
the number of refugees from the war in Syria also increased 
substantially among women. For men, the group refugees was also 
larger than other admission classes in 2006 and 2007, and in a 
number of years in the 2010s. 

Many people born abroad belong to the group that can be 
referred to as the marginal labour force. Job prospects for this group 
improve when the labour market is good, but the group also runs the 
greatest risk of becoming unemployed in an economic downturn. 
Women who immigrated from countries outside the EU/EEA are 
especially vulnerable. Their employment rate is lower than in other 
groups, and their unemployment is higher. Three in ten are also 
completely outside the labour force. In many cases this is due to 
studies, but work in the home is also a common reason for not 
participating in the labour force. Women born abroad who have a 
job are predominantly employed in low-skilled and temporary jobs.  

Differences between women’s and men’s integration patterns 

For most people immigrating to a new country, it takes time to enter 
the labour market. However, women’s labour market integration is 
significantly slower than men’s. This is an important factor in 
explaining the widening gap between men and women born abroad 
in employment and labour force participation during the 2010s.  

For the cohort that immigrated in 2014, employment among men 
increased rather quickly during their first few years in the country, 
whereas women across all admission classes were gainfully employed 
to a significantly lesser degree. The level of employment varies 
between the various admission classes, but the gender gap four years 
after immigration (2018) is approximately 20–25 percentage points 
across all groups. This pattern can also be seen for those who 
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immigrated in 2003. The gender gap is widest after approximately 
five years in the country, to then gradually decrease. After 15 years, 
the difference between the employment rates of women and men 
essentially disappears.  

When also looking at the proportion of people who have gainful 
employment as their main source of income, the difference between 
women and men is between 20 and 25 percentage points after four 
years in the country. Women are instead more likely to receive their 
largest income from parental benefits and studying. The outcome 
measure that describes the risk of social exclusion also shows a clear 
gender gap. In 2018, nearly one in five women (17 per cent) did not 
participate in work, studies, labour market programmes or Swedish 
for Immigrants (SFI). The corresponding figure for men was 
10 per cent. 

Significant gender gap after four years in the country 

In addition to the employment rate being lower for women than 
men, the proportion of gainfully employed people is also lower for 
refugees and relatives of refugees than for other admission classes, 
higher for those with more education and lower for the group born 
in Asia compared with other regions of birth. For characteristics 
such as family composition and age, the patterns differ between men 
and women. Logistic regressions are used in the in-depth analysis, 
wherein consideration is given to a number of underlying factors 
simultaneously so as to provide a clearer picture of the significance 
of various isolated factors.  

A woman’s likelihood of being gainfully employed four years 
after immigrating is 37 per cent less than a man’s, and women’s 
likelihood of becoming established in the labour market is 
20 per cent less than men’s. The models control for differences in 
age, level of education, family composition, admission class, type of 
municipality of residence and region of birth, and for registration 
with Arbetsförmedlingen (Swedish Public Employment Service) 
and enrolment in SFI shortly after immigration. Of these factors, it 
is primarily the combination of being a woman and having children 
under the age of six that clearly influences the difference between 
the labour market integration of women and men. 
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The regression analyses cannot give any indication as to the 
reasons for the remaining difference between women’s and men’s 
likelihood of being gainfully employed. Potential explanations could 
be differences in work experience between women and men or 
differences in motivation and self-confidence that cannot be 
controlled for. Previous studies have also shown that unclear 
management and control, in combination with stereotypical notions 
about women born abroad on the part of case officers at 
Arbetsförmedlingen and other actors providing support for labour 
market entry, may contribute to women being less likely to find 
work. On the other hand, employers seem to discriminate against 
women born abroad to a lesser degree than men born abroad.  

Having preschool-age children appears to be the greatest obstacle to the 
labour market integration of newly arrived women 

Women who have recently immigrated have a relatively high rate of 
childbirth during their first few years in the country. The proportion 
of women in the groups refugees, relatives of refugees and relatives 
of labour force immigrants who have children of preschool age when 
they immigrate is also high. Research shows that women’s greater 
share of responsibility for the care of small children delays their 
entry into the labour market compared with men. Our separate 
regression models for women and men confirm this picture. Having 
children under the age of six is associated with women being clearly 
less likely (more than 50 per cent less likely) to be gainfully 
employed four years after immigration, and at a substantially higher 
risk (90 per cent higher) of belonging to the group that neither 
works nor studies. For men, on the other hand, having preschool-
age children means a greater tendency to be gainfully employed than 
men who do not have children under the age of six. Being married 
also covaries with women being somewhat less likely to be gainfully 
employed, whereas for men it means a somewhat greater likelihood 
of being employed.  
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Women coming as relatives of labour force immigrants and as other 
family member immigrants have a high risk of social exclusion 

Compared with women refugees, women who have immigrated as 
other family member immigrants and as relatives of labour force 
immigrants are somewhat more likely to be gainfully employed four 
years after immigration. However, there are also many women in 
these admission classes who are at risk of long-term social exclusion. 
More than 30 per cent of the women who arrived in 2014 as family 
members of labour force immigrants and more than one in four 
women who immigrated as other family member immigrants were 
among those in 2018 who did not participate in work, studies, SFI 
or labour market measures. Many of these women are outside both 
the labour market and the public transfer system. The year after 
immigration, nearly 40 per cent of the women in the group relatives 
of labour force immigrants were entirely without an income, 
whereas the corresponding proportion of women in the group other 
family member immigrants was almost 30 per cent. The risk of long-
term social exclusion is significantly higher for these groups of 
women than for women who immigrated as refugees. 

Other family member immigrants and relatives of labour force 
immigrants do not have access to the introduction programme. 
However, they are eligible to take part in SFI and civic orientation 
and, just like other jobseekers, can receive assistance and support 
from Arbetsförmedlingen for labour market entry. In spite of this, 
only around half of the women in the group other family member 
immigrants take part in SFI during their first few years in the 
country, and SFI participation is even lower among relatives of 
labour force immigrants, at approximately 20–30 per cent. In these 
admission classes, it is also unusual to register as a jobseeker with 
Arbetsförmedlingen.  

Higher level of education is the foremost success factor for women’s 
labour market integration  

Controlled for other factors, women with upper secondary 
education are more than twice as likely to be employed four years 
after immigration than women with the least education. Women 
with an education equivalent to nine years of compulsory school are 
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also clearly more likely to be gainfully employed (more than 
50 per cent more likely) than women with very little education. A 
higher level of education is also a success factor for men, but its 
significance is greater for women. 

In other words, the lack of upper secondary education appears to 
be a greater disadvantage for newly arrived women than for newly 
arrived men. A contributory explanation may be that female-
dominated shortage occupations generally have higher formal 
education requirements than male-dominated shortage occupations, 
and thus it is easier for men with less education to find work than 
women with a similar level of education. However, it may also be 
that employment agents do not regard women with little formal 
education as matching labour market needs and find it easier to 
identify informal competence in men than in women. 

Early contact with Arbetsförmedlingen and early enrolment in SFI are 
success factors for women 

Women often have less work experience than men, and studies 
indicate that women’s family networks are more likely to hinder 
than promote entry into working life. Support through contacts and 
networks that may lead to work may therefore be more important 
for women than for men, as our regression models also confirm. The 
likelihood of being employed four years after immigration is more 
than 40 per cent higher for women who were registered as 
jobseekers with Arbetsförmedlingen in year 0 or 1 compared with 
women who had no early contact. Early enrolment in SFI is 
associated with a greater likelihood of being employed for both 
women and men.  

Recommendations for accelerating the labour market integration of 
women born abroad 

The slow labour market entry of women born abroad is a major 
social problem from economic, employment policy and gender 
perspectives. Radical changes may be necessary, and a quantified 
target, aimed at reducing the employment gap, could contribute to 
increased focus on effective activities and better adaptation of 
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policy. The report presents a number of proposals focusing on 
changes that can be implemented relatively quickly. 

All newly arrived women need to be reached. To increase 
employment among women born abroad, activities that facilitate 
labour market entry need to reach all newly arrived women, 
regardless of their admission class. Labour market integration is a 
slow process for many of the women who come as other family 
member immigrants and as accompanying family members of labour 
immigrants, and the risk that many of these women find themselves 
in long-term social exclusion is high.  

• More stringent requirements for permanent residence permits 
need to be counterbalanced with increased initiatives to reach 
out, provide information and encourage participation in available 
activities. 

• Those immigrating as family members from countries outside the 
EU/EEA should be given the opportunity to take part in the 
introduction programme.  

• Municipalities’ responsibility to encourage participation in SFI 
and civic orientation needs to be clarified.  

Parental-based compensation and access to support for women with 
children can be better adapted. Many women born abroad already 
have, or give birth to, children during their first few years in Sweden, 
which is when their skills and networks for integration into working 
and community life need to be built up. Women’s slower labour 
market entry can largely be linked to their responsibility for the care 
of children.  

• Parental benefit days reserved for fathers should also be 
introduced for the basic level of parental benefit that newly 
arrived parents can access.  

• National guidance is needed to develop long-term measures in 
open preschools that strengthen the networks and Swedish 
language skills of women on parental leave.  

• The timeframe for integration activities should be expanded so 
that opportunities to access the support are more gender equal. 
The introduction programme may also need to be more flexible 
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in duration, depending on individual need of support for labour 
market entry.  

• The introduction supplement for children should be 
individualised to promote more gender-equal incentive to start 
working and take part in introduction activities.  

• The introduction benefit and introduction supplement levels 
need to mirror price trends so that women’s incentive to take part 
in introduction activities is not gradually undermined.  

Gender-equal and equivalent support for jobs requires clear 
management and control. In recent years, there has been an increased 
focus in labour market policy on gender-equal access to practical 
training support activities. Despite equal conditions regarding level 
of education and age, women born abroad do not access the most 
effective activities for transitioning into jobs to the same extent as 
other groups. Differences in the treatment of women and men may 
be one explanation for the unjustified gender differences in the 
distribution of support.  

• Arbetsförmedlingen needs to ensure an equivalent labour market 
policy assessment for women and men.  

• Clear management and follow-up of working methods and 
processes are needed to ensure that women born abroad receive 
the support they need. When independent actors provide various 
activities, Arbetsförmedlingen needs to include clear gender 
equality requirements in tender documentation and contracts.  

• Arbetsförmedlingen should present an annual in-depth analysis 
of participation by women born abroad in programmes and 
activities.  

• Social services should always conduct individual meetings for 
planning and assessment of women’s self-sufficiency so as to 
better identify their need of support to bring them closer to the 
labour market.   

Expanded education and training opportunities. A relatively large 
group of women who recently immigrated to Sweden have very little 
education and need to improve their skills for long-term sustainable 
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labour market integration. However, it is always necessary to strike 
a balance between education and practical training support based on 
a broad inventory of the individual’s skills, experience and interests. 

• To enable clear management and control of 
Arbetsförmedlingen’s inventory of jobseekers’ need for 
upskilling, an education and training obligation should be 
introduced into the job and development guarantee scheme for 
the long-term unemployed.  

• The requirement of six consecutive months of unemployment to 
access education entry grants should be lifted so that women in 
hourly paid contracts and short-term substitute positions can 
supplement their education and training, and improve their 
position in the labour market.  

The National Board of Health and Welfare’s General Advice on 
Financial Support should be supplemented with regard to education 
entry grant information so that supplementary income support can 
be granted to people who are studying on an education entry grant, 
provided that the studies are clearly oriented towards self-
sufficiency. 

 



 

27 

1 Utgångspunkter3 

1.1 Bakgrund 

Sysselsättningen bland utrikes födda i Sverige, i synnerhet personer 
födda utanför Europa, är betydligt lägre än bland inrikes födda. År 
2019 hade Sverige, följt av Nederländerna och Danmark, störst 
skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda inom EU.4 
Sysselsättningsgapet uppgick till ca 20 procentenheter, och var 
större för kvinnor än för män.  

Orsaken till migrationen spelar en avgörande roll för arbets-
marknadsintegrationen. De senaste decennierna har huvuddelen av 
invandringen till Sverige bestått av flyktingar och anhöriga, två 
grupper som har svårt att få arbete i alla europeiska länder (Cangiano 
2014; OECD 2016). Även sammansättningseffekten, med en relativt 
större andel nyanlända, påverkar jämförelsen med andra länder. 
Flyktingmottagandet var högt 2014–16 i flertalet EU-länder, men i 
förhållande till befolkningens storlek var det markant högre i 
Sverige. Det innebär att vi i Sverige har en relativt stor grupp som är 
nyanlända, som har en lägre förvärvsfrekvens än utrikes födda i 
genomsnitt.  

Det stora sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i 
Sverige förklaras också av att sysselsättningsgraden bland inrikes 
födda är högre än i andra EU-länder. Detta gäller i synnerhet för 
kvinnor. Om vi jämför arbetsmarknadssituationen för utrikes födda 
i Sverige med utrikes födda i EU framkommer en betydligt ljusare 
bild. Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor i Sverige är ca 
4 procentenheter högre än genomsnittet i EU.  

Bland inrikes födda är andelen som förvärvsarbetar i dag nästan 
lika hög för kvinnor som för män. Så är dock inte fallet inom 

 
3 Ett stort tack riktas till Monir Dastserri, ämnesråd och analytiker på Arbetsmarknads-
departementet, som ansvarat för rapportens statistiska bearbetningar och analyser. 
4 Statistiken i detta avsnitt är hämtat från Eurostat, Labour Force Surveys. 
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gruppen utrikes födda. Det finns ett tydligt sysselsättningsgap 
mellan utrikes födda kvinnor och utrikes födda män. År 2019 
förvärvsarbetade ca 60 procent av de utrikes födda kvinnorna, medan 
motsvarande andel bland männen var 67 procent. Det största syssel-
sättningsgapet finns i gruppen utomeuropeiskt födda, där skillnaden 
mellan kvinnor och män är 14 procentenheter.  

Sedan början av 2000-talet har sysselsättningsgraden ökat bland 
både utrikes födda kvinnor och utrikes födda män. Utvecklingen har 
dock varit mindre positiv för kvinnorna, och könsgapet har vidgats.  

Varför är det viktigt att öka utrikes födda kvinnors sysselsättning?  

I internationell jämförelse framstår en sysselsättningsgrad på ca 
60 procent som hög – utrikes födda kvinnor i Sverige jobbar i nästan 
lika hög grad som inrikes födda kvinnor i EU i genomsnitt. Men att 
öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor är angeläget av 
flera skäl. 

För det första bygger den svenska samhällsekonomin och väl-
färden på en hög förvärvsfrekvens bland både kvinnor och män. 
Arbetskraftsdeltagandet i Sverige behöver öka om vi vill värna väl-
färden. SCB:s befolkningsprognoser visar på en växande demo-
grafisk försörjningskvot, med en minskad andel av befolkningen i de 
mest förvärvsaktiva åldrarna samtidigt som andelen äldre ökar. För 
att undvika en ökad försörjningsbörda skulle sysselsättningen i 
Sverige behöva öka med 485 000 personer till 2030 
(Arbetsförmedlingen 2019). Utrikes födda kvinnors arbetsutbud 
utgör en potential som med rätt insatser skulle kunna bidra till att 
mildra konsekvenserna av en åldrande befolkning. Om utrikes födda 
kvinnor skulle arbeta i samma utsträckning som inrikes födda 
kvinnor skulle det enligt Arbetsförmedlingens beräkningar innebära 
ett sysselsättningstillskott på 134 000 personer.  

För det andra har Sverige höga ambitioner på jämställdhets-
området. Målet om ekonomisk jämställdhet anger att kvinnor och 
män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut. Detta mål gäller hela 
befolkningen, såväl inrikes som utrikes födda. Samtidigt råder på-
tagligt större könsskillnader på arbetsmarknaden mellan utrikes 
födda kvinnor och män än mellan inrikes födda kvinnor och män. 



 2021:7 Utgångspunkter 

29 

Att även utrikes födda kvinnor har det oberoende som ett arbete och 
en egen inkomst ger är en viktig grund för att öka jämställdheten.  

För det tredje är kvinnors integration på arbetsmarknaden och i 
samhället inte bara viktig för dem själva utan också för nästa 
generation. Det finns ett tydligt samband mellan hur väl utrikes 
födda kvinnor är integrerade i mottagarlandet och hur väl deras barn 
lyckas i skolan och arbetslivet (OECD 2017b). Att främja utrikes 
födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden kan därmed även ses 
som viktigt för att beakta barnperspektivet. Om stora grupper av 
utrikes födda kvinnor står utanför arbetsmarknaden kan detta få 
långsiktiga konsekvenser för både deras barn, och för den ekono-
miska utvecklingen och sociala sammanhållningen i samhället i stort. 

De senaste åren har jämställdhetsperspektivet förstärkts på inte-
grationsområdet (Riksrevisionen 2018). Att öka sysselsättningen 
bland utrikes födda kvinnor framhålls i dag som ett prioriterat 
område både för arbetsmarknads- och integrationspolitiken. 
Riksdagen (2019) har dessutom uttryckt att regeringen bör införa 
ett nytt jämställdhetspolitiskt delmål om integration för att 
ytterligare synliggöra att jämställdhet i integrationen är en prio-
riterad uppgift. En liknande prioritering av utrikes födda kvinnors 
integration på arbetsmarknaden finns även inom EU. I handlings-
planen för integration och inkludering 2021–27 lyfter EU-
kommissionen särskilt fram de hinder som utrikes födda kvinnor 
möter vid inträdet på arbetsmarknaden.5  

Tidigare studier 

Utrikes födda kvinnors dubbla nackdelar på arbetsmarknaden 
(double disadvantage) definierades av Boyd (1984) i tidskriften 
International Migration Reviews första specialutgåva om kvinnor och 
migration. Boyds studie visade att utrikes födda kvinnor i Kanada 
hade svagare ställning på arbetsmarknaden och arbetade i låg-
kvalificerade jobb i högre utsträckning än både inrikes födda kvinnor 
och utrikes födda män. Kvinnor som invandrat från fattigare länder 
var mest utsatta. Hypotesen om dubbla nackdelar, dvs. kombinat-
ionen av negativ påverkan av kön och födelseland, har sedan dess 
bekräftats i ett flertal studier som belyst de komplexa mekanismerna 

 
5 Action plan on Integration and Inclusion 2021–2027, 24.11.2020 COM(2020) 758 final. 
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som förklarar utrikes födda kvinnors ställning på arbetsmarknaden 
(Ballarino och Panicella 2018; Donato m.fl. 2014). 

Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegration är också på 
olika sätt kopplad till grund för bosättningen och kvinnans roll i 
familjen efter migrationen. Kvinnor invandrar i stor utsträckning av 
familjeskäl. Valet av bosättningsland utgår ofta ifrån mannens 
möjligheter att arbeta, medan kvinnans arbetsmarknadsinträde, 
åtminstone inledningsvis, får stå tillbaka för mannens (Blau och 
Kahn 2017; Mincer 1978). Kvinnor som invandrar ensamma har 
större sannolikhet att vara sysselsatta än kvinnor som invandrar 
tillsammans med sin partner, och lägst sannolikhet att förvärvsarbeta 
har kvinnor som invandrat för att gifta sig (Toma 2016). Det gene-
rella mönstret för kvinnor som invandrar av familjeskäl är att syssel-
sättningen ökar över tid, men mycket långsamt (OECD 2017a). 

Kvinnor som invandrar som flyktingar kan enligt Liebig och 
Tronstad (2018) beskrivas som tredubbelt missgynnade på arbets-
marknaden. Utöver de dubbla nackdelar som finns för utrikes födda 
kvinnor generellt möter denna grupp ytterligare utmaningar som 
följer av den ofrivilliga migrationen. De senaste årens studier av 
utrikes föddas integration på den svenska arbetsmarknaden har 
framför allt analyserat etableringsmönstren för gruppen nyanlända 
flyktingar och deras anhöriga. Bland annat Åslund m.fl. (2017), 
Ruist (2018) och Andersson Joona (2020) har visat att kvinnors 
arbetsmarknadsutfall är sämre än mäns. Tid i landet spelar dock en 
stor roll. Under de första åren efter invandringen är sysselsättningen 
för kvinnor betydligt lägre än för män, men efter ca 15 år i landet 
förvärvsarbetar kvinnor och män i ungefär lika hög utsträckning 
(Andersson Joona 2020; Ruist 2018).6  

1.2 Syftet med rapporten 

Som framgått är sysselsättningen låg bland utrikes födda kvinnor, i 
synnerhet bland kvinnor födda utanför Europa, och skillnaden är 
betydande jämfört med män från samma födelseregion. Detta 
sysselsättningsgap har också ökat under senare år. Samtidigt finns 
studier som visar att skillnaden mellan kvinnors och mäns syssel-

 
6 Även i Danmark och Norge följer flyktingars etablering på arbetsmarknaden ungefär samma 
mönster som i Sverige. Män arbetar betydligt mer än kvinnor de första åren i landet, men efter 
10–15 år har det mesta av skillnaden försvunnit (Schultz-Nielsen 2017; Bratsberg m.fl. 2017). 



 2021:7 Utgångspunkter 

31 

sättning är störst under de första åren i landet för att sedan minska 
med längre vistelsetid.  

Syftet med rapporten är att fördjupa kunskapen om hur och 
varför utrikes födda kvinnors och mäns arbetsmarknadsintegration 
skiljer sig från varandra. Finns särskilda hinder för kvinnor som gör 
att de under de första åren i landet förvärvsarbetar i betydligt lägre 
grad än männen? Vilka faktorer korrelerar med ett snabbare inträde 
på arbetsmarknaden för kvinnor? Huvudfokus ligger således på 
sysselsättningsgapet mellan utrikes födda kvinnor och män för att 
kunna analysera olika tänkbara skäl till att det tar längre tid för 
kvinnor än för män att börja yrkesarbeta.  

Utrikes födda är en mycket heterogen grupp. Tidigare studier av 
nyanländas arbetsmarknadsintegration i Sverige har huvudsakligen 
avsett flyktingar och deras anhöriga.  

Kvinnor invandrar emellertid i hög utsträckning som anhöriga till 
någon som redan är bosatt i Sverige eller som medföljande till män 
som kommer till Sverige av arbetsmarknadsskäl. Den förenklade 
bilden av invandringen som bestående av flyktingar respektive 
arbetskraftsinvandrare missar således en stor grupp – och denna 
grupp består huvudsakligen av kvinnor. Kunskapen om arbets-
marknadsintegrationen för kvinnor som invandrar av familjeskäl är 
begränsad i dagsläget. Stödet för etableringen i arbets- och samhälls-
livet är betydligt svagare för dessa grupper, jämfört med stödet för 
flyktingar och deras anhöriga, och de förväntas i stor utsträckning 
klara sitt inträde på arbetsmarknaden på egen hand.  

I denna rapport tar vi därför ett bredare grepp. I den empiriska 
analysen omfattas kvinnor och män som invandrat från länder 
utanför EU/EES av såväl flykting-, familj- som arbetsmarknadsskäl, 
och resultaten redovisas genomgående uppdelade på både kön och 
grund för bosättning.  

Förhoppningen är att studien kan bidra till ökad kunskap om 
vilka faktorer som bromsar kvinnors arbetsmarknadsintegration. 
Med ökad kunskap ökar möjligheten att undanröja hinder eller 
anpassa insatserna så att de offentliga resurserna för etablering på 
arbetsmarknaden används mer effektivt. 
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1.3 Data och metod 

För den empiriska analysen av inträdet på arbetsmarknaden för 
kvinnor och män används integrationsdatabasen STATIV, som är en 
longitudinell databas för integrationsstudier. STATIV innehåller 
samtliga personer folkbokförda i Sverige den 31 december varje år. 
Variabelinnehållet utgörs av nationell statistik på individnivå. Upp-
gifterna kommer från ett antal av SCB:s register såsom den 
registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), den register-
baserade aktivitetsstatistiken (RAKS), Yrkesregistret, Utbildnings-
registret m.m. samt uppgifter från flera centrala myndigheter, bland 
annat Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, 
Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen.  

Målpopulationen är avgränsad till personer som invandrat från 
länder utanför EU/EES, vilket är den grupp som har lägst sysselsät-
tningsgrad. Grund för bosättning är en viktig förklaringsfaktor i 
analyser av skillnader i arbetsmarknadsintegration mellan kvinnor 
och män, men sådana uppgifter saknas ofta för EU/EES-med-
borgare. Ett annat skäl att exkludera dem som invandrat från andra 
länder i EU/EES är att rörligheten är hög i denna grupp. Detta 
medför stor risk för både över- och undertäckning i befolknings-
registret eftersom in- och utvandring mellan länderna inte alltid 
registreras. Även personer som kommer till Sverige för studier eller 
som anhöriga till studenter från länder utanför EU/EES är exklud-
erade, eftersom de vanligen endast stannar ett par år i landet. 

Vi följer kohorten som invandrade 2014 fram till 2018, vilket är 
det sista året vi har tillgång till data för. Analysen omfattar samtliga 
individer som respektive uppföljningsår fortfarande var bosatta i 
Sverige. Målgruppen är avgränsad till personer som var 19–59 år vid 
invandringen och därmed var i förvärvsarbetande ålder under åren de 
följs. Valet av kohorten som invandrade 2014 motiveras av att vi med 
denna grupp kan beskriva vad individerna gör och hur de försörjer 
sig under sina första fyra år efter invandringen med så färska data 
som möjligt. För att också kunna visa likheter och skillnader på 
längre sikt mellan kvinnor och män med olika grund för bosättning 
ger vi även en mer övergripande beskrivning av hur sysselsättningen 
utvecklats till och med 2018 för kohorten som invandrade 2003.  

Tre olika utfallsmått används för att beskriva hur inträdet på 
arbetsmarknaden ser ut för kvinnor jämfört med män under de 
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första fyra åren efter invandringen. Andelen som har förvärvsarbete 
som huvudsaklig inkomstkälla används i den deskriptiva analysen av 
utvecklingen av olika inkomstslag för grupper med olika grund för 
bosättning. Hur måttet huvudsaklig inkomstkälla är konstruerat 
beskrivs i avsnitt 4.1. Andelen sysselsatta (förvärvsarbetande) enligt 
RAMS och andelen som varken arbetar eller studerar (risk för 
utanförskap) används både i den deskriptiva och fördjupade analysen 
av kvinnors arbetsmarknadsintegration jämfört med mäns. Dessa 
utfallsmått diskuteras närmare i avsnitt 5.1.  

Utöver grund för bosättning kan vi med tillgängliga registerdata 
ta hänsyn till egenskaper såsom ålder, utbildningsnivå, familje-
situation, födelseregion och typ av bosättningskommun. Med hjälp 
av logistisk regression undersöks hur olika faktorer var för sig sam-
varierar med kvinnors och mäns chans att förvärvsarbeta, respektive 
risk för att tillhöra gruppen som varken arbetar eller studerar fyra år 
efter invandringen.  

1.4 Disposition  

Inledningsvis ges i kapitel 2 en översiktlig bild av situationen på 
arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor och män och invand-
ringens sammansättning under de senaste decennierna. I kapitlet 
beskrivs också de olika insatser för att underlätta inträdet på arbets-
marknaden som personer som nyligen invandrat kan ta del av.  

I kapitel 3 sammanfattas kunskapsläget vad gäller faktorer som 
kan förklara skillnaden i sysselsättning mellan utrikes födda kvinnor 
och män de första åren i landet.  

De följande två kapitlen utgör rapportens empiriska analys där vi 
följer kohorten som invandrade 2014. I kapitel 4 analyseras inträdet 
på arbetsmarknaden genom att följa vilken huvudsaklig inkomstkälla 
som kvinnor och män med olika grund för bosättning har under de 
första åren i landet. I kapitel 5 analyseras utvecklingen av andelen 
sysselsatta (förvärvsarbetande) och andelen som varken arbetar eller 
studerar (risk för utanförskap). Sysselsättningsgapet mellan kvinnor 
och män under de första åren i landet och risken för utanförskap 
analyseras efter grund för bosättning. Kapitlet avslutas med för-
djupad analys i syfte att identifiera vilka faktorer som bidrar till 
sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män samt för att analysera 
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hinder och framgångsfaktorer för utrikes födda kvinnors arbets-
marknadsintegration. 

I rapportens kapitel 6 sammanfattas slutsatserna, och rekom-
mendationer lämnas för hur utrikes födda kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden ska kunna stödjas på ett bättre sätt.  

I Appendix finns ytterligare tabeller och figurer. 

1.5 Begrepp och definitioner 

Sysselsättning 

Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar är 
Sveriges officiella sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistik. Befolk-
ningen i arbetsför ålder (15–74 år) delas in efter arbetsmarknads-
status. 
I arbetskraften: Personer som kan och vill arbeta och som har eller 
söker arbete, dvs. personer som står till arbetsmarknadens för-
fogande. 
Sysselsatta: Personer som utfört arbete minst en timme under mät-
veckan eller som varit tillfälligt frånvarande från ett sådant arbete. 
Både anställda och egenföretagare ingår. 
Arbetslösa: Personer som var utan arbete under mätveckan men har 
sökt arbete under de senaste fyra veckorna och kunde arbeta mät-
veckan eller börja inom 14 dagar. 
Ej i arbetskraften: Personer som varken är sysselsatta eller arbets-
lösa, dvs. personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
Omfattar bl.a. studerande utan arbete, pensionärer, hemarbetande 
och långvarigt sjuka utan arbete. 
Arbetskraftsdeltagande: Andelen av befolkningen i arbetsför ålder 
som antingen är sysselsatt eller arbetslös. 
Sysselsättningsgrad: Andelen av befolkningen i arbetsför ålder som 
är sysselsatt. 
Sysselsättningsgap: Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan olika 
grupper, t.ex. mellan kvinnor och män (könsgap) och mellan inrikes 
och utrikes födda (migrationsgap).  
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Invandring 

Invandrad: Utrikes född person som har för avsikt att bosätta sig i 
Sverige minst ett år och har folkbokfört sig i landet. 
Nyanländ utrikes född: En utrikes född person som har varit 
folkbokförd i Sverige kortare tid än fyra år. 
Uppehållstillstånd: En utländsk medborgare (inte EU/EES-
medborgare) som vill stanna i Sverige mer än tre månader måste ha 
uppehållstillstånd. Beslut om uppehållstillstånd fattas av 
Migrationsverket och kan vara tidsbegränsade eller permanenta.  
Folkbokförd: Uppehållstillstånd eller registrerad uppehållsrätt (för 
EU-medborgare) på längre tid än ett år utgör grund för folkbok-
föring. 
Grund för bosättning: Beslutsgrunden (skälet) för uppehålls-
tillstånd i samband med att en person första gången folkbokförs i 
Sverige. Fyra huvudkategorier är asyl/flykting, familjeband, arbete 
och studier. 
Tredjelandsmedborgare: En person som är medborgare i ett land 
utanför EU/EES och Schweiz. 
Flyktingmottagna: Personer som beviljats uppehållstillstånd som 
flyktingar, skyddsbehövande i övrigt samt deras anhöriga som 
beviljats uppehållstillstånd inom sex år (t.o.m. 2013 gällde inom två 
år) från det att anknytningspersonen blivit folkbokförd i Sverige. 
Flyktingmottagna i åldern 20–64 år utgör målgruppen för eta-
bleringsinsatser/etableringsprogrammet. 

Ersättningar 

Bosättningsbaserad förmån: Rätten till förmånen grundas på bo-
sättning i Sverige, exempel på sådana förmåner är föräldrapenning på 
grundnivå, barnbidrag och bostadsbidrag. 
Inkomstgrundad ersättning: En ersättning som är relaterad till 
personens tidigare inkomst, t.ex. föräldrapenning på SGI-nivå, sjuk-
penning och arbetslöshetsersättning. 
Aktivitetsstöd: En statlig ersättning som utgår vid deltagande i 
arbetsmarknadspolitiska program under som längst 450 dagar. 
Aktivitetsstödets storlek motsvarar ersättningen från a-kassan. 
Personer som inte kvalificerat sig för arbetslöshetsersättning får en 
grundersättning på 223 kr/dag. 
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Etableringsersättning: En statlig ersättning som utgår vid del-
tagande i etableringsinsatser. Ersättningen är individuell och på-
verkas inte av hushållets sammanlagda inkomst. Den uppgår till 
308 kr/dag. Deltagare i etableringsinsatser som har hemmavarande 
barn kan också erhålla etableringstillägg med 800 kr/månad för barn 
under 11 år och 1 500 kr/månad för barn mellan 11 och 19 år. 
Etableringstillägg lämnas per hushåll och för högst tre barn. 
Försörjningsstöd: En del av det ekonomiska biståndet som 
kommunerna beviljar till personer som är bosatta i kommunen och 
som inte kan försörja sig själva eller kan få sin försörjning till-
godosedd på annat sätt. Den som kan arbeta måste stå till arbets-
marknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Stödet är 
hushållsbaserat. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra 
behov avgör den s.k. riksnormen nivån på försörjningsstödet.  
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2 Invandring och situationen på 
arbetsmarknaden  

2.1 Sveriges utrikes födda befolkning  

Den utrikes födda befolkningen i Sverige har ökat markant sedan 
början av 2000-talet och uppgick till drygt 2 miljoner i slutet av 2019. 
Som andel av befolkningen motsvarar det 19,3 procent, vilket är en 
ökning med 8,3 procentenheter från 2000.  

Medan den svenskfödda befolkningen karaktäriseras av en 
ökande andel äldre har de senaste decenniernas invandring bidragit 
med stora tillskott i de mest förvärvsaktiva åldrarna. Majoriteten av 
de som invandrar är i 20- och 30-årsåldern, medan endast ett par 
procent är i åldrarna över 60 år. Sveriges demografiska försörjnings-
kvot, dvs. hur många som är i de förvärvsarbetande åldrarna i för-
hållande till de som är yngre och äldre, har därmed påverkats i en 
gynnsam riktning till följd av de senaste decenniernas stora 
invandring.  

Invandringen har också ändrat karaktär över tiden. Sveriges 
historia som nettoinvandringsland börjar vid andra världskriget.7 
Under och efter kriget sökte ett betydande antal flyktingar från 
grannländerna skydd i Sverige. Många återvände till sina hemländer 
efter krigsslutet, men det var också ett relativt stort antal som 
stannade kvar. Därefter, fram till 1970-talet, bestod invandringen till 
stor del av utländsk arbetskraft, främst från de nordiska grann-
länderna, men även från länder i övriga Europa och Turkiet. Kvinnor 
utgjorde en majoritet av arbetskraftsinvandrarna fram till mitten av 
1950-talet, och senare nästan hälften (Yazdanpanah 2013). I slutet 
av 1960-talet stramades sedan arbetskraftsinvandringen åt, bland 
annat infördes arbetsmarknadsprövningen som innebar att tillstånd 

 
7 I 1930 års folk- och bostadsräkning var enbart 1 procent av befolkningen utlandsfödd. 
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endast beviljades om det svenska arbetsmarknadsläget motiverade 
det.8 

Sedan 1980-talet har arbetskraftsinvandringen varit av mindre 
omfattning medan flyktinginvandringen periodvis har varit 
betydande. Detta gällde inte minst i början på 1990-talet i samband 
med krigen på Balkan och under flyktingkrisen 2014–16 i spåren av 
kriget i Syrien.  

I och med EU-medlemskapet 1995 underlättades rörligheten 
mellan EU-länderna, och ett ökande antal personer födda i ett annat 
EU-land har flyttat till Sverige. Den ökade rörligheten avser framför 
allt arbetsmarknadsskäl, men även familjeskäl och studier är vanligt.9 
Efter reformeringen av reglerna för arbetskraftsinvandring 2008, 
märks en tydlig ökning av antalet personer som invandrar från länder 
utanför EU/EES på grund av arbete och som anhöriga till arbets-
kraftsinvandrare.  

De flesta år sedan början av 2000-talet till i dag har personer som 
invandrar av familjeskäl utgjort den största gruppen bland dem som 
kommit från länder utanför EU/EES. Dessa så kallade övriga 
anhöriginvandrare kommer delvis från samma länder som de som 
invandrat av flyktingskäl, men spridningen mellan olika ursprungs-
länder är något större. Det är t.ex. invandringen av övriga anhöriga 
som förklarar att Thailand är det sjunde största födelselandet bland 
utrikes födda kvinnor (se tabell 2.1).  

I dag är Syrien det vanligaste födelselandet för utrikes födda i 
Sverige, följt av Irak. Finland, som under många år var det främsta 
födelselandet, hamnar numera på tredje plats totalt sett. Bland 
kvinnor är Finland fortfarande det största födelselandet. 

 
 
 
 
 

 
8 Ytterligare begränsningar kom i mitten av 1980-talet vilka motiverades med att nordbor och 
arbetssökande inom landet i första hand skulle få de lediga jobben. 
9 Uppgifterna om EU/EES-medborgares skäl för invandring är mycket bristfällig eftersom 
dessa personer inte behöver ansöka om uppehållstillstånd. Sedan 2014 registreras inte 
invandringsorsak för EU/EES-medborgare. 
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Tabell 2.1 De vanligaste ursprungsländerna bland den utrikes födda 
befolkningen i Sverige 2019.  

Födelseland Kvinnor Män Totalt 
Syrien 84 109 107 421 191 530 
Irak 67 455 78 593 146 048 
Finland 87 761 56 800 144 561 
Polen 49 426 44 296 93 722 
Iran 37 839 42 297 80 136 
Afghanistan 20 081 38 699 58 780 
Somalia 35 438 34 735 70 173 
Jugoslavien 32 112 32 237 64 349 
Bosnien och Hercegovina 30 227 29 785 60 012 
Turkiet 23 156 28 533 51 689 
Eritrea 20 619 25 115 45 734 
Tyskland 27 074 24 362 51 436 
Indien 18 858 21 783 40 641 
Norge 22 807 18 771 41 578 
Thailand 34 099 9 457 43 556 
Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 

2.2 Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 

Kvinnor som invandrat från länder utanför EU/EES är en särskilt 
utsatt grupp på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden är lägre än i 
övriga grupper, och arbetslösheten är högre. Tre av tio står också 
helt utanför arbetskraften. I många fall beror detta på studier, men 
också hemarbete är ett vanligt skäl till att inte delta i arbetskraften. 
Bland utrikes födda kvinnor som har ett arbete dominerar tids-
begränsade anställningar i lågkvalificerade jobb. 

2.2.1 Dubbla svårigheter och dubbla sysselsättningsgap 

Att vara både utrikesfödd och kvinna innebär dubbla svårigheter på 
arbetsmarknaden (Boyd 1984; Donato m.fl. 2014; Ballarino och 
Panicella 2018). De dubbla nackdelarna syns i de dubbla syssel-
sättningsgapen – dels skillnaden mellan inrikes och utrikes födda 
kvinnor (migrationsgapet), dels skillnaden mellan utrikes födda 
kvinnor och utrikes födda män (könsgapet).  
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Sysselsättningsgapen mellan inrikes och utrikes födda respektive 
mellan kvinnor och män visas i figur 2.1 nedan. Sett över hela 
perioden har migrationsgapet minskat, från ca 25 procentenheter 
2007 till drygt 20 procentenheter 2019. Svängningarna i den ekono-
miska konjunkturen under perioden har haft större inverkan på 
sysselsättningen för utrikes födda än för inrikes födda. Finanskrisen 
2009 hade en större negativ påverkan på sysselsättningen för utrikes 
födda än för inrikes födda, medan den efterföljande högkonjunk-
turen särskilt gynnade utrikes födda. Även följdverkningarna av 
coronapandemin har drabbat utrikes födda hårdare. Sysselsättnings-
graden bland utrikes födda minskade med 1,9 procentenheter 2020, 
medan minskningen bland inrikes födda var 0,8 procentenheter 
(SCB 2021).  

Utomeuropeiskt födda har svårast att få arbete, men även i denna 
grupp har antalet sysselsatta ökat kraftigt över perioden som helhet. 
Sysselsättningsgraden, dvs. antalet förvärvsarbetande i relation till 
befolkningen, har dock inte uppvisat en lika positiv utveckling. 
Detta beror framför allt på att invandringen under senare år medfört 
att den utomeuropeiskt födda befolkningen i yrkesverksamma åldrar 
har ökat kraftigt.  

Figur 2.1 Andel sysselsatta 20–64 år efter kön och födelseregion. Procent. 

 
Källa: SCB, AKU. 

 
Migrationsgapet har alltså minskat de senaste decennierna. Köns-
gapet har däremot ökat över samma tidsperiod. Sedan 2010 har 
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sysselsättningsgraden ökat bland utrikes födda kvinnor. Utveck-
lingen har dock varit mindre positiv för kvinnorna än för männen, 
vilket medfört att könsgapet bland utrikes födda har vidgats. 
Skillnaden mellan kvinnor och män är störst bland utomeuropeiskt 
födda. För denna grupp var könsgapet hela 14 procentenheter i 
slutet av perioden. 

2.2.2 Hög arbetslöshet  

Arbetslösheten varierar med både kön och ursprung och är generellt 
högre bland utomeuropeiskt födda än bland personer födda i Sverige 
och personer födda i Europa. Under 2019 uppgick arbetslösheten i 
genomsnitt till ca 21 procent bland personer födda utanför Europa, 
vilket kan jämföras med 4,4 procent bland inrikes födda. Bland ut-
omeuropeiskt födda har arbetslösheten ökat under den senaste 10-
årsperioden. Stort inflöde till arbetskraften är en bidragande för-
klaring. 

Även skillnaden mellan kvinnor och män är större bland utom-
europeiskt födda än bland inrikes födda. År 2019 var nästan var 
fjärde kvinna född utanför Europa arbetslös, vilket kan jämföras med 
ungefär var femte utomeuropiskt född man.  

Flera studier har visat att utrikes födda kvinnor som är inskrivna 
hos Arbetsförmedlingen får mindre ändamålsenligt stöd än män 
(SOU 2012:69; Cheung 2018). Arbetsförmedlingen tog 2017 fram 
en särskild handlingsplan för att öka sysselsättningen bland utrikes 
födda kvinnor. I planen angavs att man skulle arbeta med förändring 
av normer och kunskapsuppbyggnad inom myndigheten, samt ut-
forma servicen så att utrikes födda kvinnor skulle få ta del av insatser, 
utbildningar och program i samma utsträckning som andra grupper. 
Uppföljningen tre år senare visade dock att det fortfarande finns en 
skev könsfördelning vad gäller vilket stöd utrikes födda kvinnor och 
män får ta del av (Arbetsförmedlingen 2020).  

2.2.3 Många står utanför arbetskraften 

I internationell jämförelse är arbetskraftsdeltagandet i Sverige högt, 
både bland inrikes och utrikes födda. Ett högt arbetskraftsdel-
tagande är i sig positivt, eftersom det innebär att många står till 
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arbetsmarknadens förfogande och aktivt söker arbete eller deltar i 
insatser som kan bidra till att de på sikt kan komma i arbete.  

Även arbetskraftsdeltagandet varierar beroende på både kön och 
ursprung (se figur 2.2). Jämfört med övriga grupper i Sverige är 
arbetskraftsdeltagandet lågt bland utrikes födda kvinnor, särskilt 
bland kvinnor födda utanför Europa. År 2019 stod 29 procent av alla 
utomeuropeiskt födda kvinnor i åldern 20–64 år utanför arbets-
kraften, medan motsvarande andel för utomeuropeiskt födda män 
var 14 procent. Detta kan jämföras med att 12 procent av inrikes 
födda kvinnor och 10 procent av inrikes födda män stod utanför 
arbetskraften.  

Skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan utomeuropeiskt födda 
kvinnor och män har ökat de senaste åren. Könsgapet 2019 var det 
största sedan 2013. 

Figur 2.2 Arbetskraftsdeltagande 20–64 år efter kön och födelseregion. 
Procent. 

 
Källa: SCB, AKU. 

 

Utöver de drygt 100 000 utrikes födda kvinnor som var arbetslösa 
och inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen 2019 finns 
sannolikt ett mörkertal bland dem som inte deltar i arbetskraften, 
men som skulle vilja arbeta. Långt ifrån alla som står utanför arbets-
kraften kan dock anses vara ”dolt” eller latent arbetslösa. Studier är 
den viktigaste orsaken till utrikes födda kvinnors låga arbetskrafts-
deltagande, i synnerhet bland kvinnor födda utanför Europa (se 
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figur 2.3). Ett annat vanligt skäl är arbete i hemmet – av de utom-
europeiskt födda kvinnorna som stod utanför arbetskraften 2019 
uppgav var femte att hemarbete var orsaken.  

Figur 2.3 Andel av befolkningen utanför arbetskraften 2019, efter orsak 
och födelseregion. Procent.  

 
Källa: SCB, AKU. 

2.2.4 Tidsbegränsade anställningar  

Många utrikes födda hör till gruppen som kan benämnas marginal-
arbetskraft – när arbetsmarknaden är god ökar jobbchanserna, men 
när konjunkturen viker löper de störst risk att bli arbetslösa. Utom-
europeiskt födda som har varit i Sverige kortare tid än tio år är den 
grupp som känner störst oro för att bli arbetslösa, 42 procent,10 
vilket kan jämföras med gruppen med längre vistelsetid där andelen 
var nästan hälften så hög, 24 procent (SCB 2019a). Denna oro är inte 
obefogad. I samband med utbrottet av covid-19 ökade arbetslös-
heten kraftigt bland kvinnor och män födda utanför Europa (SCB 
2021). 

En stor andel av de utomeuropeiskt födda som har ett arbete har 
en svag ställning på arbetsmarknaden. Detta kan exemplifieras med 
andelen som har tidsbegränsade anställningar (se figur 2.4). Bland 

 
10 Uppgifterna avser 2016–17 och baseras på SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden 
(ULF/SILC). 
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utomeuropeiskt födda har andelen med tidsbegränsade anställningar 
ökat under de senaste åren. År 2019 var det 34 procent bland 
kvinnorna och 30 procent bland männen som hade en tidsbegränsad 
anställning, vilket är betydligt högre än bland både inrikes födda och 
personer födda i Europa. 

Figur 2.4 Andel tidsbegränsat anställda 20–64 år efter kön och 
födelseregion. Procent. 

 
Källa: SCB, AKU. 

 
Tidsbegränsade anställningar är särskilt vanligt bland personer som 
har varit bosatta kortare tid i landet. Bland kvinnor födda utanför 
Europa som bott i Sverige mindre än tio år var 58 procent tids-
begränsat anställda 2019, vilket kan jämföras med 43 procent av 
männen. Det är också betydligt vanligare att kvinnor och män födda 
utanför Europa upplever att deras arbeten är enformiga och att de 
saknar inflytande över planeringen av arbetet och förläggningen av 
arbetstiden (SCB 2019a).  

2.2.5 Lågkvalificerade jobb 

SCB (2019a) har undersökt fördelningen mellan olika grupper av 
inrikes och utrikes födda inom de tio största yrkeskategorierna på 
den svenska arbetsmarknaden. För utomeuropeiskt födda kvinnor 
och män med kortare vistelsetid än tio år är städare det vanligaste 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kvinnor, inrikes Kvinnor, inom Europa Kvinnor, utanför Europa

Män, inrikes Män, inom Europa Män, utanför Europa



 2021:7 Invandring och situationen på arbetsmarknaden 

45 

yrket, följt av undersköterska. Samma yrken dominerar bland dem 
med längre vistelsetid, men för denna grupp är undersköterskeyrket 
störst. Överrepresentationen av utrikes födda inom yrket städare är 
sammantaget mycket stor, nära 60 procent av alla städare är utrikes 
födda. Även bland undersköterskor och lager- och terminalpersonal 
är samtliga grupper av utrikes födda överrepresenterade.  

Inträdesjobben för flyktingar och flyktinganhöriga skiljer sig 
mellan kvinnor och män (Andersson Joona 2020). Både fyra och elva 
år efter invandringen tenderar kvinnor att främst arbeta inom hem-
tjänst, dagverksamhet för äldre och personlig assistans och liknande. 
För männen dominerade restaurangbranschen efter fyra år, medan 
transportbranschen var den vanligaste branschen efter elva år.  

Utrikes födda är överrepresenterade i jobb med låga kvalifi-
kationskrav (Ek m.fl. 2020). Andelen som var anställda i enkla jobb 
2017 var något högre bland kvinnorna än bland männen, 13 jämfört 
med 12 procent. Bland inrikes födda var motsvarande andelar 4 
respektive 3 procent. Efter att ha undersökt den långsiktiga fram-
gången på arbetsmarknaden för invandrare från Afrika och Mellan-
östern som anställs i lågkvalificerade jobb drar Ek m.fl. (2020) 
slutsatsen att enkla jobb ofta fungerar som en väg till varaktig syssel-
sättning. Dessa jobb verkar dock inte vara någon genväg till mer 
kvalificerade jobb och högre löner. Sannolikheten att senare arbeta i 
ett mer kvalificerat yrke är minst för utrikes födda kvinnor 
(Calmfors m.fl. 2018). 

2.3 Grund för bosättning 

Orsaken till migrationen är en viktig förklaringsfaktor till hur lång 
tid det tar att etablera sig på arbetsmarknaden i det nya landet. 
Förutsättningarna ser t.ex. mycket annorlunda ut för en person som 
redan före migrationen har ett arbetserbjudande och en person som 
tvingats lämna sitt hemland på grund av krig och konflikt och som 
har begränsad kännedom om språk och förhållanden i det nya landet.  

2.3.1 Invandringens sammansättning  

Medborgare i länder utanför Norden och EU/EES behöver ansöka 
om uppehållstillstånd för att få bosätta sig i Sverige. I det följande 
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beskrivs fyra huvudgrupper utifrån grund för bosättning, dvs. 
beslutsgrunden (skälet) för uppehållstillstånd i landet: 

• Asyl-/flyktingskäl och anhöriga till personer som invandrat av 
flyktingskäl. 

• Familjeanknytning till en person som är bosatt i Sverige (övrig 
anhörig). 

• Arbete och anhöriga till arbetskraftsinvandrare. 

• Studier och anhöriga till studerande. 

Det finns en genomgående skillnad mellan kvinnor och män vad 
gäller grund för bosättning. Kvinnor invandrar i betydligt högre ut-
sträckning än män av familjeskäl. I vissa fall kommer kvinnorna som 
anhöriga till flyktingar (familjeåterförening), i andra fall som an-
höriga till en person som är född eller stadigvarande bosatt i Sverige 
(främst för familjebildning). Under senare år har också många 
kvinnor flyttat till Sverige som medföljande till en make/sambo som 
invandrat för arbete. 

I figur 2.5 visas invandringen under perioden 2004–19 för kvinnor 
respektive män. För kvinnor var gruppen övriga anhöriginvandrare 
den största kategorin fram till 2016, då antalet flyktingar från Syrien-
kriget ökade kraftigt även bland kvinnor. För män ligger flykting-
gruppen högre än övriga kategorier också 2006 och 2007, samt under 
flera år på 2010-talet.  
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Figur 2.5 Invandring till Sverige 2004–2019, utomnordiska medborgare 
15 år och äldre, efter grund för bosättning. 

 

 
Anm. Kategorin Okänt omfattar till största delen EU/EES-medborgare som inte registreras med grund 
för bosättning. Anhöriga till arbetskraftsinvandrare särredovisas inte före 2009 och ingår här i 
kategorin Övriga anhöriga. 
Källa: SCB, Befolkningsstatistik. 
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2.3.2 Flyktingar och deras anhöriga 

Flyktinginvandringen drivs till stor del av krig och konflikter i om-
världen. Sett över en längre period har flyktingar som tagits emot i 
Sverige kommit från ett stort antal länder. Under 1970-talet kom 
t.ex. många flyktingar från Chile, Turkiet och Libanon, medan Iran, 
Irak och Etiopien dominerade under 1980-talet. Balkankrigen under 
1990-talet orsakade ett mycket stort inflöde från länderna i forna 
Jugoslavien. I början av 2000-talet dominerade Irak, Somalia och 
Afghanistan som ursprungsländer, medan kriget i Syrien ökade 
flyktingströmmen från denna region fram till 2016 (SCB 2018a, 
bilaga 3).  

Men omfattningen har också påverkats av det svenska regel-
verket. Ett tydligt exempel är den kraftiga minskningen av antalet 
flyktingmottagna efter att den tillfälliga migrationslagen infördes 
2016.11 Ett annat exempel är det ökade antalet flyktingmottagna 
2006 och 2007 som följde av en tillfällig lagändring som gav möjlig-
het till uppehållstillstånd av humanitära skäl för personer som 
tidigare fått avslag på sin asylansökan men som fortfarande befann 
sig i landet. 

Före 2016 beviljades flyktingar och deras anhöriga i normalfallet 
permanent uppehållstillstånd vid invandringen. Med den tillfälliga 
lagen blev tidsbegränsade uppehållstillstånd huvudregeln, förutom 
för vidarebosatta kvotflyktingar.12 Samtidigt infördes också ett för-
sörjningskrav för anhöriga till flyktingar som innebär att anknyt-
ningspersonen ska kunna försörja både sig själv och den anhöriga 
och ha en bostad av tillräcklig standard och storlek.13  

Personer som invandrat av flyktingskäl har generellt haft en låg 
benägenhet att flytta från Sverige (SCB 2018a, bilaga 6). Utvand-
ringstalen är något högre bland flyktingar från länder med hög och 
medelhög utvecklingsnivå enligt Human Development Index (HDI). 
Kvinnor utvandrar generellt sett i mindre utsträckning än män.  

 
11 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
12 Tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregeln även med de nya regler i utlänningslagen 
som ersatt den tillfälliga lagen och som gäller från och med den 20 juli 2021 (se proposition 
2020/21:191). 
13 Försörjningskravet gäller inte om ansökan om familjeåterförening görs inom tre månader 
från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd i Sverige och om anknytnings-
personen är under 18 år. 
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2.3.3 Anhöriginvandrare (övriga anhöriga) 

Personer som invandrar på grund av familjeanknytning till en person 
som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd 
eller uppehållsrätt i Sverige har under de senaste 30 åren utgjort en 
av de största grupperna som kommit till Sverige. Bland kvinnor har 
detta skäl dominerat, med undantag för 2016 (se figur 2.1). Majorite-
ten i gruppen övriga anhöriga utgörs av personer som flyttar till 
Sverige för att bilda familj, dvs. de har inte tidigare varaktigt bott 
tillsammans med sin anknytningsperson, varken i Sverige eller 
utomlands (SOU 2012:69).  

Vid invandring som anhörig ges ett tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd vid första beslutstillfället, förutom i de fall där makarna eller 
samborna har sammanbott utomlands under minst två år. Vid nya 
anknytningar tillämpas en princip om uppskjuten invandringspröv-
ning. Detta innebär att det tidsbegränsade uppehållstillståndet kan 
bli permanent efter två år, förutsatt att förhållandet består.14 I vissa 
fall kan dock permanent uppehållstillstånd beviljas även om för-
hållandet har upphört. Det gäller till exempel om personen som 
invandrat som anhörig har särskild anknytning till Sverige eller om 
förhållandet har upphört på grund av våld eller annan allvarlig 
kränkning. 

Fram till att den tillfälliga utlänningslagen trädde i kraft 2016 var 
svenska medborgare och personer som beviljats permanent uppe-
hållstillstånd i Sverige undantagna från försörjningskravet för an-
höriga. Från och med 2016 är det samma regler som gäller för 
gruppen övriga anhöriga som för anhöriga till flyktingar, dvs. 
anknytningspersonen ska kunna försörja sig själv och den anhöriga 
och ha en bostad av tillräcklig standard och storlek.15  

Övriga anhöriginvandrare är en heterogen grupp. Anhöriga som 
invandrat till en inrikes född man har under perioden 1998–2016 
framför allt kommit från Thailand, medan vanliga födelseländer för 
anhöriga som invandrat till en inrikes född kvinna har varit Turkiet, 
USA, Libanon och Syrien. Är anknytningspersonen född i ett 
nordiskt grannland eller i ett annat EU-land har Thailand, Ryssland 

 
14 Fr.o.m. 20 juli 2021 gäller nya regler som innebär att permanent uppehållstillstånd tidigast 
kan beviljas efter tre år. Man ska också kunna försörja sig själv genom inkomster från 
anställning eller eget företag. 
15 De nya reglerna som gäller fr.o.m. 20 juli 2021 innebär att försörjningskravet för anhörig-
invandring permanentats, både för anhöriga till flyktingar och för övriga anhöriga. 
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och Filippinerna varit vanliga födelseländer. I övrigt är det vanliga 
mönstret att kvinnor och män som invandrar som anhöriga till 
utrikes födda kommer från samma födelselandsgrupp som sin an-
knytningsperson (SCB 2018a, bilaga 4).  

I jämförelse med flyktinggruppen är det en något högre andel av 
dem som kommit till Sverige som övrig anhörig som sedan ut-
vandrar. Utvandringen har vanligtvis gått till födelselandet (SCB 
2018a, bilaga 5). 

2.3.4 Arbetskraftsinvandrare och deras anhöriga  

Invandring av arbetsmarknadsskäl från länder utanför EU/EES var 
relativt ovanligt i början på 2000-talet. I december 2008 trädde nya 
regler i kraft, som syftade till att underlätta för arbetsgivare att 
anställa utomeuropeisk arbetskraft och på så sätt motverka brist på 
arbetskraft.16 Den viktigaste förändringen var att den statliga arbets-
marknadsprövningen togs bort. Sedan reformen är det arbetsgivaren 
som själv avgör om det finns behov att rekrytera arbetskraft från 
tredje land.  

I och med arbetskraftsinvandringsreformen infördes även 
möjligheten till så kallat spårbyte för asylsökande. Med spårbyte 
menas att den som under sin asylprövningsprocess haft ett arbete 
under minst sex månader och som har ett löfte om fortsatt arbete 
under minst ett år framåt kan beviljas uppehållstillstånd som arbets-
kraftsinvandrare. 

Det är Migrationsverket som beviljar arbetstillstånd, givet att de 
anställningsvillkor som erbjuds inte är sämre än vad som följer av 
svenska kollektivavtal eller vad som är praxis inom yrket eller 
branschen.17 Kravet är att arbetstagaren ska kunna försörja sig själv, 
vilket Migrationsverket har bedömt motsvarar en bruttolön på 
13 000 kronor i månaden.  

Arbetskraftsinvandrare får tidsbegränsade tillstånd som under de 
första två åren knyts till ett specifikt arbete hos en viss arbetsgivare. 
Efter två år kan en arbetskraftsinvandrare ansöka om förlängning för 
ytterligare två år. Under förlängningsperioden har arbetstagaren 
möjlighet att byta arbetsgivare, förutsatt att det rör sig om samma 

 
16 Se proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring. 
17 Bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av arbete finns i 6 kap. utlänningslagen 
(2005:716).  
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typ av arbete. Efter att ha varit bosatt i landet under sammanlagt fyra 
år med tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete kan en arbets-
kraftsinvandrare ansöka om permanent uppehållstillstånd. 

Som arbetskraftsinvandrare får man redan från början ta med sig 
sin familj. Familjemedlemmens uppehållstillstånd gäller då för 
samma tid som anknytningspersonens arbetstillstånd. Till skillnad 
från övriga grupper finns inget försörjningskrav för anhöriga till 
arbetskraftsinvandrare.18 Det finns inte heller något krav på bostad.  

Både antalet arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES 
och antalet som kommer som anhöriga till dessa har ökat de senaste 
tio åren (se figur 2.5). De som invandrar av arbetsskäl kommer 
främst från Indien och Kina men också i ganska hög utsträckning 
från samma länder som ligger högt i antal asylsökande till Sverige 
såsom Turkiet, Irak, Syrien och Iran (Parusel 2020). Könsfördel-
ningen är mycket ojämn. I gruppen arbetskraftsinvandrare finns en 
stor övervikt för män, medan andelen kvinnor är mycket hög bland 
deras medföljande. Riksrevisionen har följt upp sysselsättningen för 
anhöriga till arbetskraft som kom under perioden december 2008 – 
december 2011 och konstaterar att anhöriga inte i sig verkar innebära 
något betydande tillskott till arbetskraften. Drygt var tredje hade 
haft ett arbete någon gång under 2014. De anhörigas inkomster är 
också oftast mycket låga (Riksrevisionen 2016). 

Arbetskraftsinvandrare har en betydligt högre benägenhet att 
utvandra än grupperna flyktingmottagna och övriga anhörigin-
vandrare (SCB 2018a, bilaga 5).19 De som invandrar tillsammans med 
familjemedlemmar verkar dock stanna i betydligt större utsträck-
ning än övriga arbetskraftsinvandrare (Riksrevisionen 2016).  

2.3.5 Studenter och deras anhöriga  

År 2011 infördes avgifter för högskolestudier för medborgare från 
länder utanför EU/EES, vilket ledde till att antalet som invandrade 
för studier minskade (se figur 2.5). Minskningen gällde främst män 
födda i länder med lågt HDI. 

 
18 Ett förslag att införa försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare har lämnats av 
utredningen om arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) och även förordats av den parlamenta-
riska Migrationskommittén (SOU 2020:54). 
19 För arbetstagare och anhöriga till dessa från länder utanför EU/EES redovisar SCB 
utvandringstal från och med 2009 eftersom dessa grupper var för små före arbetskraftsin-
vandringsreformen. 
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Från 2012 har antalet som invandrar för studier ökat igen. 
Gruppen består främst av personer födda i Kina och Indien, men 
även Turkiet, Ryssland, Ukraina och Iran är vanliga födelseländer. 
Könsfördelningen är jämn, både i gruppen studerande och i gruppen 
anhöriga till studenter (SCB 2018a, bilaga 3). 

För att få uppehållstillstånd i Sverige för studier krävs både ett 
erbjudande om en studieplats och att man kan styrka att man har 
tillräckliga medel för sin försörjning under den aktuella perioden. 
Om en student vill att anhöriga ska följa med så ska hen kunna visa 
att det finns tillräckliga medel också för medföljandes försörjning. 
Uppehållstillstånden är tidsbegränsade och för förlängning måste 
studenten kunna styrka att man klarat av studierna.  

Studenter och anhöriga till studenter har en hög benägenhet att 
utvandra. Det vanliga är att de endast stannar ett par år i landet (SCB 
2018a, bilaga 5). Denna grupp ingår därför inte i de empiriska 
analyserna i kapitel 4 och 5. 

2.4 Stöd för inträdet på arbetsmarknaden 

Vilket stöd för integrationen i arbets- och samhällslivet som nyan-
lända kvinnor och män kan ta del av varierar beroende på grund för 
bosättning. Till skillnad från t.ex. Danmark och Norge är det 
svenska etableringsprogrammet endast avsett för flyktingar och an-
höriga till flyktingar. I Danmark är integrationsprogrammet obliga-
toriskt också för övriga anhöriginvandrare från länder utanför 
EU/EES. I Norge kan övriga anhöriga delta i integrationsprogram-
met om de har behov av det (Joyce 2017). Etableringsprogrammet 
för nyanlända flyktingar och anhöriga till flyktingar beskrivs i avsnitt 
2.4.1. 

I föregående avsnitt visades att majoriteten av kvinnorna som 
invandrar till Sverige från länder utanför EU/EES kommer som 
övriga anhöriga och att även antalet anhöriga till arbetskraftsin-
vandrare har ökat. De har därmed inte tillgång till ett sammanhållet 
etableringsprogram. Däremot har även dessa grupper möjlighet att 
delta i olika utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som kan 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Dessa insatser beskrivs i 
avsnitt 2.4.2. 
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2.4.1 Ett sammanhållet etableringsprogram för flyktingar och 
deras anhöriga 

Språkutbildning, samhällsorientering och arbetsmarknadsrelaterade 
insatser har länge varit viktiga delar i introduktionen för flyktingar. 
Med den så kallade etableringsreformen 2010 flyttades det sam-
ordnande ansvaret över från kommunerna, som tidigare ansvarade 
för introduktionsprogrammen, till Arbetsförmedlingen. Syftet var 
att åstadkomma ett stärkt fokus på arbetsmarknadsdeltagande och 
ett mer nationellt likvärdigt stöd (proposition 2009/10:60).  

En individuell handlingsplan med insatser upp till 24 månader  

Den som är mellan 20 och 65 år och nyligen har fått uppehålls-
tillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig till en flykting 
kan ta kontakt med Arbetsförmedlingen för att påbörja sina eta-
bleringsinsatser. Efter en inledande kartläggning av individens 
kompetenser ska insatserna i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter 
under upp till 24 månader. Den individuella handlingsplanen om-
fattar normalt samhällsorientering, som ska ge en grundläggande 
förståelse för det svenska samhället, svenska för invandrare (SFI) 
och insatser som kan underlätta och påskynda etableringen på 
arbetsmarknaden, t.ex. förberedande eller orienterande utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, arbetsförberedande och 
sociala aktiviteter. Deltagarna kan också vid behov delta i reguljär 
utbildning. Det är också möjligt att arbeta parallellt med att man 
deltar i olika etableringsinsatser. 

Regelverket för etableringsinsatserna ändrades i vissa delar 2018 
(proposition 2016/17:175). En förändring var att det nu ställs samma 
krav på deltagare i etableringsinsatser som på övriga arbetssökande 
om att acceptera ett anvisat jobb och att delta i en insats som 
Arbetsförmedlingen anvisar till.20 En annan förändring var att flexi-
biliteten minskade för när i tiden nyanlända kan delta i etablerings-
insatser. Som tidigare kan etableringsinsatser pågå i högst 24 
månader, men med de nya reglerna har ramtiden för när deltagandet 
kan ske förkortats från 48 till 36 månader, räknat från när personen 

 
20 Bestämmelserna finns i lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare och förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  
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första gången folkbokfördes i en kommun.21 En ytterligare för-
ändring är att den som påbörjat etableringsinsatser och sedan gör 
uppehåll för t.ex. föräldraledighet eller sjukdom numera skrivs ut 
från Arbetsförmedlingen. Efter ledigheten kan hen skriva in sig i 
programmet igen givet att ramtiden inte har passerats.  

År 2018 infördes också den så kallade utbildningsplikten, som 
innebär att en nyanländ som har kort utbildning (kortare än full-
ständig gymnasieutbildning) och som inte bedöms kunna komma i 
arbete under sin tid i etableringsprogrammet i huvudsak ska ägna sig 
åt utbildning. Andelen med kort utbildning inom etablerings-
programmet var 2019 ca 60 procent för både kvinnor och män 
(Arbetsförmedlingen 2020). Kvinnor med kort utbildning får dock 
oftare än män bedömningen att de omfattas av utbildningsplikt 
(87 procent jämfört med 72 procent). 

En särskild statlig ersättning 

Den som deltar i etableringsinsatser erhåller etableringsersättning.22 
Ersättningen är individuell och påverkas inte av övriga hushållsmed-
lemmars inkomster. Den påverkas inte heller av inkomster från 
arbete som utförs under dagar då man inte deltar i etableringsin-
satser. Vid deltagande på heltid uppgår etableringsersättningen till 
308 kronor per dag fem dagar i veckan, dvs. ca 6 400 kronor per 
månad.23  

Den individuella ersättningen ger kvinnor och män drivkrafter att 
delta i etableringsinsatser i samma utsträckning. När etablerings-
ersättningen infördes framhöll regeringen att det är särskilt viktigt 
att både kvinnan och mannen i familjer där det saknas en tradition 
att kvinnan arbetar har incitament att aktivt delta i svenskunder-
visning och annan verksamhet som syftar till att underlätta etable-
ringen i arbets- och samhällslivet.24 Ett annat skäl att införa etable-
ringsersättningen var att nyanlända flyktingar som huvudregel inte 

 
21 Med det tidigare regelverket hade nyanlända rätt till en etableringsplan inom 12 månader 
efter folkbokföring, rätt till 24 månader med insatser och därutöver möjlighet att förlänga 
tiden med upp till 12 månader för bland annat föräldraledighet och sjukdom. 
22 Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Bestämmelserna om etableringsersättning fanns tidigare i en egen förordning (SFS 2010:407). 
23 Deltagare i etableringsinsatser som har barn kan även få etableringstillägg på 800 kronor per 
månad för barn under 11 år och 1 500 för barn 11–19 år. Etableringstillägg beräknas per hushåll 
och betalas för högst tre barn. 
24 Proposition 2009/10:60, s. 107. 
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skulle behöva söka försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) från 
kommunen under de första åren i Sverige.  

Positiva effekter av etableringsreformen  

Utvärderingar av etableringsreformen tyder på positiva effekter på 
både sysselsättning och inkomster (Andersson Joona m.fl. 2017). 
Forskarna framhåller att den tidigarelagda kontakten med 
Arbetsförmedlingen kan vara en möjlig förklaring till skillnaden i 
sysselsättning mellan deltagarna i de tidigare kommunala intro-
duktionsprogrammen och dem som efter reformen deltog i etable-
ringsinsatser. Den nya individualiserade etableringsersättningen kan 
vara en annan möjlig förklaring. Forskarna fann dock inga signifi-
kanta skillnader mellan kvinnor och män.  

I en senare utvärdering konstateras att deltagande i integrations-
program, såväl före som efter etableringsreformen, leder till bättre 
arbetsmarknadsutfall jämfört med att inte delta (Qi m.fl. 2021). 
Även i denna studie finns resultat som indikerar positiva effekter av 
etableringsreformen, med bättre sysselsättningschanser för dem 
som deltagit i det reformerade programmet jämfört med dem som 
deltog i de kommunala introduktionsprogrammen. De positiva 
effekterna verkar också öka när individerna kan följas över längre tid 
efter avslutat program. Forskarna fann en stark positiv effekt för 
kvinnor. Effekten var dock inte signifikant större än för män, vilket 
tyder på att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män inte på-
verkades av reformen.  

2.4.2 Insatser som övriga grupper kan ta del av  

Svenska för invandrare (SFI) 

Kommunerna ska erbjuda utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
till alla vuxna invandrare som är bosatta i kommunen och som saknar 
grundläggande kunskaper i svenska språket. SFI ska även ge grund-
läggande läs- och skrivfärdigheter till personer som saknar sådana 
kunskaper.25 Rätten till SFI är inte tidsbegränsad utan omfattar alla 
folkbokförda personer som fyllt 16 år och som har bristande grund-

 
25 Bestämmelser om SFI finns i 20 kap. skollagen (2010:800). 
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kunskaper i svenska språket, oavsett hur länge de bott i landet. SFI 
ska i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan 
under en fyraveckorsperiod.26 

Varje kommun ska också aktivt försöka nå dem i kommunen som 
har rätt till utbildningen och motivera dem att delta i utbildningen. 
Som tidigare nämnts ingår SFI i etableringsinsatserna för nyanlända 
flyktingar och deras anhöriga. Kommunernas skyldighet att nå ut till 
och motivera potentiella deltagare är därmed särskilt betydelsefull 
för att nå övriga grupper som inte anvisas till SFI av 
Arbetsförmedlingen.  

Från och med 2016 är kommunerna också skyldiga att erbjuda 
studie- och yrkesvägledning till den som ska påbörja SFI eller 
komvux på grundläggande nivå. Det finns dock ingen tydlig nation-
ell bild av hur denna vägledning genomförs. I en enkät till kom-
munerna uppger 61 procent av de svarande att de i den inledande 
vägledningen av SFI-elever informerar om yrken och arbetsmarknad 
i Sverige (SOU 2020:66). 

Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN. 

Samhällsorientering 

Samhällsorientering är i likhet med SFI en del i etableringsprogram-
met för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Men också nyan-
lända i åldern 18–65 år som invandrat från ett land utanför EU/EES 
som övrig anhörig eller som familjemedlem till en arbetskraftsin-
vandrare har rätt att delta i samhällsorientering. För denna så kallade 
utökade målgrupp är dock deltagandet frivilligt.27 

Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till nyanlända 
invandrare som är folkbokförda i kommunen och som ingår i de 
nämnda målgrupperna. Alla kommuner ska också aktivt verka för att 
nå dem som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att 
delta. Detta ansvar att informera och motivera potentiella deltagare 
är särskilt viktigt för att nå dem som invandrat som övriga anhöriga 

 
26 Förslag har lämnats av KLIVA-utredningen (SOU 2020:66) om att tidsbegränsa rätten till 
SFI till fyra år från det datum eleven för första gången påbörjat en SFI-kurs. 
27 Bestämmelser om utbildning i samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare finns i 
lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och förordningen 
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
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och anhöriga till arbetskraftsinvandrare, som inte anvisas till utbild-
ningen genom etableringsprogrammet.  

Kursen ska ge nyanlända en grundläggande förståelse för det 
svenska samhället och därigenom underlätta etableringen i arbets- 
och samhällslivet. Undervisningen ska ges på deltagarens modersmål 
eller ett annat språk som deltagaren behärskar väl. Från och med 
2020 har samhällsorienteringen utökats från minst 60 till minst 100 
timmar.  

Komvux  

Både SFI och annan kommunal vuxenutbildning (komvux) är öppen 
att söka för samtliga som är bosatta i en kommun. Komvux på 
grundläggande nivå, motsvarande grundskola, är en rättighet för den 
som saknar motsvarande utbildning. Till övriga kurser inom komvux 
är det, enkelt uttryckt, den som har störst behov av utbildningen 
som ska ges företräde om det är fler sökande än platser.28  

På samma sätt som för SFI och samhällsorientering har alla 
kommuner ett särskilt ansvar att aktivt verka för att nå de vuxna i 
kommunen som har rätt till utbildning på grundläggande nivå för att 
motivera dem att delta i sådan utbildning. Nästan samtliga som läser 
komvux på grundläggande nivå, 96 procent 2019, är utrikes födda 
(Skolverket 2020). Den vanligaste kursen är svenska som andra-
språk, men många läser också engelska, matematik och samhälls-
kunskap.  

Studier på komvux berättigar till studiemedel från CSN. För att 
en tredjelandsmedborgare ska kunna få studiestöd ska hen dock ha 
beviljats permanent uppehållstillstånd eller ha en varaktig anknyt-
ning i Sverige.29 Detta innebär att de som nyligen invandrat behöver 
lösa sin finansiering av studierna på annat sätt.  

Studiestartsstödet, som infördes i juli 2017, består av bidrag utan 
inslag av lån och kan vid studier på heltid lämnas under högst 50 
veckor. Det syftar till att ge ekonomiska förutsättningar för arbets-
lösa personer med kort tidigare utbildning och ett stort utbildnings-
behov att ta steget till studier inom komvux och folkhögskola och 

 
28 Bestämmelser om utbildning inom kommunal vuxenutbildning finns i 20 kap. skollagen 
(2010:800). 
29 Huvudregeln för att anses ha en varaktig anknytning är att man ska ha varit bosatt i Sverige 
i två år och att man under denna tid ska ha arbetat minst halvtid. 
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därigenom stärka möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. 
En stor del av målgruppen är utrikes födda.30  

Bedömning av utbildning och validering av yrkeskompetens 

För nyanlända personer som har en utbildning från ett annat land 
kan det vara till hjälp när man till exempel ska söka jobb att ha ett 
utlåtande som visar vad utbildningen motsvarar i det svenska utbild-
ningssystemet. Alla som har rätt att arbeta i Sverige har möjlighet att 
få en bedömning av sin utländska utbildning.  

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för bedömning 
av majoriteten av alla utländska utbildningar på gymnasial- och 
eftergymnasial nivå.31 UHR:s bedömning är avgiftsfri. En färsk 
studie visar att ett utlåtande om den utbildning man har läst innan 
man kom till Sverige både leder till högre sysselsättning och högre 
lön (Tibajev 2021). Däremot hjälper utlåtandet inte nyanlända 
akademiker att få tillträde till mer högbetalda jobb som motsvarar 
deras utbildningsnivå. Studien visar också att effekten av utlåtanden 
är betydligt lägre för nyanlända akademiker som kommer från 
Afrika, Asien och Latinamerika jämfört med till exempel Europa och 
Nordamerika. 

För den som har yrkeskompetens inom ett område är validering 
ett verktyg som synliggör kunnandet och kan klargöra vilken 
komplettering som behövs för att kompetensen ska motsvara yrkes-
kraven på den svenska arbetsmarknaden.32 Validering genomförs av 
ett stort antal branschorganisationer och av olika utbildnings-
aktörer, bland annat inom komvux. Validering mot branschens krav 
för anställningsbarhet i yrket fanns 2019 inom 24 olika områden för 
drygt 60 olika yrkesroller (SOU 2019:69). Sedan 2016 är validering 
ett av Arbetsförmedlingens program. Inom flera branscher går det 
även att köpa en valideringsinsats på eget initiativ. Vägledning om 
vart man ska vända sig för att få sin kompetens validerad är dock ofta 
en utmaning. 

 
30 För att kunna få studiestartsstöd måste personen vara minst 25 år, vara inskriven som 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha varit arbetslös minst sex månader under de 
senaste tolv månaderna (se förordning (2017:532) om studiestartsstöd). 
31 Utbildningar som leder till yrken som är reglerade i Sverige bedöms av andra myndigheter, 
t.ex. ansvarar Socialstyrelsen för läkar- och sjuksköterskeutbildningar och Skolverket för 
lärarlegitimation. 
32 Validering är en strukturerad process som innehåller fördjupad kartläggning, bedömning 
och erkännande av kunnande som en person besitter oberoende av hur det förvärvats. 
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Statliga arbetsmarknadspolitiska insatser vid sidan av 
etableringsprogrammet 

Arbetsförmedlingen har ett generellt ansvar för att nyanlända 
invandrare, oavsett grund för bosättning, erbjuds insatser som främ-
jar en snabb och effektiv etablering på arbetsmarknaden.33 Alla som 
bor i Sverige har möjlighet att skriva in sig som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. Senast 30 dagar efter inskrivningen ska en 
individuell handlingsplan upprättas som bland annat anger planerade 
aktiviteter och inriktningen av arbetssökandet.  

Förutom hjälp med platsförmedling och viss vägledning kan 
Arbetsförmedlingen anvisa en arbetssökande till arbetsmarknads-
politiska program och insatser för att stärka individens möjligheter 
att få ett arbete. Arbetsmarknadsnära insatser som t.ex. subvention-
erade anställningar har visat sig vara mest effektiva när det gäller 
nyanländas och utrikes föddas övergång till arbete (Butschek och 
Walter 2014).34 Svenska studier har också visat på positiva effekter 
för nyanländas arbetsmarknadsutfall av förstärkt förmedlingsstöd 
och intensifierad sök- och matchningshjälp (Åslund och Johansson 
2011; Andersson Joona och Nekby 2012; Cheung m.fl. 2019).  

Arbetsförmedlingens största program är jobb- och utvecklings-
garantin. Programmet vänder sig till långtidsarbetslösa och kan 
innehålla olika insatser utifrån individens behov. För att kunna 
anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin ska en person ha varit 
arbetslös och anmäld som arbetssökande under 14 sammanhängande 
månader.35 Övriga arbetsmarknadspolitiska program har inga for-
mella tidsgränser, i praktiken är det dock sällan som personer som 
varit inskrivna under kortare tid anvisas till ett program. Detta 
medför att nyanlända personer som inte omfattas av etablerings-
programmet har svårt att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska 
insatser de första åren i landet.  

Vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
utgår aktivitetsstöd. För personer som inte arbetat tillräckligt för att 
kvalificera sig till en inkomstgrundad arbetslöshetsersättning är 
aktivitetsstödet 223 kronor per dag under som mest 450 dagar. 

 
33 Se förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen, §6. 
34 Undanträngningseffekterna av subventionerade anställningar bedöms också vara mindre 
problematiska när stöden riktas till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som t.ex. 
nyanlända (Forslund 2018). 
35 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. 
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Kommunala arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men även kom-
munerna är viktiga aktörer inom området. Många kommuner an-
ordnar arbetsförberedande insatser, framför allt riktade till personer 
som på grund av arbetslöshet är i behov av ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd). Ett första krav är vanligen att individen skriver 
in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Enligt social-
tjänstlagen kan kommunen också kräva att den som får försörjnings-
stöd ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande åtgärd om den 
enskilde inte kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd.36  

Personer som inte får ta del av Arbetsförmedlingens insatser, som 
t.ex. personer som nyligen invandrat till Sverige och som inte har 
rätt till etableringsinsatser, kan alltså komma i fråga för kommunala 
arbetsmarknadsinsatser, om de har behov av försörjningsstöd. 
Vanliga insatser är jobbsökaraktiviteter, praktik och arbetsför-
beredande aktiviteter. Det finns dock en stor variation mellan 
kommunerna, både avseende om de anvisar deltagare till sådana 
insatser och vilka målgrupper som i sådana fall får ta del av insatserna 
(Vikman och Westerberg 2017).  

Även effekterna är oklara. Dahlberg m.fl. (2013) fann i en studie 
av arbetsmarknadsinsatser i Stockholms kommun att programmen 
hade små positiva effekter på löneinkomster och sysselsättning, men 
inga effekter på mottagande av ekonomiskt bistånd. Effekterna var 
något bättre för personer födda i Sverige och för ensamhushåll än 
för övriga grupper. En senare studie (Persson och Vikman 2014) 
indikerar att programmen i Stockholm har haft ganska liten inverkan 
på arbetsmarknadsutfall, förutom bland personer med mindre 
familjeansvar.  

Ett pågående forskningsprojekt om kommunala arbetsmarknads-
insatser har studerat vilka kommunala insatser som pågick 2016 i de 
101 kommuner som bidragit med uppgifter. Personer som nyligen 
kommit till Sverige tog del av jobbsökaraktiviteter och matchning i 
lägre grad än övriga deltagare. I stället var språkträning en vanligt 
förekommande insats för denna grupp (Forslund m.fl. 2019). 

 
36 Socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap. 4 §. 
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3 Förklaringar till utrikes födda 
kvinnors lägre sysselsättning 

Utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegration har många olika 
dimensioner. I detta kapitel ges en övergripande bild av kunskaps-
läget inom viktiga områden för förståelsen av hinder och framgångs-
faktorer. Tonvikten ligger på svenska studier, och i viss utsträckning 
på kunskap från våra grannländer som har liknande samhällsstruktur 
och ambitioner på jämställdhets- och sysselsättningsområdet. 

3.1 Förvärvsmönster i hemlandet 

Ett viktigt mål för svensk jämställdhetspolitik har sedan 1970-talets 
början varit att göra det möjligt för både kvinnor och män att 
kombinera arbete och familj. Individuell inkomstbeskattning, en 
generös och flexibel föräldraförsäkring och offentligt subvention-
erad barn- och äldreomsorg har skapat förutsättningar för svenska 
kvinnors höga sysselsättningsgrad (SOU 2015:50). 

Kvinnor från länder med högre kvinnlig förvärvsfrekvens har 
oftare arbetslivserfarenheter som ger dem bättre förutsättningar för 
etableringen på mottagarlandets arbetsmarknad (Frank och Hou 
2016). Flyktingar som söker skydd i Sverige, och även kvinnor som 
bosätter sig här av familjeskäl, kommer emellertid till stor del från 
länder där yrkesarbete bland kvinnor är mindre vanligt 
(Statskontoret 2018). Många nyanlända kvinnor i Sverige saknar där-
med tidigare yrkeserfarenhet, vilket försvårar deras inträde på 
arbetsmarknaden. 

Internationell forskning har också pekat på att utrikes födda 
kvinnors arbetskraftsdeltagande påverkas av normer kring köns-
roller och kvinnors förvärvsarbete som finns i deras ursprungsland 
(Antecol 2000; Blau 2015; Khoudja och Fleischmann 2018). Dessa 
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studier använder vanligen kvinnlig förvärvsfrekvens i födelselandet 
som ett uttryck för värderingar om kvinnors yrkesarbete. Studierna 
visar ofta på starka korrelationer mellan kvinnors arbetskraftsdel-
tagande i ursprungslandet och gruppens sysselsättning i mottagar-
landet. Men de visar även att sysselsättningen ökar över tid, vilket 
tolkas som att det sker en successiv anpassning till normerna i det 
nya landet. En svensk studie som på motsvarande sätt studerat om 
ursprungslandets kultur och syn på könsroller inverkar på arbets-
marknadsintegrationen har påvisat liknande samband för kvinnor 
från ett 25-tal olika länder som invandrade till Sverige mellan åren 
1980 och 1999 (Neuman 2018).  

Kvinnor från samma ursprungsland förvärvsarbetar dock i olika 
utsträckning beroende på i vilket land de är bosatta, vilket pekar på 
betydelsen av mottagarlandets institutionella förutsättningar för 
kvinnligt arbetskraftsdeltagande (Tibajev 2016; Kesler 2006). Liebig 
och Tronstad (2018) visar att korrelationen är svag mellan syssel-
sättningsgraden i födelselandet och motsvarande i Sverige för 
kvinnor från ett antal stora ursprungsländer. Detsamma gäller 
sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. Mot denna bakgrund 
poängterar författarna att kvinnors svaga sysselsättning inte är för-
utbestämd av deras ursprung.  

Intervjuundersökningar om kvinnors och mäns inställning till 
balansen mellan förvärvsarbete och ansvaret för hem och barn kan 
ytterligare öka förståelsen för mekanismerna bakom resultaten i de 
kvantitativa studierna. Svenska intervjustudier saknas, men däremot 
finns en norsk studie där drygt 1 800 personer med bakgrund i 
Pakistan, Iran, Irak, Vietnam respektive Norge intervjuades om 
inställningen till att kvinnor förvärvsarbetar (Kavli och Nadim 2009; 
Kavli 2015).  

Signifikanta skillnader mellan ursprungsländer framkom i synen 
på om kvinnor med barn under fyra år bör arbeta eller inte. Däremot 
menade i stort sett samtliga respondenter, oavsett födelseland, att 
kvinnor kan förvärvsarbeta innan de får barn och efter att yngsta 
barnet börjat skolan (Kavli och Nadim 2009). Kvinnor och män 
födda i Pakistan och Irak var mindre positiva till småbarnsmammors 
yrkesarbete än respondenter födda i Iran och Vietnam, som i sin tur 
hade en mindre positiv inställning än norskfödda. Studien ger inga 
klara svar på om inställningen till kvinnors förvärvsarbete förändras 
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med längre vistelsetid i Norge, däremot framkom tydliga indikat-
ioner på att det sker en anpassning mellan generationer (Kavli 2015).  

Kavli (2015) finner också samband mellan en positiv inställning 
till att mammor med barn i förskoleåldern arbetar och goda kun-
skaper i norska och stabil ekonomi i hushållet. Detta menar hon kan 
vara ett uttryck för att det sker en snabbare kulturell anpassning 
bland utrikes födda som har förutsättningar att lyckas på arbets-
marknaden, vilket sannolikt förstärks av att de som har ett arbete 
och som pratar bra norska i större utsträckning än de som står 
utanför arbetsmarknaden exponeras för majoritetssamhällets värde-
ringar om jämställdhet. Å andra sidan kan det också handla om att 
denna grupp redan före invandringen hade en mer positiv inställning 
till kvinnors förvärvsarbete än andra med samma landbakgrund.  

Sammanfattningsvis visar forskningen att förvärvsmönster i hem-
landet påverkar skillnaden mellan utrikes födda kvinnors och mäns 
integration på arbetsmarknaden, dels genom att kvinnor i större 
utsträckning än män saknar tidigare yrkeserfarenhet, dels genom att 
normer och värderingar i olika grupper av utrikes födda ofta betonar 
kvinnors ansvar för omsorgen om barnen respektive mäns ansvar för 
familjens försörjning. En mindre positiv inställningen till kvinnors 
förvärvsarbete gäller framför allt när barnen är i förskoleåldern. 
Mottagarlandets jämställdhetssträvanden inom social-, familje- och 
arbetsmarknadspolitiken spelar dock en viktig roll för kvinnors 
arbetsmarknadsintegration. 

3.2 Omsorgen om barnen 

En viktig förklaring till skillnaderna i sysselsättning mellan kvinnor 
och män är att kvinnor tar ett större omsorgsansvar för barn. För 
kvinnor medför barn både en lägre sannolikhet att ha ett jobb, och 
en lägre löneinkomst för de kvinnor som förvärvsarbetar jämfört 
med både kvinnor och män utan barn (Blau och Kahn 2017). Detta 
brukar kallas för en mamma-bestraffning (motherhood penalty), och 
är betydligt starkare för utomeuropeiskt födda kvinnor än för 
inrikes födda (Bonke och Schultz-Nielsen 2013). Dessa samband 
gäller i synnerhet när barnen är små. Inom såväl EU som i USA och 
Kanada är sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor som 
har små barn (0–5 år) betydligt lägre än bland både utrikes födda 
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kvinnor med större barn och bland inrikes födda kvinnor med såväl 
små som större barn (OECD 2020).  

I de följande avsnitten diskuteras barnafödandet bland kvinnor 
som nyligen invandrat till Sverige, föräldraförsäkringens utform-
ning, det tidigare vårdnadsbidraget samt tillgången till subvention-
erad barnomsorg och hur dessa system påverkar nyanlända kvinnors 
incitament att delta på arbetsmarknaden.  

3.2.1 Barnafödande och familjebildning  

Merparten av alla migranter är – och har alltid varit – unga vuxna. 
Flytten till ett nytt land sammanfaller därmed med perioden för 
familjebildning och barnafödande. Utrikes födda kvinnor har totalt 
sett ett högre barnafödande än kvinnor födda i Sverige när det gäller 
den periodvisa fruktsamheten, dvs. benägenheten att föda barn ett 
visst år eller en viss period. Detta förklaras bland annat av att 
fruktsamheten ofta är högre den första tiden i Sverige. Andersson 
(2004) visar att kvinnliga invandrare har låg fertilitet under åren före 
ankomst till Sverige men hög fertilitet under åren efter att de bosatt 
sig här. Detta beskrivs som en migrationseffekt på barnafödandet. 
En högre fruktsamhet de första åren kan bero på att det är vanligt att 
flytta till Sverige för att bilda familj, eller att familjen har ett 
uppskjutet barnafödande vid invandringen, exempelvis på grund av 
att de har varit på flykt.  

Såväl kvinnor födda i Europa utanför Norden och EU som 
kvinnor födda utanför Europa uppvisar ett högt barnafödande de 
första åren efter invandringen till Sverige. Kvinnor från länder med 
låg utvecklingsnivå enligt Human Development Index (HDI) 
tenderar att ha högre födelsetal än kvinnor från övriga landsgrupper 
(SCB 2014a).  

Med tiden når emellertid utrikes födda kvinnor en fruktsamhet 
som liknar inrikes föddas (Andersson 2004; Andersson och Scott 
2005). Ser man till det genomsnittliga antalet barn som kvinnor har 
fött vid 45 års ålder, är skillnaderna små mellan inrikes och utrikes 
födda kvinnor. Variationer finns dock mellan olika födelseländer, 
där kvinnor från länder med lågt HDI föder fler barn i genomsnitt 
än kvinnor från länder med högt och medelhögt HDI (SCB 2014a). 
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Det relativt höga barnafödandet de första åren inverkar på 
nyanlända kvinnors möjligheter att arbeta, och även att delta i 
insatser som kan underlätta arbetsmarknadsintegrationen. För flykt-
ingar och anhöriga till flyktingar visar Andersson Joona (2020) att 
det är en högre andel bland kvinnor än bland män som skjuter på 
starten av etableringsinsatserna och påbörjar året efter folkbok-
föringen i landet. En bidragande förklaring kan vara väntan på 
barnomsorg. Vid intervjuer med invandrade kvinnor i Norge har 
man funnit att erbjudande om förskola, som ligger i närheten av 
hemmet och introduktionscentret, är avgörande för att kvinnor ska 
komma igång snabbt med sitt introduktionsprogram (Bredal och 
Orupabo 2014). 

Föräldraledigheter är också den främsta förklaringen till att fler 
kvinnor än män avbryter sina etableringsprogram (Wickström 
Östervall 2017). Detta framkommer även i Andersson Joona (2020) 
som visar att både första och tredje året efter folkbokföringen är det 
ca 20 procent av kvinnorna som avbryter sina etableringsinsatser, 
och att avbrotten framför allt görs på grund av föräldraledighet. 
Andelen som gör avbrott är något högre bland kvinnor som har 
högst grundskola än bland dem med längre utbildningsbakgrund. 
Samma erfarenheter finns från Norge. Blom och Enes (2015) visar 
att kvinnor som deltar i det norska introduktionsprogrammet 
behöver längre tid än män på grund av avbrott för föräldraledigheter.  

Sammantaget visar studierna att många nyanlända kvinnor 
invandrar med små barn eller får barn under sina första år i landet, 
och att föräldraledigheter och väntan på barnomsorg bidrar till att 
kvinnors inträde på arbetsmarknaden försenas.  

3.2.2 Föräldrapenningen och arbetskraftsdeltagandet 

Eftersom många kvinnor invandrar med barn och barnafödandet är 
högt de första åren i landet är föräldraförsäkringen ett viktigt system 
för att förstå nyanlända kvinnors arbetsmarknadsintegration. 
Regelverket kan ha olika inverkan på inrikes och utrikes födda 
föräldrar, och kan i vissa fall innebära både en förmån och en fälla 
för nyanlända kvinnor (SOU 2012:9).  
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Grunddragen i föräldrapenningen från och med 2016  
Den svenska föräldrapenningen är både generös och flexibel i 
jämförelse med de flesta övriga länders. Varje förälder har rätt till 
240 dagars ersättning per barn (dvs. totalt 480 dagar per barn). 
För barn födda till och med 2013 kan dagarna med föräldra-
penning tas ut tills barnet fyllt 8 år. För barn födda efter 2013 
måste 80 procent av dagarna användas innan barnet fyllt 4 år, 
medan resterande 96 dagar kan användas tills barnet fyllt 12 år. 
För 195 dagar per förälder ges en ersättning grundad på tidigare 
inkomst (SGI-dagar). Personer med låg eller ingen SGI får i 
stället ersättning på grundnivå, 250 kronor per dag. För de reste-
rande 45 dagarna per förälder är ersättningen 180 kronor per dag 
(lägstanivådagar) för samtliga föräldrar. Tre månader av dagarna 
med ersättning på SGI-nivå är reserverade för respektive förälder 
(de så kallade pappamånaderna), övriga dagar kan överföras 
mellan föräldrarna. Rätten till föräldrapenning enligt grundnivå 
respektive lägstanivå är knuten till barnets och förälderns bo-
sättning (folkbokföring) i Sverige.  

 
Nyanlända kvinnor (och män) har oftast endast möjlighet att få 
ersättning på grundnivå och lägstanivå, eftersom de sällan har 
kvalificerat sig för inkomstgrundad föräldrapenning på sjukpenning-
nivå. Ersättning på grundnivå är också vanligt bland utrikes födda 
mammor som varit bosatta längre tid i Sverige. Bland mammor födda 
i Afrika, Mellanöstern och Turkiet använde ca 50 procent föräldra-
penning på grundnivå 2019, medan motsvarande siffra för svensk-
födda mammor var 3 procent (Försäkringskassan 2020). 

För mammor som invandrar med barn kan föräldraförsäkringens 
konstruktion leda till ett försenat inträde på arbetsmarknaden. 
Vikman (2013) visar att kvinnor som har små barn när de kommer 
till Sverige och är föräldralediga direkt vid ankomst får en senarelagd 
arbetsmarknadsetablering. I studien beräknas att dessa kvinnor har 
högre sannolikhet att stå utanför arbetskraften i upp till sju år efter 
bosättning, och att sysselsättningsgraden är 3 procentenheter lägre 
2–6 år efter invandringen.  

Även Duvander och Mussino (2021) visar att det bland mammor 
som invandrar tillsammans med barn finns skillnader i sysselsättning 
som samvarierar med användningen av föräldrapenning. I studien 
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delas föräldrapenninganvändningen bland mammor som invandrade 
tillsammans med barn under perioden 1995–2014 upp i tre grupper. 
Resultaten visar att de nyanlända mammor som inte tagit ut någon 
föräldrapenning alls och de som i genomsnitt tagit ut minst 15 dagar 
per månad oftare är inaktiva de följande åren, medan de som använt 
föräldrapenning på deltid (upp till 14 dagar i månaden) är de som 
oftast studerar eller har en förvärvsinkomst det andra och tredje året 
i Sverige. Skillnaderna i sysselsättning är dock relativt små. För-
fattarna drar slutsatsen att viss användning av föräldrapenning tyder 
på att kvinnan är aktiv i att etablera sig på arbetsmarknaden, men att 
det vid uttag på heltid finns en risk för utestängning. De framhåller 
också att samma risk finns för kvinnor som inte använder föräldra-
penning alls, eftersom detta indikerar att kvinnornas kontakter, 
kunskaper och kommunikation med samhällets aktörer är knapp-
händig.  

Flera förändringar av föräldraförsäkringen har genomförts de 
senaste åren som har betydelse för inträdet på arbetsmarknaden för 
nyanlända kvinnor.  

Minskad flexibilitet och färre dagar för dem som invandrar med äldre 
barn  

En generell begränsning för antalet dagar med föräldrapenning som 
får tas ut efter att barnet fyllt fyra år infördes för barn födda fr.o.m. 
1 januari 2014 (proposition 2013/14:4). Efter barnets fyraårsdag kan 
föräldrapenning lämnas under högst 96 dagar. Samtidigt gjordes en 
tydlig uppdelning av dagar med olika ersättningsnivåer (dagtyper), 
där vardera föräldern kan använda 195 dagar med en ersättning på 
sjukpenningnivå eller på grundnivå, och 45 dagar med en ersättning 
på lägstanivå.  

En utvärdering från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
visar att reformen bidragit till att antalet dagar med föräldrapenning 
som tas ut innan barnet fyller fyra år har ökat och att det framför allt 
är pappor som har ökat sitt uttag (ISF 2020). Reformen har därmed 
medverkat till ett mer jämställt uttag mellan kvinnor och män. 
Sammantaget är effekten störst bland pappor i par där båda föräld-
rarna är utrikes födda. ISF framhåller att den tydliga uppdelningen 
av dagtyper verkar ha haft en större inverkan på de grupper av för-
äldrar (bland annat utrikes födda föräldrar) där papporna tenderar 
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att endast ta ut en liten del av föräldrapenningen. För dessa föräldrar 
kan uppdelningen ha ökat kunskapen om pappors rätt till föräldra-
penning. 

Uttaget av föräldrapenning har tidigare visats vara relativt om-
fattande det första året efter invandringen för mammor som 
invandrar tillsammans med barn. I SOU 2012:9 beräknades föräldra-
penninguttaget för de äldre barnen medföra att etableringen för-
senades med minst ett år för ca 40 procent av dessa kvinnor.  

För att motverka denna risk har en begränsning av antalet dagar 
med föräldrapenning införts för föräldrar som kommer till Sverige 
med äldre barn (proposition 2016/17:154). Om ett barn blir bosatt i 
Sverige under sitt andra levnadsår får föräldrarna nu tillsammans ta 
ut högst 200 dagar. Om bosättning sker efter det andra levnadsåret 
lämnas föräldrapenning under högst 100 dagar. I dessa fall sker ingen 
reservering av dagar för respektive förälder. 

Reserverade dagar styr mot mer jämställt uttag  

Användningen av föräldrapenning är mindre jämställd mellan utrikes 
födda mammor och pappor jämfört med inrikes födda. Mussino 
m.fl. (2018) visar att det finns stora skillnader mellan utrikes och 
inrikes födda pappor i andelen av föräldrapenningdagarna som de tar 
ut. Uttaget är särskilt lågt bland pappor från Afrika och Mellan-
östern. I dessa grupper var det mellan 50 och 60 procent av papporna 
som inte tog ut några dagar alls, vilket kan jämföras med ca 20 pro-
cent av papporna födda i Sverige. Männens benägenhet att vara 
föräldralediga ökar med längre vistelsetid i landet.  

De reserverade dagarna i föräldraförsäkringen, ”pappamåna-
derna”, har tveklöst bidragit till ett mer jämställt uttag av föräldra-
penning (se t.ex. Duvander m.fl. 2015). Reserverade dagar har tyd-
liga effekter för utrikes födda pappor (Tervola m.fl. 2017). Uttaget 
av föräldrapenning bland inrikes födda pappor ökade med i 
genomsnitt 5 procentenheter efter införandet av den andra reserve-
rade månaden 2002, medan uttaget bland de flesta grupperna av 
utrikes födda pappor ökade mer. Ökningen var störst, 10 procent-
enheter, bland pappor födda i Irak. För utrikes födda pappor skedde 
dock ökningen från en betydligt lägre nivå än för inrikes födda 
pappor. 
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En tredje reserverad månad infördes 2016. Enligt 
Försäkringskassans analys hade denna en mindre påverkan på 
pappornas uttag än de tidigare reserverade månaderna. Uttaget 
ökade framför allt bland pappor med medelhög utbildning, medan 
pappor med låg utbildning inte påverkades i lika stor utsträckning. 
Resultaten tyder på att det kan vara svårt att påverka grupper av män 
med ett lågt uttag av föräldrapenning genom ytterligare reserverade 
månader. Bland annat kan ekonomiska förutsättningar begränsa 
vissa föräldrars möjligheter till ett jämställt uttag av föräldrapenning 
(Försäkringskassan 2019). Några analyser finns ännu inte av hur 
uttagsmönstren förändrades uppdelade på inrikes och utrikes födda 
mammor och pappor efter införandet av den tredje pappamånaden.  

De reserverade månaderna i föräldraförsäkringen avser enbart 
dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Som tidigare beskri-
vits är det mycket ovanligt att nyanlända mammor och pappor 
uppfyller kvalificeringskravet för att få föräldrapenning på sjuk-
penningnivå. Dessa föräldrar får i stället föräldrapenning på grund-
nivå, i dag 250 kronor per dag. År 2010 betalades nästan alla dagar 
med ersättning på grundnivå (97 procent) ut till kvinnor, och drygt 
62 procent av dessa mammor var födda utomlands (ISF 2016).  

För majoriteten av alla föräldrar innebär ”pappamånaderna” en 
styrning mot ett mer jämställt uttag. Denna styrning träffar dock 
inte nyanlända mammor och pappor. I proposition 2017/18:276 
föreslog regeringen att även föräldrapenning på grundnivå ska ingå i 
den s.k. reserverade tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin 
rätt till föräldrapenning. Förslaget röstades emellertid ner i 
riksdagen.37 

Höjd ersättning på grundnivån kan motverka integrationen på 
arbetsmarknaden 

Föräldrapenningens grundnivå för de föräldrar som inte arbetat 
tillräckligt lång tid innan föräldraledigheten, eller som haft för låg 
inkomst och inte kvalificerar sig till den högre inkomstrelaterade 
ersättningen, var låg under hela 1990-talet. Ersättningen på grund-
nivå dubblerades 2002 (från 60 till 120 kronor per dag), och därefter 

 
37 Utredningen om genomförandet av EU:s balansdirektiv (SOU 2020:81) har föreslagit ett 
tillägg i socialförsäkringsbalken om att även dagar med föräldrapenning på grundnivå ska vara 
reserverade. 
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höjdes ersättningen i flera steg upp till 250 kronor per dag som gäller 
från och med 2016.  

Duvander och Mussino (2021) pekar på målkonflikten som finns 
i föräldraförsäkringens konstruktion till följd av att systemet både 
ska göra det möjligt (och ge drivkraft) att kombinera barn och 
arbete, och ge grundläggande ekonomisk trygghet. Höjningarna av 
grundersättningen bidrar till att säkra en rimlig ekonomisk grund-
nivå för alla barnfamiljer, inte minst för nyanlända föräldrar. Sam-
tidigt innebär en höjd ersättning på grundnivån att skillnaden 
minskar mot den inkomstbaserade ersättningen som de som för-
värvsarbetat innan de skaffar barn får. Därmed försvagas drivkraften 
att arbeta före barnafödandet, vilket kan ha negativa konsekvenser 
för inkomsterna på längre sikt. För nyanlända mammor försvagas 
även drivkraften att delta i etableringsinsatser och i arbetsmarknads-
politiska program med aktivitetsstöd.38  

Eftersom det är kvinnor som (oftast) tar ansvaret för omsorgen 
om barnen innebär detta att deras inträde på arbetsmarknaden 
försenas jämfört med männens. ISF visar att höjningarna av grund-
nivån 2002 markant ökade mammors uttag av föräldrapenning på 
grundnivå under barnets första två år, medan den inte tycks ha haft 
någon påverkan på pappors uttag (ISF 2016).  

Höjningen hade även effekter på arbetsmarknadsdeltagandet. 
Efter höjningen hade mammor med ersättning på grundnivå lägre 
sannolikhet att förvärvsarbeta de första två åren efter att de fått barn, 
i jämförelse med motsvarande grupp före höjningen (ISF 2019). 
Analysen tyder också på att höjningen kan ha ökat benägenheten att 
skaffa ytterligare ett barn innan personen börjar förvärvsarbeta igen. 

3.2.3 Vårdnadsbidrag  

Under perioden 2008–16 hade kommunerna möjlighet att erbjuda 
vårdnadsbidrag till föräldrar med barn som var mellan ett och tre år. 
Vårdnadsbidraget var skattefritt och kunde uppgå till högst 3 000 
kronor per månad och barn. Det var avsett för föräldrar som ville 

 
38 Föräldrapenning på grundnivå 30 dagar per månad ger en månadsinkomst på 7 500 kronor 
(före skatt). Detta är 1 000 kronor mer per månad än den ersättning som erhålls vid deltagande 
på heltid i etableringsinsatser (308 kr/dag för i genomsnitt 21 dagar per månad). Jämfört med 
aktivitetsstöd på grundnivån (223 kr/dag) ger föräldrapenning på heltid 3 000 kronor mer. 
Nivån på etableringsersättningen har inte justerats sedan den infördes 2010, aktivitetsstödet 
på grundnivån har inte höjts sedan 2002.  



 2021:7 Förklaringar till utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning 

71 

vara hemma längre tid med sina barn än vad föräldraförsäkringen 
medger, eller som ville gå ned i arbetstid under småbarnsåren.  

Som mest var det drygt 100 kommuner som införde vårdnads-
bidrag, och generellt var efterfrågan på bidraget relativt begränsat. 
Utrikes födda mammor var dock överrepresenterade bland dem som 
ansökte om och beviljades vårdnadsbidrag. Uppföljningar i 
Stockholms kommun visade också på stora skillnader i användning-
en av vårdnadsbidrag mellan olika stadsdelar. Jämfört med genom-
snittet i kommunen var utnyttjandegraden fyra till sju gånger högre 
i de tre stadsdelar med högst andel utrikes födda i befolkningen 
(Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta och Skärholmen), vilka också hade 
betydligt lägre sysselsättningsgrad och högre andel hushåll med 
försörjningsstöd än övriga stadsdelar (SOU 2012:69).  

När vårdnadsbidraget avskaffades 2016 motiverades detta med att 
bidraget kunde medverka till en försenad etablering på arbets-
marknaden för utrikes födda kvinnor (proposition 2014/15:147). 
Denna inverkan bekräftas delvis av Giuliani och Duvander (2017). 
De använder variationen mellan kommuner och stadsdelar för att 
studera effekten på mammors arbetskraftsdeltagande och finner att 
vårdnadsbidraget hade negativa arbetsmarknadseffekter på stads-
delsnivå, men däremot inte på kommunnivå. Författarna pekar på att 
en mindre flexibel arbetsmarknad i vissa stadsdelar kan bidra till den 
negativa effekten. 

Även våra nordiska grannländer har infört olika varianter av 
vårdnadsbidrag. Hardoy och Schøne (2010) visar att den norska 
motsvarigheten, kontantstøtte, minskade arbetskraftsdeltagandet 
bland utrikes födda mammor med mellan 5 och 10 procent. År 2017 
förändrades regelverket i syfte att nyanlända kvinnor snabbare skulle 
komma ut på arbetsmarknaden och bli ekonomiskt självständiga. Ett 
bosättningskrav infördes som innebär att bara de som varit bosatta i 
Norge i minst fem år är berättigade till bidraget. Begränsningen har 
inneburit en kraftigt minskad användning av kontantstøtte, i synner-
het bland kvinnor från Afrika och Asien (Sandvik och Gram 2019).  

3.2.4 Subventionerad barnomsorg 

En väl utbyggd offentligt subventionerad barnomsorg av hög kvali-
tet är en viktig del i den svenska familjepolitiska modellen. Tillgång 
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till förskola möjliggör för både mammor och pappor att arbeta när 
barnen är små, vilket har bidragit till dagens höga sysselsättningsgrad 
bland kvinnor i Sverige. I dag deltar de allra flesta barn i förskolan. 
Totalt var cirka 85 procent av barnen i åldrarna 1–5 år inskrivna i 
förskolan hösten 2019, med lite lägre andelar i de yngre åldrarna och 
högre bland de äldre barnen. Det finns dock betydande skillnader i 
andelen inskrivna mellan barn med svensk och utländsk bakgrund.39 
Drygt hälften av barnen i åldern 3–5 år som inte var inskrivna i vare 
sig förskola eller pedagogisk omsorg 2019 hade utländsk bakgrund 
(SOU 2020:67).  

Ett viktigt steg för att öka tillgången till förskola togs med den så 
kallade maxtaxereformen 2001, då föräldrarnas kostnader för barn i 
förskolan sänktes med i genomsnitt 50 procent. Samtidigt infördes 
rätt för barn till arbetslösa föräldrar att delta i förskolan under 15 
timmar per vecka. Vikman (2010) visar att reformen ökade sannolik-
heten för arbetslösa mammor att få ett arbete. Störst effekt fann hon 
för kvinnor med förgymnasial utbildning samt för kvinnor med två 
barn. Däremot hade reformen ingen effekt för män. 

I en senare studie visar Wikström m.fl. (2015) att sysselsät-
tningen bland inrikes födda föräldrar ökade betydligt av maxtaxere-
formen. Inga effekter kunde dock påvisas för utrikes födda 
mammors sysselsättning eller arbetskraftsdeltagande. 

Att delta i förskolan har en tydlig positiv inverkan på språkin-
lärning och studieresultat i skolan för barn med utländsk bakgrund 
(Cornelissen m.fl. 2018; Drange 2018). Kostnaderna för barnom-
sorg kan ha stor betydelse för om ekonomiskt utsatta familjer väljer 
att använda sig av förskola eller inte.  

En studie av försöket med avgiftsfri förskola (gratis kjernetid) för 
fyra- och femåringar i Norge visar att skillnaden i deltagande i 
förskolan mellan barn med och utan utländsk bakgrund halverades i 
de stadsdelar i Oslo där försöksverksamheten genomfördes (Drange 
och Telle 2015). Totalt sett ökade deltagandet i förskola bland barn 
från invandrarfamiljer med 15 procent. Gratis kjernetid hade dock 
ingen effekt på föräldrarnas genomsnittliga inkomster eller deras 
deltagande i utbildning, men en signifikant positiv effekt för att 
mammorna skulle börja jobba deltid kunde påvisas (Drange 2018).  

 
39 Med utländsk bakgrund avses barn som är födda utomlands samt barn som är födda i Sverige 
och har två utrikes födda föräldrar. 
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Sedan 2015 finns gratis kjernetid för familjer med låga inkomster 
i hela Norge. Samtidigt infördes även en inkomstprövad nedsättning 
av barnomsorgsavgiften. En utvärdering visar att användningen av 
barnomsorg ökade marginellt av reformen, med 1,2 procent, och att 
de berörda familjerna fick en förbättrad ekonomisk situation 
(Østbakken 2019). Däremot finner inte studien att reformen stärkte 
arbetslivsanknytningen, varken för mammor eller pappor. En möjlig 
förklaring till de begränsade effekterna kan enligt författaren vara att 
deltagandet i förskola var högt redan före reformen. 

Sammanfattningsvis visar studierna att sänkta kostnader för 
förskola har tydligt positiva effekter för att barn med utländsk 
bakgrund ska delta i förskoleverksamheten. Däremot är stödet svagt 
för att reformerna ökar utrikes födda kvinnors sysselsättning och 
arbetskraftsdeltagande.  

3.3 Betydelsen av utbildning  

3.3.1 Överkvalificering bland utrikes födda med högre 
utbildning 

Det finns en mängd empiriska studier som har bekräftat att 
utbildning ökar både individers sysselsättningschanser och inkomst-
er. Detta samband gäller också för utrikes födda kvinnor och män. 
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda 
ökar dock med högre utbildningsnivå, vilket tyder på att avkast-
ningen på utbildning är lägre för utrikes födda (Grubanov-Boskovic 
m.fl. 2020). Flera förklaringar kan finnas till detta. Dels kan 
migrationen medföra att kunskaper och färdigheter som individen 
tillägnat sig i hemlandet förlorar i värde när de ska användas i nya 
sammanhang. Dels kan arbetsgivare vara osäkra på vad en utbildning 
som förvärvats i ett annat land motsvarar i den egna utbildnings-
kontexten.  

Risken att vara överutbildad för sitt arbete är högre bland utrikes 
födda än bland inrikes födda, och risken är högst för dem som 
invandrat från regioner som många flyktingar och anhöriginvandrare 
har kommit ifrån, till exempel Afrika, Asien och Latinamerika 
(Andersson Joona m.fl. 2014). Ett vanligt mönster bland OECD-
länderna är att kvinnor är överkvalificerade i högre utsträckning än 
män, men Sverige, Norge och Danmark avviker. Enligt OECD:s 
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uppgifter för Sverige var ca 30 procent av både de utrikes födda 
kvinnorna och männen överkvalificerade för sina jobb 2018, vilket 
kan jämföras med ca 20 procent bland inrikes födda kvinnor och 
män (OECD 2020). 

Åslund m.fl. (2017) visar att kvinnliga flyktingar och anhörig-
invandrare har lägre sysselsättning än manliga även när hänsyn tas 
till skillnader i utbildning. Att sysselsättningsgapet mellan kvinnor 
och män är stort även bland utrikes födda med eftergymnasial 
utbildning framkommer också i Statistiska centralbyråns (SCB) 
återkommande undersökningar av arbetsmarknaden för högutbil-
dade utrikes födda. Den senaste undersökningen40 visar att det bland 
kvinnorna var sex av tio som hade arbete som huvudsaklig syssel-
sättning, jämfört med åtta av tio män (SCB 2019b). Bland inrikes 
födda med minst tre års eftergymnasial utbildning var det nio av tio 
som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning, och skillnaderna 
mellan könen var små.  

SCB:s undersökning (2019b) bekräftar också att det finns stora 
skillnader mellan utrikes och inrikes födda med minst tre års efter-
gymnasial utbildning med avseende på arbetets överensstämmelse 
med utbildningen. Bland utrikes födda uppgav omkring 55 procent 
att de hade ett arbete som överensstämde med utbildningen jämfört 
med nära 80 procent bland inrikes födda. Var fjärde utrikes född 
hade ett arbete där man bedömde att det inte krävdes högskole-
utbildning.  

3.3.2 Kort utbildning ett större hinder för kvinnor än för män 

De största hindren för arbetsmarknadsintegrationen möter personer 
som har kort utbildning (se t.ex. Eriksson 2010). Kraven på formell 
utbildning har ökat på den svenska arbetsmarknaden, och personer 
med kort utbildning har svårt att få arbete, oavsett om de är inrikes 
eller utrikes födda. Enbart ca 5 procent av jobben på den svenska 
arbetsmarknaden ställer inte några särskilda krav på utbildning. 

Bland utrikes födda som var inskrivna som arbetssökande på 
Arbetsförmedlingen 2019 saknade 46 procent gymnasieutbildning 

 
40 Undersökningen omfattade ett urval av utrikes födda personer i åldern 25–64 år med minst 
en treårig eftergymnasial utbildning som invandrat till Sverige mellan åren 2006 och 2017. 
Dessutom ingick ett mindre urval av inrikes födda personer med motsvarande utbildning och 
ålder. 
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eller motsvarande (Arbetsförmedlingen 2020). Andelen var den-
samma för både kvinnor och män, men bland kvinnorna var det en 
högre andel som hade mycket kort utbildning. Även mätningar av 
SFI-elevers utbildningsbakgrund visar att kort utbildning är 
vanligare bland kvinnor än bland män. År 2019 hade 22 procent av 
kvinnorna som studerade SFI högst en sexårig utbildning, medan 
motsvarande andel bland männen var 18 procent (Skolverket 2020). 
Kvinnor med kort utbildning har ofta också väldigt lite arbetslivs-
erfarenhet från hemlandet (Eriksson 2010).  

Att sakna gymnasieutbildning tycks vara en större nackdel på 
arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor än för utrikes födda män 
(SCB 2019a). En bidragande förklaring kan vara att kvinno-
dominerade bristyrken generellt sett har högre formella utbildnings-
krav än mansdominerade bristyrken (Arbetsförmedlingen 2020). 
Detta leder till att män med kortare formell utbildning har lättare att 
hitta ett arbete, och därmed också har högre sysselsättningsgrad, än 
kvinnor med motsvarande utbildningsnivå.  

Många utrikes födda kvinnor kan därmed antas ha behov av 
studier för att öka sina chanser att få ett arbete. Effekten av att delta 
i arbetsmarknadsutbildning på utflödet från arbetslöshet verkar 
variera mellan olika tidsperioder (Liljeberg 2016). För deltagare i 
början av 2000-talet, där man skattat separata effekter för olika 
grupper av deltagare, visas att den positiva effekten av arbetsmark-
nadsutbildning generellt var starkare för personer med kort utbild-
ning och för personer födda i ett utomnordiskt land (de Luna m.fl. 
2008).  

Det saknas studier som har analyserat effekterna för utrikes 
födda av att delta i utbildning inom komvux, men forskningen visar 
på generellt positiva effekter på deltagarnas inkomster på ungefär tio 
års sikt (Stenberg 2019). I en studie från Norge visar Bratsberg m.fl. 
(2017) att gymnasial och eftergymnasial utbildning som utrikes 
födda förvärvar i Norge är förknippad med signifikant högre 
sysselsättning för samtliga invandringskategorier (grund för bo-
sättning). Denna positiva inverkan är särskilt stor för kvinnor. 
Forskarna finner också att för kvinnor från låginkomstländer verkar 
även grundläggande utbildning öka chansen att få ett arbete. 

Sammanfattningsvis är det vanligare bland utrikes födda kvinnor 
jämfört med utrikes födda män att ha mycket kort utbildning, vilket 
försvårar deras inträde på arbetsmarknaden. Den könsuppdelade 



Förklaringar till utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning  2021:7 

76 

arbetsmarknaden verkar också göra att avsaknad av formell utbild-
ning på motsvarande gymnasial nivå är ett större hinder för kvinnors 
än för mäns möjlighet att få ett arbete. Att komplettera sin utbild-
ning ökar chansen till arbete mer för kvinnor än för män.  

3.4 Kunskaper i svenska och sociala nätverk  

3.4.1 Svenska språket och integrationen på arbetsmarknaden 

Kunskaper i svenska språket är centralt både för integrationen på 
arbetsmarknaden och för att kunna bli delaktig i samhället i stort. I 
enkätundersökningar framkommer att arbetsgivare uppfattar bris-
tande kunskaper i svenska språket som ett hinder för att anställa 
nyanlända (se t.ex. Calmfors m.fl. 2018). Vilka krav som arbetsgivare 
ställer på kunskaper i svenska varierar mellan olika typer av jobb. 
Med tanke på att kontaktyrken inom vård och omsorg är de 
dominerande inträdesjobben för nyanlända kvinnor är det sannolikt 
att kvinnor oftare möter högre krav på kunskaper i svenska än 
nyanlända män, som framför allt jobbar inom restaurang- och 
transportbranschen (se avsnitt 2.2.5). Inom äldreomsorgen är goda 
kunskaper i svenska en grundförutsättning för att arbetsuppgifterna 
ska kunna utföras med kvalitet och säkerhet (Kommunal 2019).  

Tidigare forskning visar att goda kunskaper i värdlandets språk 
förbättrar utrikes föddas utfall på arbetsmarknaden. I en SNS-
rapport av Ek m.fl. (2020) görs en genomgång av studier som analy-
serar språkutbildning och språkkunskapers betydelse för integra-
tionen. Även om forskningen på området är förknippad med flera 
metodproblem, drar forskarna slutsatsen att de flesta studier tyder 
på att goda kunskaper i värdlandets språk leder till såväl högre syssel-
sättning som högre lön för utrikes födda.  

En studie på svenska förhållanden av Rooth och Åslund (2006) 
visar t.ex. att de utrikes födda som har god läsförmåga på svenska 
respektive som talar språket bra har omkring 10 procentenheters 
högre sannolikhet att vara sysselsatta jämfört med dem som inte har 
motsvarande färdigheter. Rooth och Åslund finner också att utrikes 
födda som har goda kunskaper i svenska språket har omkring 10 pro-
centenheter högre lön.  

Det finns också studier som indikerar att personer som når 
godkända betyg i SFI har högre chans att vara sysselsatta på några 
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års sikt jämfört med dem som saknar betyg från SFI (Nordin och 
Rooth 2008; Sweco 2012). Att språkundervisning är viktigt för 
arbetsmarknadsintegrationen framhålls också i Bevelander och 
Pendakur (2014) som studerat skillnader mellan Sverige och Kanada. 
För anhöriginvandrare i Kanada är arbetsmarknadsutfallen sämre än 
för motsvarande grupp i Sverige, vilket forskarna menar kan bero på 
att anhöriginvandrare i Sverige erbjuds språkundervisning vilket inte 
är fallet i Kanada.  

Mätningar av språkkunskaperna bland flyktingar i olika euro-
peiska länder visar att nyanlända kvinnor i de flesta fall har sämre 
kunskaper i värdlandets språk än nyanlända män. Mönstret är 
detsamma i Sverige, även om andelen kvinnor med bristande språk-
kunskaper är lägre i Sverige än i övriga europeiska länder (Liebig och 
Tronstad 2018).  

Nyanlända kvinnor deltar dock i högre utsträckning än män i 
utbildning i svenska. År 2019 var 57 procent av de 153 000 eleverna 
inom SFI kvinnor. Kvinnor är i majoritet bland deltagarna på sam-
tliga kurser och studievägar, de slutför sina kurser i högre grad än 
män och får även godkänt betyg på sina kurser i högre utsträckning 
än män. Kvinnor studerar också oftare än män svenska som andra-
språk inom komvux (Skolverket 2020). Att män är mer benägna att 
avbryta utbildningen kan förklaras av att de i högre grad än kvinnor 
övergår till arbete och då väljer att inte slutföra sina SFI-kurser. Å 
andra sidan är det vanligt att kvinnor avbryter SFI i samband med 
föräldraledighet (SOU 2020:66). Detta leder i många fall till en 
tillbakagång i kvinnornas språkutveckling, och att undervisningen i 
svenska blir mycket utdragen i tiden.  

Sammantaget verkar könsskillnaderna vad gäller kunskaperna i 
svenska vara relativt små bland nyanlända. En könsuppdelad arbets-
marknad och skillnader i arbetsgivarnas krav på svenskakunskaper 
mellan ”kvinnoyrken” och ”mansyrken” kan däremot vara en bidra-
gande förklaring till varför kvinnors arbetsmarknadsintegration är 
långsammare än mäns.  

3.4.2 Kontakter och sociala nätverk 

I Sverige förmedlas majoriteten av alla nya arbeten via informella 
kontakter (Nordström Skans m.fl. 2017). Detta innebär att nätverk 



Förklaringar till utrikes födda kvinnors lägre sysselsättning  2021:7 

78 

på arbetsmarknaden kan vara en viktig förutsättning för att få ett 
arbete. För den som är ny i landet kan sociala kontakter bidra med 
både information om jobbmöjligheter och socialt stöd.  

Nyanlända har ofta begränsade arbetsmarknadsrelevanta nätverk. 
Olli Segendorf (2005) visade att sämre nätverk är en förklaring till 
att utrikes födda i Sverige överlag har svårare att få ett arbete än 
inrikes födda. I en studie av kvaliteten på olika personers nätverk 
fann även Bethoui (2008) att personer som invandrat från icke-
västliga länder ingår i sociala nätverk som i mindre utsträckning än 
för inrikes födda består av personer med kvalificerade arbeten.  

Värdet av att ha kontakter och nätverk i Sverige före invandringen 
kan skilja sig mellan kvinnor och män. Weber (2020) undersökte om 
vänner och familj i landet underlättar inträdet på arbetsmarknaden 
och fann att män med tillgång till vänner får arbete två år snabbare 
än män som inte har några kontakter i Sverige innan invandringen. 
För kvinnor visade dock studien på en omvänd korrelation. Familj i 
landet var för kvinnor förknippat med drygt två års längre tid till ett 
första arbete.  

Sammantaget pekar studierna på att nyanlända ofta är i behov av 
stöd för att komplettera sina bristande kontakter med arbets-
marknaden. Behovet av stöd från samhällsaktörer för att få tillgång 
till arbetsmarknadsrelevanta kontakter och nätverk verkar vara sär-
skilt stort bland kvinnor.  

3.5 Diskriminering och stereotypa förställningar  

3.5.1 Arbetsgivares diskriminering av utrikes födda  

Etnisk diskriminering förekommer på den svenska arbetsmark-
naden, vilket försvårar arbetsmarknadsintegrationen för utrikes 
födda. Förekomsten av diskriminering har belagts i flera fältexperi-
ment med jobbansökningar (se bl.a. Carlsson och Rooth 2007). 
Studierna visar genomgående på stora effekter, där personer med 
svenskklingande namn får betydligt fler svar än personer med 
arabiskklingande namn. Kvinnor verkar dock diskrimineras i lägre 
grad än män (Bursell 2014). Även fältexperiment i Norge visar att 
arbetsgivares diskriminering av utrikes födda kvinnor är mindre 
omfattande än diskrimineringen av utrikes födda män (Midtbøen 
2016; Birkelund m.fl. 2014).  
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I ett fältexperiment som inkluderar både kvinnor och män finner 
Arai m.fl. (2016) att både utrikes födda kvinnor och utrikes födda 
män blir diskriminerade av arbetsgivare. I ett andra steg ändrar 
forskarna sedan cv:na för de (fiktiva) utrikes födda personerna och 
lägger till längre och mer relevant arbetslivserfarenhet jämfört med 
de (fiktiva) inrikes födda personerna. Resultaten förändrades i detta 
andra steg på så sätt att utrikes födda kvinnor inte längre miss-
gynnas, medan diskrimineringen av utrikes födda män ökar.  

Liknande slutsatser kan indirekt dras av ett fältexperiment som 
genomförts för att undersöka vilken betydelse erfarenhet från ett 
enkelt jobb och kunskaper i svenska har för flyktingar på den 
svenska arbetsmarknaden (Ek m.fl. 2020). Sannolikheten att få 
återkoppling på sin ansökan var låg – 3,9 procent för svar om intervju 
eller mer information och 1,3 procent för svar om intervju. Forsk-
arna fann att varken erfarenheten eller kunskaperna i svenska som 
uppgivits i ansökningarna tycks påverka arbetsgivarnas benägenhet 
att svara. Den enda variabel som systematiskt hade en inverkan var 
kön – kvinnor hade omkring 4 procentenheter högre sannolikhet än 
män att få förfrågan om intervju eller om mer information. 

3.5.2 Stereotypa föreställningar bland handläggare 

Det finns mycket som tyder på att nyanlända kvinnor inte erbjuds 
ett likvärdigt stöd som män för inträdet på arbetsmarknaden, bland 
annat har skillnader i bemötande av kvinnor och män konstaterats 
inom Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen 2020). Forskning 
visar att insatser närmast arbetsmarknaden – som arbetsmarknadsut-
bildning, subventionerade arbeten och praktik – har störst chans att 
leda till ett ordinarie arbete. Det finns ett relativt stort antal studier 
som visar att nyanlända kvinnor i mindre utsträckning än nyanlända 
män får ta del av dessa insatser (SOU 2012:69; Cheung och Rödin 
2018; Andersson Joona 2020).  

Kvinnor verkar missgynnas genom hela kedjan som ska stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. Män får fler och tidigare möten med 
sin handläggare på Arbetsförmedlingen än kvinnor (Liljeberg och 
Söderström 2017; Cheung m.fl. 2019). Vid ett bokat möte avsätts tid 
för matchningsarbete, och den arbetssökande kan få tips om rele-
vanta jobb. Möten tidigt i arbetslöshetsperioden innebär också en 
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högre sannolikhet att den arbetssökande får en insats, och därmed 
chans till en snabbare progression mot arbetsmarknaden.  

Män blir också i större utsträckning än kvinnor bedömda som 
matchningsbara. Cheung (2018) visar att en sådan bedömning leder 
till att män får ta del av arbetsnära insatser såsom arbetsmarknads-
utbildning, arbetspraktik, instegsjobb och nystartsjobb, medan 
kvinnor i stället i större utsträckning tar del av förberedande utbild-
ningar och extratjänster. De systematiska könsskillnaderna kvarstår 
även när skillnader vad gäller utbildning, ålder m.m. har kontrollerats 
för. Liknande könsskillnader finns för samtliga arbetssökande, men 
är betydligt större bland nyanlända. 

Handläggares stereotypa föreställningar tar sig uttryck i att 
utrikes födda kvinnor tillskrivs egenskaper som ”svårjobbade” eller 
”omotiverade”, och att kvinnor får färre möten, bristfälliga kompe-
tenskartläggningar och i högre grad anvisas till insatser med syfte att 
uppfylla aktivitetskravet än att de ska leda till jobb (Larsson 2019). 
Larsson visar också att arbetsförmedlare inte skriver in utrikes födda 
kvinnor som är gravida eller föräldralediga som arbetssökande i 
samma utsträckning som andra personer. 

Ett likartat mönster finns i mötet med socialtjänsten för utrikes 
födda som är i behov av försörjningsstöd. I samtalen med kvinnor 
står familjesituationen i fokus, medan uppmärksamheten riktas mot 
arbete och arbetsmotivation i samtalen med män. Kvinnor får också 
generellt sett färre insatser än män inriktade på arbetsmarknaden 
(Nybom 2012). Dessa skillnader i bemötandet av kvinnor och män 
bekräftas i en kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt 
bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv (Socialstyrelsen 2018). Där 
framkommer också att kommunerna saknar rehabiliterande och 
arbetsmarknadsfrämjande insatser som är anpassade för kvinnor. 
Kommunerna lyfte särskilt behov av att utveckla individuellt an-
passade insatser för utrikes födda kvinnor med långvarigt försörj-
ningsstöd. 

Utrikes födda kvinnors behov av stöd för att komma närmare 
arbetsmarknaden kan också tappas bort om socialtjänsten inte 
genomför individuella möten med både kvinnan och mannen i hus-
håll med försörjningsstöd. Enbart 11 procent av kommunerna och 
stadsdelarna uppger att de alltid erbjuder individuella möten för 
planering och utredning för egen försörjning (Socialstyrelsen 2020).  
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Sammanfattningsvis visar studierna att stereotypa föreställningar 
om utrikes födda kvinnor bland handläggare inom bland annat 
Arbetsförmedlingen och kommunernas socialtjänst bidrar till att 
kvinnor får sämre stöd för inträdet på arbetsmarknaden än män.  

3.6 Ekonomiska drivkrafter att arbeta 

Det ekonomiska utbytet av arbetet påverkar enligt ekonomisk teori 
individens beslut att delta i arbetskraften, hur intensivt hon söker 
jobb och hur mycket man väljer att arbeta. Förutom inkomsten som 
arbetet ger så påverkas beslutet även av hur skatte- och transfe-
reringssystemen är utformade. Empiriska studier visar att högre 
avkastning av arbete ökar arbetsutbudet, och skattningarna brukar 
genomgående visa större effekter för kvinnor än för män, och större 
effekter för ensamstående än för sammanboende.41  

3.6.1 Det ekonomiska utbytet av arbete varierar mellan olika 
grupper 

Nyanlända invandrare har sällan kvalificerat sig för de olika inkomst-
baserade ersättningarna (arbetslöshetsersättning, sjukpenning, för-
äldrapenning på sjukpenningnivå, tillfällig föräldrapenning) som 
fungerar som försäkringar mot förlorad arbetsinkomst. Diskuss-
ioner om ekonomiska drivkrafter för nyanlända handlar därför 
framför allt om etableringsersättning (för flyktingar och anhöriga till 
flyktingar som deltar i etableringsinsatser) och ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd). Vid deltagande i Arbetsförmedlingens insatser 
och program erhåller individen aktivitetsstöd, men grundersättning-
en är mycket låg (drygt 4 800 kronor per månad före skatt) vilket 
ofta leder till behov av kompletterande försörjningsstöd. För 
nyanlända med barn påverkas det ekonomiska utbytet av arbete 
också av möjligheten att använda föräldrapenning (se avsnitt 3.2.2) 
och av olika familjestöd som t.ex. barnbidrag, bostadsbidrag och 
underhållsstöd.  

Tillgång till olika ersättningar ger nyanlända kvinnor och män 
möjlighet att under sina första år i landet bygga upp och komplettera 

 
41 Se Pirtillä och Selin (2011) och Bastani och Selin (2019) för sammanställningar av olika 
studiers beräknade inkomstelasticiteter för kvinnor och män. 
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kunskaper och färdigheter som behövs på den svenska arbets-
marknaden. Detta gynnar den långsiktiga arbetsmarknadsinte-
grationen och kan även bidra till bättre matchning på arbetsmark-
naden. Å andra sidan kan ersättningarna minska individens ansträng-
ningar att snabbt hitta ett arbete och försörja sig själv. För att 
balansera dessa motverkande effekter finns krav att stå till arbets-
marknadens förfogande, att söka och acceptera lämpliga arbeten och 
att aktivt delta i olika insatser för att erhålla såväl etablerings-
ersättning och aktivitetsstöd som ekonomiskt bistånd.  

I en familj som har försörjningsstöd innebär varje inkomst en lika 
stor reducering av biståndet upp till den nivå där rätt till bistånd inte 
längre finns. För den som fått försörjningsstöd under sex månader 
finns dock särskilda regler från och med 2013. Då infördes en 
jobbstimulans som innebär att endast 75 procent av arbetsinkomsten 
räknas vid beräkningen av försörjningsstödets storlek. Syftet var att 
göra det lönsamt att ta tillfälliga jobb. Konstruktionen medför sam-
tidigt att en del hushåll fortsätter att ta emot försörjningsstöd trots 
att de har egna inkomster över försörjningsstödsnivån. Detta inne-
bär en viss inlåsningseffekt i biståndssystemet vilket krockar med 
det övergripande självförsörjningsmålet. Jobbstimulansen har inte 
utvärderats, men uppföljningar visar att en mycket låg andel av 
biståndsmottagarna, ca 2 procent, har tagit del av den 
(Socialstyrelsen 2016).  

Jämfört med försörjningsstöd innebär etableringsersättningen 
generellt sett starkare ekonomiska drivkrafter till arbete. Löfbom 
(2018) har beräknat att för nyanlända flyktingar och anhöriga till 
flyktingar som deltar i etableringsinsatser motsvarade deras disponi-
bla inkomster 2017 i genomsnitt ungefär 70 procent av den inkomst 
de får om de arbetar.42 Det ekonomiska utbytet av att arbeta är högre 
för ensamstående och lägre för nyanlända med barn. För hushåll med 
barn beräknar Löfbom ersättningsgraden till igenomsnitt ca 80 pro-
cent.  

Hushållssammansättningen spelar roll för det ekonomiska ut-
bytet av arbete både genom att den egna inkomsten betyder relativt 
mindre om det finns andra inkomster i familjen och genom de olika 
familjestöden. Löfbom (2018) visar att marginaleffekterna för 

 
42 Jämfört med andra arbetslösa låginkomsttagare som har kvalificerat sig till a-kassa är 
drivkrafterna att arbeta starkare för nyanlända med etableringsersättning, ersättningsgraderna 
för personer med a-kassa beräknar Löfbom (2018) till mellan 82 och 92 procent. 
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barnfamiljer blir betydande även vid relativt höga inkomster, vilket 
gör att många nyanlända kan ha svårt att hitta ett arbete som gör att 
de inte har behov av kompletterande försörjningsstöd.  

Nyanlända med hemmavarande barn får etableringstillägg43 när 
de deltar i etableringsinsatser, vilket gör att den sammanlagda ersätt-
ningen blir högre för hushåll med barn. Även försörjningsstödet är 
högre för hushåll med barn. Konstruktionerna ser dock olika ut 
vilket ger olika resultat för de ekonomiska drivkrafterna att arbeta 
för kvinnan respektive mannen beroende på vilken ersättning 
familjen har. För sammanboende som har försörjningsstöd visar 
Löfbom (2018) att det ekonomiska utbytet av arbete är mycket litet 
för den förste i hushållet som börjar arbeta (oftast mannen), men 
betydligt högre för den andra (oftast kvinnan), givet att man inte har 
många barn. Med etableringsersättning är det tvärtom, den som 
börjar jobba först har det största ekonomiska utbytet av arbete. 
Detta förklaras av att etableringstilläggen för barn är hushålls-
baserade, och Löfbom pekar på att effekten skulle kunna mildras 
genom att etableringstilläggen individualiseras.  

Etableringsersättningen infördes bland annat för att nyanlända 
flyktingar som huvudregel inte skulle behöva söka försörjningsstöd 
under de första åren i landet (se avsnitt 2.4.1). Etableringsersätt-
ningen har dock varit oförändrad sedan den infördes 2010, medan 
riksnormen för försörjningsstöd ses över varje år för att det ekono-
miska biståndet inte ska urholkas av prisutvecklingen. Om fler 
nyanlända flyktingar med etableringsersättning behöver komplet-
terande försörjningsstöd för att klara försörjningen innebär detta 
försvagade ekonomiska drivkrafter att arbeta.44  

3.6.2 Effekter av sänkta ersättningar för nyanlända 

Nordiska studier pekar på att utrikes föddas arbetsmarknads-
integration påverkas av välfärdssystemens utformning, men att 

 
43 Etableringstillägg lämnas per hushåll och för högst tre barn. Det uppgår till 800 kr/månad 
för barn under 11 år och 1 500 kr/månad för barn mellan 11 och 19 år. 
44 I Socialstyrelsens statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 
särredovisas otillräcklig etableringsersättning fr.o.m. 2017. Antalet nyanlända som fick 
kompletterande försörjningsstöd av detta skäl var 14 966 år 2017, 12 967 år 2018 och 10 433 
år 2019. Dessa år minskade antalet deltagare i etableringen från 60 132 deltagare i genomsnitt 
per månad 2017 till 50 718 deltagare 2018 och 36 121 deltagare 2019. Andelen som behövde 
kompletterande försörjningsstöd ökade därmed från knappt 25 procent 2017 till 29 procent 
2019. 
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effekterna varierar mellan grupper (Calmfors och Sánchez Gassen 
2019). Effektutvärderingarna av sänkta ersättningar i Danmark är av 
särskilt intresse. För att ge incitament till självförsörjning är ersätt-
ningen till nyanlända flyktingar i Danmark sedan början av 2000-
talet lägre än det ekonomiska biståndet till övriga invånare (Joyce 
2017). När Starthjælpen infördes 2002 minskade ersättningen till 
nyanlända flyktingar med omkring 50 procent. Sänkt ersättning 
ledde till en snabb och starkt positiv effekt på förvärvsinkomster och 
sysselsättning, men även till ett tydligt minskat arbetskraftsdel-
tagande. De ekonomiska drivkrafterna att arbeta hade minst effekt 
för grupper med svaga förutsättningar på arbetsmarknaden, bland 
annat kvinnor och personer med kort utbildning (Rosholm och 
Vejlin 2010; Andersen m.fl. 2012; Andersen m.fl. 2019).  

I Andersen m.fl. (2019) visas att de positiva effekterna på 
sysselsättningen för män var kortsiktiga, medan kvinnors utträde 
från arbetskraften kvarstod över tid. För majoriteten av alla familjer 
innebar de sänkta ersättningarna en kraftigt minskad disponibel 
inkomst. Ersättningen till flyktingar sänktes också 2015 och 2016, 
vilket på samma sätt som Starthjælpen 2002 ledde till att män 
snabbare kom i arbete (Arendt 2020). För kvinnor framkom inga 
arbetsmarknadseffekter av de sänkta ersättningarna.  

Att kvinnors arbetskraftsdeltagande minskade när Starthjælpen 
infördes menar Andersen m.fl. (2019) kan kopplas till att ersättning-
en är behovsprövad på hushållsnivå. Eftersom reformen medförde 
att männens sysselsättning och inkomster ökade var kvinnan i 
familjen inte längre berättigad till ersättning. Detta innebar att 
kvinnors incitament att delta i integrationsprogrammet försvann.  

De danska studierna har även påvisat oavsedda effekter utanför 
arbetsmarknaden av sänkta ersättningar. Andersen m.fl. (2019) visar 
att sannolikheten att nyanlända barn deltog i förskolan minskade i 
samband med reformen 2002, vilket troligen också förklarar barnens 
försämrade resultat i test i danska i årskurs 2 och 4. Vidare studerade 
forskarna reformens inverkan på brottslighet och fann en tydlig 
ökning av egendomsbrott bland både kvinnor och män. Även 
Arendt (2020) finner att sänkta ersättningar har oavsedda effekter, i 
detta fall i form av ökade egendomsbrott och ökad användning av 
primärvård bland kvinnor.  

Sammanfattningsvis visar studierna att ekonomiska drivkrafter 
genom sänkta ersättningar fungerar bäst för dem som har goda 
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möjligheter på arbetsmarknaden. Det verkar dock inte vara effektivt 
för att stimulera utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsintegration, 
utan leder snarare till icke-önskvärda konsekvenser som att 
kvinnorna lämnar arbetskraften i stället för att delta i insatser som 
kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. För kvinnor som har 
barn är det ekonomiska utbytet av arbete särskilt lågt. 





 

87 

4 Försörjningen de första åren i 
Sverige – empirisk analys 

Rapportens främsta syfte är att öka kunskapen om varför det tar 
längre tid för nyanlända kvinnor än för nyanlända män att börja 
arbeta. I kapitel 3 diskuterades kunskapsläget vad gäller olika fak-
torer där kvinnors förutsättningar för inträdet på arbetsmarknaden 
skiljer sig från mäns. I detta kapitel analyseras utvecklingen av olika 
inkomstslag för kvinnor respektive män som nyligen invandrat till 
Sverige. Analysen belyser vad könsgapet för förvärvsinkomst som 
huvudsaklig inkomstkälla består av. Kohorten som invandrade 2014 
från länder utanför EU/EES står i fokus.  

4.1 Utfallsmåttet huvudsaklig inkomstkälla 

Andelen som har förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla är ett 
av rapportens tre mått för att beskriva skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns inträde på arbetsmarknaden. En individs huvudsakliga 
inkomstkälla utgörs av det inkomstslag som står för den högsta 
andelen av individens totala inkomst under året. En person kan ha 
haft inkomst från flera olika inkomstkällor ett visst år, men för varje 
år är det den inkomstkälla som är störst som utgör individens 
huvudsakliga inkomst.  

Måttet har hämtats från Statistiska centralbyråns (SCB) Register-
baserade aktivitetsstatistik (RAKS).45 Med variablerna i RAKS 
beskrivs en individs totala försörjning respektive år, uppdelat på de 

 
45 RAKS är en sammanställning och vidareutveckling av variabler som finns i Longitudinell 
integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). I denna studie 
har uppgifterna från RAKS samkörts med STATIV för komplettering med bland annat 
information om invandring och grund för bosättning.  
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största inkomstblocken. I den följande analysen redovisas sju46 
huvudsakliga inkomstkällor:  

• förvärvsinkomst (lön eller inkomst från näringsverksamhet), 

• ekonomiskt bistånd eller etableringsersättning, 

• arbetslöshetsersättning, 

• inkomst från arbetsmarknadspolitiska åtgärder (aktivitetsstöd 
eller utvecklingsersättning), 

• inkomst från föräldraledighet eller vård av närstående, 

• inkomst föranledd av studier (lån och bidrag), och 

• sjukpenning eller sjukersättning. 

Dessutom redovisas andelen som under respektive år helt saknar 
inkomst från någon av ovanstående källor.  

Inkomstkällorna i RAKS omfattar inte de generella och behovs-
prövade bidragen inom den ekonomiska familjepolitiken. Barn-
bidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag utgör en viktig del av 
många nyanlända familjers disponibla inkomst. Dessa transfere-
ringar utgör dock inte ersättningar som avser en individs försörj-
ning. Syftet med stöden är i stället att bidra till en god levnads-
standard för alla barnfamiljer samt att minska skillnaderna i de 
ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn.  

4.1.1 Få tidigare studier av nyanländas inkomstkällor 

De olika inkomstkällorna är i olika grad möjliga att ta del av för 
personer som nyligen invandrat. Arbetslöshetsersättning och sjuk-
penning är exempel på inkomster som individen behöver kvalificera 
sig till genom arbete i Sverige. Exempelvis visar Ljung och Ornstein 
(2017) att de som nyligen invandrat till Sverige har en mycket låg 
tillgång till sjukförsäkringen. Andelen försäkrade ökar med tid i 
landet, men fortfarande efter nio år beräknas knappt hälften av de 
utrikes födda ha tillgång till den inkomstbaserade sjukförsäkringen.  

 
46 Inkomstkällan ersättning från åldersrelaterade pensioner har exkluderats, eftersom mål-
gruppen för studien är personer i yrkesverksamma åldrar. 
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Jämfört med analyser av hur snabbt nyanlända börjar förvärvs-
arbeta finns det få studier av nyanländas inkomstkällor. SCB (2018b) 
har i en studie av flyktingars försörjning de första 15 åren visat att 
ekonomiskt bistånd initialt är den viktigaste inkomstkällan,47 men 
att det efter fem år i landet är vanligast att förvärvsarbete utgör den 
största inkomstkällan. Det framkommer också att studieförmåner 
minskar i betydelse med tid i landet, medan arbetslöshetsförmåner 
och sjukförmåner ökar i betydelse.  

Laun m.fl. (2020) har studerat skillnader i mottagande av olika 
förmåner mellan inrikes och utrikes födda i arbetsför ålder under 
perioden 1990–2016. Studien visar att utrikes födda i genomsnitt har 
ett mer omfattande förmånsmottagande än inrikes födda. Under de 
första åren i Sverige är det arbetslöshetsförmåner, ekonomiskt bi-
stånd och studieförmåner som är relativt sett mer omfattande. 
Skillnaderna mot inrikes födda är likartade för kvinnor och män, 
även om överrepresentationen i arbetslöshetsförmåner är större 
bland män, medan kvinnor är överrepresenterade när det gäller 
studieförmåner. 

Från Norge finns studier som visar på skillnader både mellan 
kvinnor och män och mellan olika grund för bosättning vad gäller 
andelen som åren efter invandringen har sin huvudsakliga inkomst 
från förvärvsarbete respektive från olika förmånssystem (Bratsberg 
m.fl. 2017; 2019). Flyktingars initialt låga sysselsättning korre-
sponderar med ett högt förmånsmottagande som sedan ganska 
snabbt minskar. Också för kvinnor som invandrar av familjeskäl 
(övriga anhöriga) visas att andelen som har sin huvudsakliga inkomst 
från förvärvsarbete är mycket låg de första åren, medan sysselsätt-
ningen bland män i samma grupp är relativt hög. Studierna visar 
också att andelen som har sin huvudsakliga försörjning från sociala 
förmåner ökar med tid i landet i samtliga invandringskategorier, 
förutom i flyktinggruppen.  

 
47 SCB (2018b) följer flyktingar och anhöriga till flyktingar som invandrade åren 1997–2001, 
dvs. innan etableringsersättningen hade införts. 
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4.2 Vilka invandrade från länder utanför EU/EES 
2014? 

Totalt var det drygt 45 000 kvinnor och män i åldern 19–59 år som 
2014 invandrade från ett land utanför EU/EES. Syrienkriget hade 
pågått i tre år, och andelen flyktingar och anhöriga till flyktingar var 
hög, 50 procent. Antalet övriga anhöriga låg på ungefär samma nivå 
som under föregående decennium (se avsnitt 2.3), men som andel av 
den totala invandringen utgjorde de enbart 26 procent 2014. En 
annan skillnad jämfört med 00-talet är att arbetskraftsinvandringen 
hade ökat påtagligt i omfattning. Andelen som invandrade av arbets-
marknadsskäl eller som anhörig till arbetskraft var 17 procent.48  

Kvinnor utgjorde 45 procent av dem som invandrade 2014. 
Kvinnor kommer i stor utsträckning till Sverige av familjerelaterade 
skäl (se figur 4.1). Högst andel kvinnor, 85 procent, fanns bland 
anhöriga till arbetskraft, medan 71 procent av flyktinganhöriga och 
drygt 60 procent av de övriga anhöriginvandrarna var kvinnor. Av 
kvinnorna var det 44 procent som invandrade som flyktingar eller 
anhöriga till flyktingar 2014, vilket kan jämföras med 55 procent av 
männen.  

Figur 4.1 Invandrade från länder utanför EU/EES 2014 i åldern 19–59 år 
efter grund för bosättning, fördelade på kön. Procent. 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 

 
48 Gruppen anhöriga till arbetskraftsinvandrare särredovisas i Migrationsverkets statistik från 
och med 2009. 
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I tabell 4.1 och 4.2 nedan redovisas deskriptiv statistik för kohorten 
som invandrade 2014 som ingår i vår undersökningspopulation, dvs. 
de som invandrade från länder utanför EU/EES på grund av flyk-
ting- eller humanitära skäl, som anhörig till flykting, som övrig 
anhörig, som arbetskraft eller som anhörig till arbetskraftsin-
vandrare.  

Vad gäller ålderssammansättningen så dominerar de yngre ålders-
grupperna. Anhöriga till flyktingar avviker dock i jämförelse med 
övriga grupper, med högre andelar i åldern 40–49 år (både kvinnor 
och män) och i åldern 50–59 år (män). En förklaring till den högre 
genomsnittsåldern bland flyktinganhöriga kan vara att gruppen till 
viss del består av föräldrar till ensamkommande barn och unga som 
invandrat något/några år tidigare. 

Uppgifterna om utbildningsnivå är mer heltäckande för flykting-
gruppen än för övriga grupper, vilket förklaras av att 
Arbetsförmedlingen kartlägger utbildningsbakgrund vid inskriv-
ningen i etableringsinsatser. För dem som invandrade av arbets-
marknadsskäl eller som övriga anhöriga saknas till stor del uppgift 
om utbildning. Jämförelser mellan grupperna blir därför osäkra. 
Uppgift saknas även för många anhöriga till flyktingar, vilket tyder 
på att denna grupp i genomsnitt påbörjar etableringsinsatserna något 
senare än flyktinggruppen och att färre därför har fått sin utbild-
ningsbakgrund kartlagd under invandringsåret. Andelen flyktingar 
med eftergymnasial utbildning verkar dock ligga på ungefär samma 
nivå som bland arbetskraftsinvandrare och övriga anhöriga, ca 
30 procent. Samtidigt är andelen med kort utbildning hög bland 
flyktingar och anhöriga till flyktingar. Ungefär var fjärde hade en 
förgymnasial utbildning som var kortare än 9 år.  

Skillnaderna i utbildningsbakgrund mellan kvinnor och män 
varierar mellan de olika invandringskategorierna. Bland flyktingar 
och anhöriga till flyktingar är andelen med kort utbildning högre 
bland kvinnorna än bland männen. I grupperna som invandrade av 
arbetsmarknadsskäl och som övriga anhöriga verkar det omvända 
vara fallet, och andelen med eftergymnasial utbildning är högre 
bland kvinnorna än bland männen. 

I samtliga kategorier var majoriteten gifta när de invandrade, även 
om andelen är lite lägre i grupperna flyktingar och arbetskraft 
jämfört med övriga grupper. En stor andel av både kvinnor och män 
hade också barn i förskoleåldern när de kom till Sverige. Att ha barn 
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under sex år är dock vanligare bland kvinnor än bland män inom de 
flesta grupperna.  

Både bland anhöriga till flyktingar och anhöriga till arbetskrafts-
invandrare hade över 40 procent av kvinnorna små barn när de 
invandrade till Sverige. Andelarna med barn under sex år är tydligt 
lägre bland kvinnor som invandrade för arbete (11 procent) och 
bland kvinnor i gruppen övriga anhöriginvandrare (20 procent). Den 
relativt låga andelen med små barn bland övriga anhöriginvandrare 
kan förklaras av att gruppen huvudsakligen består av nyetablerade 
relationer, dvs. den anhöriga har vanligen inte bott tillsammans med 
personen hon invandrar till innan hon kom till Sverige. 

Asien är den främsta födelseregionen för samtliga kategorier, även 
om gruppen övriga anhöriga har en mer varierad sammansättning. 
Tittar vi närmare på vilka de vanligaste födelseländerna är så domine-
rar Syrien bland flyktingar och anhöriga till flyktingar, följt av 
Eritrea, Afghanistan, Somalia, Iran och Irak. Bland arbetskrafts-
invandrare och anhöriga till arbetskraft är Indien, Kina och Turkiet 
de tre största födelseländerna, men därefter kommer Syrien, Irak 
och Iran också för dessa grupper. I gruppen övriga anhöriga är Irak 
det främsta födelselandet, följt av Thailand och Turkiet, Serbien, 
Kosovo och Iran.  

Stora skillnader finns mellan grupperna vad gäller bostadsregion. 
Bland flyktingar och anhöriga till flyktingar var det nära 60 procent 
som invandringsåret var bosatta utanför de tre storstadsregionerna. 
Arbetskraftsinvandrare var däremot koncentrerade till storstäderna, 
framför allt till Stockholm. Även bland övriga anhöriga var det 
vanligast att bosätta sig i storstadsregionerna. 

Nästan samtliga, 99 procent, av de som 2014 invandrade som 
flyktingar eller som anhöriga till flyktingar var bosatta i Sverige 
också 2018 (se tabell A.4 i appendix). Gruppen övriga anhöriga 
minskar något mer över uppföljningsåren, fyra år efter invandringen 
var 92 procent folkbokförda i landet. Bland arbetskraftsinvandrare 
och anhöriga till arbetskraft var motsvarande andelar 70 respektive 
77 procent. I samtliga grupper stannar kvinnor kvar i Sverige i något 
högre utsträckning än män. 
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Tabell 4.1 Flyktingar och anhöriga till flyktingar 19–59 år som invandrade 
2014, fördelade på kön. Procent. 

 Flyktingar Anhöriga till flyktingar 

 Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Ålder        
19–29 år 41,1 41,7 41,5 32,7 14,6 27,5 
30–39 år 32,6 31,6 31,9 36,4 31,1 34,9 
40–49 år 17 19,1 18,4 23,3 32,2 25,9 
50–59 år 9,2 7,6 8,2 7,6 22,1 11,8 
Utbildning        
Förgymnasial utb. 
kortare än 9 år 26,7 23,5 24,6 26,1 26 26,1 
Förgymnasial utb. 9 år  12,1 14,3 13,5 10,1 9,6 9,9 
Gymnasieskola 21,8 21,7 21,8 15,2 17,3 15,8 
Eftergymnasial utb. 34,6 37,9 36,8 24,5 31,1 26,4 
Uppgift saknas 4,8 2,6 3,3 24,1 16,1 21,8 
Familjesituation        
Gift 61,8 51,4 55 90,2 91,3 90,5 
Barn under 6 år 31,6 15,7 21,1 46,5 38,4 44,2 
Födelseregion        
Afrika 24,7 18 20,3 21,3 33,7 24,9 
Asien 72,7 80,6 77,9 76,5 65,1 73,2 
Europa utom EU28 & 
Norden 2 1 1,3 1,9 0,5 1,5 
Övriga regioner 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 
Uppgift saknas 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 
Bostadsregion        
Stockholm 14,5 12,3 13,1 10,0 12,7 10,7 
Göteborg 14,6 15,9 15,5 18,4 19,5 18,7 
Malmö 11,2 13,1 12,5 12,9 12,1 12,7 
Övriga Sverige 59,6 58,7 59,0 58,8 55,6 57,9 

Totalt antal 7 486 14 599 22 085 2 773 1 107 3 880 
Anm. Alla variabler redovisas för bosättningsåret.  
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Tabell 4.2 Arbetskraft, anhöriga till arbetskraft och övriga anhöriga 19–
59 år som invandrade 2014, fördelade på kön. Procent. 

 Arbetskraft Anhöriga till arbetskraft Övriga anhöriga 
 Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Ålder          
19–29 år 41,9 35,4 37 41,8 25,7 39,4 46 44,7 45,5 
30–39 år 37,5 47 44,6 45,8 37,4 44,5 34,2 37,4 35,5 
40–49 år 14,4 14,4 14,4 10 23,1 12 14,9 13,5 14,4 
50–59 år 6,2 3,2 4 2,3 13,8 4,1 4,9 4,4 4,7 
Utbildning          
Förgymnasial 
utb. <9 år 1,4 1,8 1,7 2,6 2,6 2,6 7,7 8,7 8,1 
Förgymnasial 
utb. 9 år 1,4 1,3 1,4 1,5 3,4 1,8 5 8,5 6,4 
Gymnasieskola 4 4,4 4,3 4,9 7,8 4,3 13,7 24,9 18,1 
Eftergymnasial 
utb. 33,4 27,8 29,2 37,8 36,4 37,6 34,8 31,1 33,4 
Uppgift saknas 59,8 64,7 63,5 53,3 49,9 52,7 38,8 26,8 34,1 
Familjesituation          
Gift 40,6 57,8 53,6 95,3 79,5 92,2 64,7 60,5 63 
Barn under 6 år 10,8 16,8 15,3 41,2 30,4 39,5 19,6 22,9 20,9 
Födelseregion          
Afrika 4,9 4,4 4,5 4,1 4,2 4,1 14,8 22,6 17,9 
Asien 58,4 63,9 62,6 72,4 72,5 72,4 51,4 35,3 45,1 
Europa utom 
EU28 & Norden 16,7 19,9 19,1 16,3 13,8 15,9 22,4 25 23,4 
Övriga regioner 20 11,6 13,7 7,2 9,6 7,6 11,3 17 13,5 
Uppgift saknas 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 
Bostadsregion          
Stockholm 49,3 49,0 49,1 49,0 48,1 48,9 32,3 32,9 32,5 
Göteborg 12,9 14,3 13,9 15,9 14,8 15,7 16,2 17,0 16,5 
Malmö 11,7 10,6 10,9 9,0 10,4 9,2 16,5 19,7 17,8 
Övriga Sverige 26,0 26,1 26,1 26,1 26,8 26,2 35,0 30,4 33,2 

Totalt antal 1 263 3 821 5 084 2 144 385 2 529 7 042 4 563 11 605 
Anm. Alla variabler redovisas för bosättningsåret.  
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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4.3 Olika inkomstkällor för kvinnor och män 

De första åren efter invandringen är sysselsättningen låg oavsett 
grund för bosättning, förutom för arbetskraftsinvandrare. För 
männen ökar andelen som har förvärvsinkomst som sin huvudsak-
liga inkomstkälla relativt snabbt, medan ökningen är betydligt 
långsammare för kvinnor (se figur 4.2). Gapet är stort mellan 
kvinnor och män som har förvärvsarbete som största inkomstkälla i 
samtliga invandringskategorier (förutom i gruppen arbetskraftsin-
vandrare). Fyra år efter invandringen är skillnaden mellan kvinnor 
och män mellan 20 och 25 procentenheter.  

För dem som inte kan försörja sig genom förvärvsarbete är det i 
hög grad etableringsersättning (för nyanlända flyktingar och an-
höriga till flyktingar) eller ekonomiskt bistånd som är de inkomst-
källor som den som är ny i landet kan erhålla. I figur 4.2 framträder 
dock även ett annat generellt mönster, nämligen att föräldrapenning 
utgör den huvudsakliga inkomsten för en stor andel av kvinnorna i 
samtliga grupper. Att ha inkomst från föräldraledighet som sin 
största inkomst är mycket ovanligt bland nyanlända män.  

En tredje genomgående skillnad mellan kvinnor och män som 
framgår i figur 4.2 är att andelen som har sin huvudsakliga försörj-
ning från studier ökar mer bland kvinnor än bland män under de 
första fyra åren efter invandringen.  

Sammanfattningsvis framgår i figur 4.2 att oavsett grund för 
bosättning finns det ett tydligt könsgap för andelen med förvärvs-
inkomst som huvudsaklig inkomstkälla under de första åren i landet. 
Skillnaden mellan kvinnor och män utgörs till stor del av att kvinnor 
i högre utsträckning än män har sin största inkomst från föräldra-
penning och från studier.  
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Figur 4.2 Huvudsaklig inkomstkälla för personer som invandrade 2014 
efter tid sedan invandring, kön och grund för bosättning.  

Procent 
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Källa: SCB, STATIV och RAKS, egna bearbetningar. 

4.3.1 Förvärvsinkomst 

Förutom att könsskillnaderna är stora i andelen med förvärvsarbete 
som största inkomstkälla finns också betydande variationer mellan 
olika grund för bosättning. Lägst andel med förvärvsarbete som 
huvudsaklig inkomstkälla finns i gruppen anhöriga till flyktingar. Fler 
äldre, en större andel med kort utbildningsbakgrund och att många 
har barn i förskoleåldern kan vara förklaringar till att inträdet på 
arbetsmarknaden går långsammare för flyktinganhöriga, både jäm-
fört med gruppen flyktingar och med övriga grupper. En skillnad 
mellan anhöriga till flyktingar och flyktinggruppen är också att 
flyktingar har möjlighet att börja lära sig svenska och bygga nätverk 
under tiden som asylsökande i Sverige, vilket kan underlätta deras 
arbetsmarknadsintegration. Anhöriga till flyktingar har sämre möj-
ligheter att innan bosättning förbereda sig för livet i Sverige.  

Jämfört med flyktingar och anhöriga till flyktingar är det betyd-
ligt vanligare att kvinnor och män som invandrat som övriga an-
höriga eller som kommit som anhöriga till arbetskraft relativt snabbt 
har förvärvsinkomst som sin huvudsakliga inkomstkälla. Redan året 
efter invandringen gäller detta för 60 procent av de manliga övriga 
anhöriga och för 40 procent av männen i gruppen anhöriga till 
arbetskraftsinvandrare. För kvinnor är motsvarande andelar 30 
respektive 20 procent. Familjerelationerna i Sverige kan för dessa 
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grupper bidra till starkare nätverk och att fler snabbare får ett fot-
fäste på arbetsmarknaden. Könsgapet är dock ungefär lika stort som 
i grupperna flyktingar och anhöriga till flyktingar. 

4.3.2 Etableringsersättning och ekonomiskt bistånd 

För flyktingar och anhöriga till flyktingar dominerar etablerings-
ersättning som huvudsaklig inkomstkälla de första två–tre åren.49 I 
takt med att förvärvsinkomster blir vanligare minskar sedan andelen 
som har etableringsersättning eller ekonomiskt bistånd, både för 
kvinnor och för män. Fyra år efter invandringen utgör ekonomiskt 
bistånd den största inkomstkällan för mellan 10 och 20 procent 
bland både kvinnor och män.  

Ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla är mindre 
vanligt i grupperna övriga anhöriga, arbetskraftsinvandrare och an-
höriga till arbetskraftsinvandrare. Förekomsten varierar mellan ca 5 
och 15 procent i respektive grupp och minskar med antalet år i 
Sverige.50 Intressant att notera är att andelen med ekonomiskt 
bistånd som största inkomst är högre bland män än bland kvinnor i 
dessa grupper. Eftersom ekonomiskt bistånd baseras på hushållets 
sammanlagda inkomster pekar detta på att kvinnors anknytnings-
personer i Sverige generellt sett verkar ha en starkare ekonomisk 
ställning än de kvinnor som är anknytningspersoner för män som 
kommer som anhöriga. 

4.3.3 Föräldrapenning 

Vid sidan av könsskillnaderna vad gäller förvärvsinkomst som 
huvudsaklig inkomstkälla så utgör inkomst från föräldraledighet den 
främsta skillnaden mellan kvinnor och män. I flera grupper uppvägs 
nästan hela könsskillnaden i andelen med inkomst från förvärvs-
arbete av skillnader mellan kvinnor och män vad gäller föräldra-
penning.  

Andelen av kvinnorna som har föräldrapenning som sin huvud-
sakliga inkomst under de första åren i Sverige är högre bland 

 
49 Etableringsersättning kan flyktingar och anhöriga till flyktingar motta under högst 24 
månader vid deltagande i etableringsinsatser. 
50 Försörjningskravet för anhöriginvandring stramades upp betydligt 2016 (se avsnitt 2.3.3), 
för dem som invandrade 2014 var det dock få som berördes av ett försörjningskrav.  
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anhöriga till arbetskraft och övriga anhöriga jämfört med flykting-
grupperna. Bland anhöriga till arbetskraft är det 34 procent av 
kvinnorna som har föräldrapenning som huvudsaklig inkomst första 
året efter invandringen (år 1). I gruppen övriga anhöriga är mot-
svarande andel 24 procent. Förekomsten minskar därefter till 19 
respektive 15 procent år 4.  

Det är ungefär lika vanligt att kvinnliga flyktinganhöriga har barn 
under sex år vid invandringen som att anhöriga till arbetskraft har 
det. I gruppen anhöriga till flyktingar är det dock en lägre andel som 
har föräldrapenning som huvudsaklig inkomst än bland övriga an-
höriga och anhöriga till arbetskraft. En förklaring till detta kan vara 
att för flyktinganhöriga öppnar etableringsinsatserna andra möjlig-
heter både för försörjning och för inträdet på arbetsmarknaden. 
Bland kvinnliga flyktingar är det runt 12 procent som respektive år 
har sin huvudsakliga försörjning från föräldrapenning. Detta är den 
lägsta andelen bland samtliga grupper av kvinnor (förutom arbets-
kraftsinvandrare).  

4.3.4 Inkomst från studier 

Inkomster från studier ökar från det andra året efter invandringen i 
samtliga grupper, och andelen med studiebidrag och studielån som 
huvudsaklig inkomstkälla är genomgående högre bland kvinnor än 
bland män. De största andelarna finns bland kvinnor i gruppen 
övriga anhöriga och i flyktinggruppen, där detta gällde drygt 11 
respektive 10 procent fyra år efter invandringen.  

Att inkomster från studier ökar efter två år från invandringen 
förklaras delvis av hur regelverket för studiemedelssystemet är ut-
format. Huvudregeln är att man ska ha varit bosatt i Sverige och ha 
arbetet minst halvtid i två år för att anses ha en varaktig anknytning 
i Sverige och därmed vara berättigade till studiemedel.51 Flyktingar 
och anhöriga till flyktingar kan dock beviljas studiemedel redan från 
invandringsåret. 

 
51 Som arbete räknas också tid då personen varit registrerad som arbetslös vid 
Arbetsförmedlingen, deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan arbetsmarknads-
politisk åtgärd, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller utbildning i 
svenska på högst grundskolenivå, på minst halvtid, tid med sjukersättning, aktivitetsersättning 
eller liknande, vård av eget barn som är under 10 år eller vård av nära anhörig på heltid. 
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Försörjningen vid studier kan också komma från en rad andra 
källor än studiebidrag och studielån. För flyktingar och anhöriga till 
flyktingar kan studier ingå i etableringsinsatserna, vilket innebär att 
de har etableringsersättning som försörjningskälla i stället för 
studiemedel. Även arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan handla om 
studier, både i form av arbetsmarknadsutbildning och reguljär ut-
bildning. I dessa fall blir aktivitetsstöd försörjningskällan (ev. kom-
pletterad av försörjningsstöd), och syns därmed inte heller i figur 4.2 
som inkomst föranledd av studier.  

Centrala studiestödsnämnden har i en kartläggning av försörj-
ningskällor för samtliga utrikes födda kvinnor som studerade 2016 
visat att av de ca 125 000 som studerade på en studiemedelsberätti-
gad utbildning hade 8 procent etableringsersättning, och 9 procent 
hade försörjningsstöd (CSN 2018). Komvux på grundläggande eller 
gymnasial nivå är den största utbildningsformen för utrikes födda 
kvinnor. I CSN:s kartläggning framgår att andelen som tar lån är låg, 
trots att inkomsterna är låga. Samtidigt är det vanligt att ha etable-
ringsersättning, vilket innebär att många av dem som studerade på 
komvux var nyanlända flyktingar. 

4.3.5 Inkomst från arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

Bland flyktingar och anhöriga till flyktingar ökar andelen som har 
inkomst från arbetsmarknadspolitiska åtgärder som huvudsaklig 
inkomst från och med det andra året efter invandringsåret. Detta 
förklaras av att kvinnor och män som inte har börjat arbeta eller 
påbörjat en reguljär utbildning efter 24 månader med etablerings-
insatser skrivs in i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- 
och utvecklingsgarantin för att få fortsatt stöd för inträdet på 
arbetsmarknaden. Kvinnor övergår till arbete i lägre utsträckning än 
män, och därmed är också andelen med inkomst från aktivitetsstöd 
högre bland kvinnor. För drygt 20 procent av de kvinnliga flykting-
arna och flyktinganhöriga är inkomst från arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder den huvudsakliga inkomsten tre år efter invandringen.  

Det är betydligt mindre vanligt med inkomst från arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder i övriga grupper, ca 5 procent har detta som sin 
huvudsakliga inkomstkälla bland övriga anhöriga, och bland an-
höriga till arbetskraftsinvandrare är andelen ännu lägre. Detta 
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indikerar att tillgången till arbetsmarknadspolitiska program är låg i 
dessa grupper.  

4.3.6 Sjukpenning och arbetslöshetsersättning 

Sjukpenning, sjukersättning (tidigare förtidspension) och arbetslös-
hetsersättning är inkomstslag som mycket få personer med kort tid 
i landet har tillgång till. Ersättningarna är villkorade av arbete i 
Sverige, vilket innebär att det är i grupper där en relativt hög andel 
börjar arbeta tidigt efter invandringen som dessa ersättningar dyker 
upp som huvudsaklig inkomstkälla i slutet av uppföljningsperioden. 
Fyra år efter invandringen har t.ex. ca 5 procent av männen i gruppen 
flyktingar och i gruppen övriga anhöriga arbetslöshetsersättning 
som sin huvudsakliga inkomstkälla. Bland kvinnor är förekomsten 
ännu lägre. Vad gäller sjukpenning som största inkomstkälla före-
kommer detta enbart i gruppen kvinnliga arbetskraftsinvandrare.  

4.3.7 Saknar helt inkomst  

För dem som 2014 kom till Sverige som övriga anhöriga och som 
anhöriga till arbetskraftsinvandrare ser vi i figur 4.2 att en mycket stor 
grupp både saknar inkomst från förvärvsarbete och från övriga 
försörjningskällor. Året efter invandringen är det nära 40 procent av 
kvinnorna i gruppen anhöriga till arbetskraft som helt saknar egen 
inkomst, medan motsvarande andel bland kvinnor i gruppen övriga 
anhöriga är nära 30 procent. Andelarna minskar med tid i landet, 
men ligger fortfarande högt fyra år efter invandringen, 20 respektive 
10 procent. Bland männen i dessa grupper är det mindre vanligt att 
helt sakna inkomst, men andelarna är anmärkningsvärt stora också 
bland män.  

De som helt saknar inkomst försörjs sannolikt av sin partner 
under de första åren i landet. Samtidigt kan det vara ett tecken på att 
många har mycket begränsade kontakter med det svenska samhället, 
och låg kännedom om de olika insatser som de har möjlighet att ta 
del av som skulle kunna underlätta inträdet på arbetsmarknaden.  

Det kan också vara så att vissa av dem som helt saknar inkomst 
har lämnat landet utan att meddela folkbokföringen. Särskilt i 
gruppen arbetskraftsinvandrare är återutvandringen relativt hög (se 
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avsnitt 2.3.4 och tabell A.4 i appendix). I denna grupp är det 10–20 
procent som respektive år helt saknar inkomst, vilket indikerar att 
det troligen finns en viss övertäckning i befolkningsregistret.  

4.4 Den största inkomstkällan varierar med ålder  

I föregående avsnitt visades att det finns tydliga skillnader mellan 
kvinnors och mäns huvudsakliga inkomstkälla under de första åren i 
landet, och även skillnader mellan grupper med olika grund för 
bosättning.  

De olika inkomstslagen varierar också beroende på ålder vid 
invandring. I figur 4.3 nedan visas hur fördelningen för huvudsaklig 
försörjningskälla skiljer sig mellan kvinnor och män i olika åldrar. 
Där framgår att inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor sker vid en 
högre ålder jämfört med bland männen. Fyra år efter invandringen 
utgör förvärvsarbete den huvudsakliga inkomstkällan för 40–50 
procent av kvinnorna upp till drygt 40 års ålder, medan motsvarande 
andel bland männen ligger mellan 60 och 70 procent. Gapet mellan 
kvinnor och män i dessa åldrar består framför allt av att kvinnor har 
föräldrapenning som största inkomstkälla, men även att kvinnor i 
högre grad än män har ersättningar för studier.  

Även andelen som har sin största inkomst från aktivitetsstöd är 
något större bland kvinnor jämfört med bland män. Som framgick i 
figur 4.2 är det framför allt bland flyktingar och anhöriga till 
flyktingar som en relativt stor grupp deltar i arbetsmarknads-
politiska åtgärder med aktivitetsstöd och att detta främst före-
kommer det tredje och fjärde året efter invandringen. En förklaring 
till den högre andelen kvinnor med inkomst från arbetsmarknads-
politiska åtgärder som sin huvudsakliga inkomst kan därmed vara att 
kvinnor påbörjar etableringsinsatser senare och även gör uppehåll på 
grund av föräldraledighet och därmed i större utsträckning än män 
går över till jobb- och utvecklingsgarantin efter att tiden med 
etableringsinsatser har löpt ut. 
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Figur 4.3 Huvudsaklig försörjningskälla 2018 för kvinnor och män som 
invandrade 2014, fördelad efter ålder. 

 

 
Källa: SCB, STATIV och RAKS, egna bearbetningar. 

 
Majoriteten av de som kom till Sverige 2014 från länder utanför 
EU/EES var i åldrarna under 40 år vid invandringstidpunkten (se 
tabell 4.1 och 4.2). De ovan beskrivna mönstren gäller därmed 
huvuddelen av vår undersökningspopulation.  

För dem som var över 50 år när de invandrade är fördelningen 
mellan olika inkomstslag ganska lika för kvinnor och män. Denna 
åldersgrupp är liten, de utgör ca 10 procent i grupperna flyktingar 
och anhöriga till flyktingar och ca 5 procent i övriga invandrings-
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kategorier. I figur 4.3 framgår att dessa kvinnor och män har mycket 
svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.  

Fyra år efter invandringen till Sverige har mellan 30 och 50 pro-
cent av kvinnorna som var över 50 år när de invandrade ekonomiskt 
bistånd som huvudsaklig inkomstkälla. Andelen med ekonomiskt 
bistånd är lite lägre bland männen i samma åldrar, men samtidigt är 
det en större grupp av männen som har arbetslöshetsersättning som 
huvudsaklig inkomst. För både män och kvinnor är det också betyd-
ligt vanligare bland dem som var äldre vid invandringen att fyra år 
senare ha sin huvudsakliga försörjning från deltagande i arbets-
marknadspolitiska åtgärder.  
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5 Arbetsmarknadsintegrationen – 
empirisk analys  

För att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för utrikes födda 
kvinnor jämfört med utrikes födda män analyserades i det före-
gående kapitlet skillnaderna mellan kvinnors och mäns inkomst-
källor under de första åren i landet. I detta kapitel görs empiriska 
analyser av sysselsättningsgapet mellan nyanlända utrikes födda 
kvinnor och män. I analyserna prövas flera av de faktorer som tidi-
gare forskning (se kapitel 3) har identifierat som viktiga framgångs-
faktorer respektive hinder för utrikes födda kvinnors integration på 
arbetsmarknaden. 

5.1 Två olika utfallsmått  

5.1.1 Förvärvsarbetande enligt RAMS 

För att mäta integrationen på arbetsmarknaden används uppgifter 
om förvärvsarbete enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknads-
statistik (RAMS). En person räknas som förvärvsarbetande i RAMS 
om hen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, 
alternativt har deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det 
aktuella året. SCB skattar gränsvärdet enligt en metod som syftar till 
att hitta en nivå av löneinkomst som motsvarar den internationella 
arbetsorganisationens (ILO) definition av sysselsättning. I skatt-
ningen används dels sysselsättningssituationen för populationen i 
AKU-urvalet i november månad, dels kontrolluppgifter.52  

52 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-
forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-
rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-
sysselsattningsbegrepp-avser-data-aren-1993-2019/  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-sysselsattningsbegrepp-avser-data-aren-1993-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-sysselsattningsbegrepp-avser-data-aren-1993-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-sysselsattningsbegrepp-avser-data-aren-1993-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/produktrelaterat/Fordjupad-information/forvarvsarbetande--ett-sysselsattningsbegrepp-avser-data-aren-1993-2019/
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Fördelar med måttet förvärvsarbetande enligt RAMS är att indi-
vider på ett enkelt sätt kan följas år från år och att man kan studera 
utvecklingen för olika grupper och regioner eftersom statistiken 
omfattar hela den folkbokförda befolkningen i arbetsför ålder. Det 
är dock ett grovt mått med vissa brister som kan innebära att andelen 
sysselsatta under året överskattas. Dels räknas även personer som 
bara tillfälligt arbetade under mätperioden (november) som syssel-
satta under hela året. Dels kan de skattade gränsvärdena för lönein-
komst, beroende på vilka individer som finns med i AKU-urvalet 
under mätperioden, hamna på en nivå som inte uppfattas som rimlig 
för att klassa en individ som förvärvsarbetande under året. Måttet 
har kritiserats för att ha en för svag koppling till begreppet ”själv-
försörjande” och vad som kan betraktas som ett ”riktigt jobb” (se 
t.ex. Ruist 2018 och Åslund m.fl. 2017). Vissa studier har därför valt 
att i stället använda olika gränsvärden för årsinkomst för att definiera 
sysselsatta.53 

Denna studie är inriktad på att analysera skillnaderna i arbets-
marknadsintegration mellan kvinnor och män. Det är därmed 
intressant att se om måttets konstruktion påverkar könsskillnaden i 
andel sysselsatta. Känslighetsanalyser har därför gjorts med hjälp av 
en alternativ definition som utgår från SCB:s registerbaserade 
aktivitetsstatistik (RAKS). I RAKS definieras en person som etable-
rad på arbetsmarknaden om hen under ett år har en löneinkomst som 
överstiger 60 procent av medianinkomsten bland personer med 
högst förgymnasial utbildning som tillhör samma åldersgrupp och 
kön. Om en person har en lägre löneinkomst än denna gräns klassas 
hen som svagt etablerad. För personer som arbetat en del av året 
beräknas en viktad årsinkomst.  

I tabell A.11 i appendix jämförs andelen sysselsatta (enligt 
RAMS) med andelen etablerade (enlig RAKS) för kvinnor respek-
tive män som invandrade 2014. Mönstren de första åren efter 
invandringen är liknande oavsett vilket mått som används, även om 
måttet sysselsatt (RAMS) som regel ligger något högre än måttet 
etablerad. Skillnaden mellan måtten är mindre för kvinnor än för 
män. Detta innebär att könsgapet blir några procentenheter mindre 

 
53 Ruist (2018) definierar sysselsatt utifrån ett gränsvärde för årsinkomst som överstiger 
40 procent av medianinkomsten för 20–50 år gamla män, vilket antas ungefär motsvara vad 
som krävs för att vara självförsörjande. I Åslund m.fl. (2017) används ett gränsvärde för 
årsinkomst motsvarande minst halva medianinkomsten för en 50-årig man för att definiera ett 
”riktigt jobb”.  
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om måttet etablerad används. Vad gäller grund för bosättning är 
skillnaden mellan måtten störst för gruppen övriga anhöriga (både 
kvinnor och män). Differensen mellan måtten ökar med tid i landet 
för samtliga grupper. 

Vad kan då förklara dessa skillnader? En del av förklaringen ligger 
i att det endast är personer som är anställda som får en markering 
om etableringsgrad i RAKS, medan även egenföretagare ingår i 
måttet förvärvsarbetande enligt RAMS.54 Egenföretagandet ökar 
med tid i landet, och är generellt lägre bland kvinnor än bland män. 
Dessa skillnader framkommer också i Andersson Joona (2020) som 
visar att andelen egenföretagare bland flyktingar och anhöriga till 
flyktingar är låg inledningsvis, men ökar successivt till omkring 
5 procent för kvinnor och 10 procent för män tio år efter invand-
ringen. Att skillnaden mellan måtten är större för män än för 
kvinnor indikerar också att män i större utsträckning än kvinnor har 
tillfälliga arbeten och därigenom snabbare efter invandringen har 
vissa förvärvsinkomster, som dock är för låga för att komma över 
gränsvärdet för att definieras som etablerad.  

Både att ha kortare, tillfälliga, jobb och att driva eget företag 
indikerar att inträdet på arbetsmarknaden har påbörjats. I detta 
kapitel används därför det vidare måttet sysselsatt (förvärvs-
arbetande) enligt RAMS som huvudsakligt utfallsmått för kvinnors 
och mäns arbetsmarknadsintegration. För att testa stabiliteten i 
resultaten i den fördjupade analysen görs dock även logistiska 
regressioner med måttet etablerad (enligt RAKS).  

5.1.2 Risk för utanförskap – att varken arbeta eller studera 

Ett alternativt sätt att beskriva arbetsmarknadsintegrationen är att 
vända perspektivet och i stället analysera andelen som är ekonomiskt 
inaktiv och som riskerar långvarigt utanförskap. Bland annat OECD 
redovisar arbetsmarknadsintegrationen med hjälp av uppgifter om 
såväl utrikes föddas sysselsättning som andelen som är ekonomiskt 
inaktiva (se OECD 2020). Angreppssättet att följa både andelen 
förvärvsarbetande och andelen som riskerar utanförskap är också i 
linje med målen i de nationella reformprogrammen som EU:s 

 
54 Egenföretagare kan i viss mån välja hur mycket ersättning de tar ut ur sina företag, vilket 
gör det svårt att beräkna etableringsgrad för denna grupp på basis av inkomsten. 
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medlemsstater kom överens om inom ramen för Europa 2020-
strategin (Calmfors 2020). Som kompletterande utfallsvariabel 
använder vi därför ett mått som anger om individen varken arbetar 
eller studerar. 

Gruppen som riskerar utanförskap definieras utifrån vad indiv-
iderna i gruppen inte gör. För att tillhöra gruppen ska en person 
under ett kalenderår inte ha haft en inkomst som överstiger ett 
prisbasbelopp, inte ha haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad 
eller studerat SFI mer än 60 timmar, och personen ska inte heller ha 
haft inkomst från deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Måttet är konstruerat på liknande sätt som definitionen av Unga 
som varken arbetar eller studerar (Uvas), som ofta används av forsk-
are och myndigheter som analyserar ungas etablering på arbets-
marknaden.55  

5.2 Integrationen på arbetsmarknaden på längre sikt 

Som utgångspunkt för analysen av könsmönstren för integrationen 
på arbetsmarknaden under de första åren i Sverige ges i detta avsnitt 
en översiktlig bild av skillnaderna i andel förvärvsarbetande mellan 
kvinnor och män på längre sikt. För det långsiktiga perspektivet följs 
kohorten som invandrade 2003 fram till och med 2018. År 2003 kan 
beskrivas som ett ”normalår” vad gäller invandringens omfattning 
och sammansättning, som därmed relativt väl speglar decenniet 
innan flyktinginvandringen ökade kraftigt till följd av kriget i Syrien, 
och innan arbetskraftsinvandringen tog fart efter reformen 2008.  

5.2.1 Vilka invandrade från länder utanför EU/EES 2003? 

År 2003 invandrade totalt 19 300 personer i åldern 19–59 år från 
länder utanför EU/EES. Fördelningen mellan olika grund för bosät-
tning speglar ganska väl sammansättningen under 2000-talets första 
decennium (för jämförelse med andra år se figur 2.1). Majoriteten, 
54 procent, hörde till gruppen övriga anhöriga, dvs. invandrade av 
familjeskäl till en person som var stadigvarande bosatt i Sverige. 
Andelen som invandrade som flyktingar eller som anhöriga till 

 
55 Kartläggningar av Uvas visar bl.a. att det i gruppen finns en särskilt hög andel unga utrikes 
födda kvinnor (SOU 2017:9). 
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flyktingar var 32 procent, och drygt 9 procent var studenter. Arbets-
kraftsinvandringen från länder utanför EU/EES var mycket begrän-
sad, knappt 5 procent av hela gruppen.56  

Könsfördelningen var relativt jämn totalt sett (10 340 kvinnor 
och 9 002 män), men mycket ojämn inom respektive grund för 
bosättning. I figur 5.1 framgår tydligt att kvinnor i högre utsträck-
ning än män invandrar av familjeskäl. Av kvinnorna tillhörde 64 pro-
cent gruppen övriga anhöriga jämfört med 42 procent av männen. 
Även andelen som invandrade som anhöriga till flyktingar var högre 
bland kvinnor än bland män. För övriga invandringskategorier är 
könsfördelningen den omvända. Bland männen var det en högre 
andel som invandrade som flyktingar, 29 procent jämfört med 16 
procent för kvinnorna. Även studier och arbete var vanligare skäl till 
invandring bland män än bland kvinnor.  

Figur 5.1 Invandrade från länder utanför EU/EES 2003 i åldern 19–59 år 
efter grund för bosättning, fördelade på kön. Procent. 

 
Anm. Övriga grunder för bosättning omfattade ett mycket litet antal personer och syns därför inte i 
figuren. 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
I tabell A.1 och A.2 i appendix redovisas deskriptiv statistik för 
kohorten som invandrade 2003 från länder utanför EU/EES på 
grund av flykting- eller humanitära skäl, som anhörig till flykting, 
som övrig anhörig eller som arbetskraft. Anhöriga till arbetskraftsin-
vandrare kan inte särskiljas i statistiken för 2003.  

 
56 Till skillnad från kohorten som invandrade 2014 (se avsnitt 4.1) kan inte anhöriga till arbets-
kraftsinvandrare särredovisas. Medföljande anhöriga ingår här i gruppen arbetskrafts-
invandrare.  
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De som invandrar från länder utanför EU/EES är genomgående 
unga. Bland både kvinnor och män återfinns majoriteten i samtliga 
kategorier i åldersgrupperna 19–29 och 30–39 år. Kvinnorna är oftast 
lite yngre än männen. Den äldsta åldersgruppen, 50–59 år, utgör ca 
5 procent i genomsnitt, men är något högre bland flyktingar och 
anhöriga till flyktingar och lägre bland övriga anhöriginvandrare.  

Vad gäller utbildningsbakgrund är uppgifterna osäkra, eftersom 
uppgift om utbildning saknas för invandringsåret för många som 
invandrade 2003.57 Detta gäller i synnerhet för dem som invandrade 
som övriga anhöriga och som arbetskraft. Det verkar dock som att 
eftergymnasial utbildning var vanligare bland arbetskraftsinvandrare 
och bland övriga anhöriga medan en större andel bland flyktingar 
och anhöriga till flyktingar enbart hade en förgymnasial utbildning. 
Skillnaderna i utbildningsbakgrund mellan kvinnor och män var 
ganska små inom respektive kategori. Uppgift om utbildning saknas 
dock oftare för kvinnor än för män. 

Majoriteten av de som invandrade 2003 var gifta vid invandrings-
tillfället. Bland kvinnliga flyktingar och bland både kvinnor och män 
i gruppen anhöriga till flyktingar var det också vanligt att ha barn i 
förskoleåldern. Andelen som invandrade med barn under sex år var 
ungefär dubbelt så stor i dessa grupper jämfört med bland övriga 
anhöriga.  

Asien var den dominerande födelseregionen för flyktingar och 
anhöriga till flyktingar medan grupperna arbetskraft och övriga an-
höriga hade en mer heterogen sammansättning. Irak var det vanlig-
aste födelselandet bland flyktingar och anhöriga till flyktingar, följt 
av Jugoslavien, Bosnien-Hercegovina, Afghanistan och Somalia. 
Också i gruppen övriga anhöriga finns Irak, Jugoslavien och 
Bosnien-Hercegovina med bland de fem största födelseländerna. De 
två största ursprungsländerna var dock Thailand (kvinnor) och 
Turkiet (både kvinnor och män).  

Vad gäller bosättningsregion återfinns arbetskraftsinvandrare och 
övriga anhöriga i större utsträckning än flyktingar och anhöriga till 
flyktingar i de tre storstadsregionerna. Detta kan förklaras av att 
flyktingar får hjälp vid bosättning och att överenskommelserna 

 
57 Data om utbildningsbakgrund har förbättrats sedan 2003 då självrapportering i en årlig 
enkät, med stort bortfall, var den huvudsakliga källan. I dag kompletteras enkätuppgifterna av 
inrapportering från Universitets- och högskolerådet för dem som ansökt om bedömning av 
utländska examina samt från Arbetsförmedlingens kartläggning av utbildningsbakgrund vid 
inskrivning som arbetssökande.  
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mellan staten och kommunerna om fördelningen syftar till att sprida 
mottagandet över landet. 

Över åren sker också en utvandring i undersökningspopulat-
ionen, vilket innebär att antalet personer som omfattas av analysen 
respektive år successivt blir mindre (se tabell A.3 i appendix). Den 
största minskningen sker i gruppen arbetskraftsinvandrare där 
enbart ca 30 procent finns kvar i befolkningen 2018. Bland flykt-
ingar, anhöriga till flyktingar och övriga anhöriga som invandrade 
2003 är drygt 80 procent fortfarande bosatta i Sverige 2018. Kvinnor 
stannar i Sverige i något högre grad än män, oavsett grund för 
bosättning.  

5.2.2 Efter 15 år är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och 
män nästan borta  

För de flesta som invandrar till ett nytt land tar det tid att komma in 
på arbetsmarknaden. Det är därmed förväntat att andelen som 
arbetar är låg de första åren i Sverige i samtliga grupper, förutom 
bland dem som invandrar som arbetskraft.  

För kohorten som helhet förvärvsarbetade var femte person året 
efter invandringen. Det finns påtagliga skillnader mellan grupper 
med olika grund för bosättning (se figur A.1 i appendix). Syssel-
sättningsgraden var lägst bland flyktingar och anhöriga till flykt-
ingar, ca 10 procent, medan andelen förvärvsarbetande i gruppen 
övriga anhöriga var ca 25 procent. Arbetskraftsinvandrare hade den 
högsta andelen förvärvsarbetande, drygt 50 procent, vilket dock är 
anmärkningsvärt lågt med tanke på att arbetsmarknadsskäl utgjorde 
grunden för bosättningen i landet.58 

Det finns också påtagliga skillnader mellan könen. Ett år efter 
invandringen arbetade männen i nästan dubbelt så hög utsträckning 
som kvinnorna, 27 procent jämfört med 15 procent (se figur 5.2).  

Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män vidgas de följande 
åren, och fem år efter invandringen är skillnaden mellan kvinnor och 
män som störst, nästan 20 procentenheter. För kvinnor ökar sedan 
andelen förvärvsarbetande stadigt medan ökningen är långsammare 

 
58 En förklaring kan vara att en del av gruppen inte finns kvar i landet trots att de fortfarande 
är folkbokförda, vilket i sådant fall leder till en underskattning av andelen förvärvsarbetande. 
En annan bidragande förklaring kan vara att också anhöriga till arbetskraftsinvandrare registre-
rats som arbetskraft. Det är först fr.o.m. 2009 som anhöriga till arbetskraft kan urskiljas i 
statistiken. 
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för männen. Förutom för anhöriga till flyktingar återfinns detta 
mönster i samtliga invandringsgrupper (se figur A.1 i appendix). År 
2018, 15 år efter invandringen till Sverige, förvärvsarbetar kvinnor i 
genomsnitt i nästan lika hög grad som män.  

Figur 5.2 Andelen förvärvsarbetande bland invandrade 2003 efter år 
sedan invandring, fördelad på kön. Procent. 

Samtliga grunder för bosättning. 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Mönstret att skillnaden mellan kvinnor och män minskar över tid 
känns igen från tidigare studier. SCB (2014b) studerar utvecklingen 
av andelen förvärvsarbetande bland kvinnor och män som invand-
rade 1997–99. Studien visar att konvergensen mellan kvinnors och 
mäns förvärvsarbete finns inom samtliga grunder för bosättning. 
Ruist (2018) studerar olika kohorter av flyktingar som invandrade 
under perioden 1982–2014. Han konstaterar att den tidiga eta-
bleringen går avsevärt snabbare för män än för kvinnor, men att 
skillnaden i sysselsättning mellan könen efter cirka 15 år i landet är 
liten. Detta resultat stämmer också enligt Ruist när analysen delas 
upp på ursprungsland. Även Andersson Joona (2020) beskriver 
samma mönster i en studie som omfattar flyktingar och anhöriga till 
flyktingar. Hon visar att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och 
män ökar i storlek fram till fem–sex år efter invandringen för att 
därefter börja minska.  
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I vår analys avviker emellertid mönstret för anhöriga till flykt-
ingar från övriga grupper. Fem år efter invandringen är skillnaden i 
sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män mycket stor, drygt 
40 procentenheter. Också i denna grupp minskar sysselsättnings-
gapet med längre tid i landet, men 2018, 15 år efter invandringen, är 
andelen förvärvsarbetande fortfarande betydligt lägre bland 
kvinnorna än bland männen, 58 procent jämfört med 75 procent.  

Figur 5.3 Skillnad i andel förvärvsarbetande mellan män och kvinnor efter 
tid i Sverige, uppdelad på grund för bosättning. Procentenheter. 

 
Anm. Invandringskohort 2003. 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

5.3 Integrationen på arbetsmarknaden de första fem 
åren i Sverige för dem som invandrade 2014 

Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män är alltså som störst 
cirka fem år efter invandringen. I detta avsnitt analyseras hur inte-
grationen på arbetsmarknaden utvecklas för kvinnor och män med 
olika grund för bosättning, olika utbildningsbakgrund, olika familje-
sammansättning m.m. under de första fyra åren efter invandringen 
till Sverige. Kvinnor och män i yrkesverksamma åldrar som invand-
rade 2014 från länder utanför EU/EES står i fokus. Se avsnitt 4.2 för 
närmare beskrivning av undersökningspopulationens samman-
sättning.  
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5.3.1 Stora könsskillnader efter fyra år i landet 

Kvinnor förvärvsarbetar i lägre utsträckning än män i samtliga 
grupper 

Året efter invandringen till Sverige är sysselsättningen låg oavsett 
grund för bosättning, förutom i gruppen arbetskraftsinvandrare. 
Variationen mellan olika invandringskategorier är dock stor. Den 
lägsta andelen förvärvsarbetande, knappt 5 procent, återfinns bland 
anhöriga till flyktingar, medan sysselsättningen i gruppen övriga 
anhöriga det första året efter invandring (år 1) uppgår till 31 procent.  

Sysselsättningen ökar stadigt under de första åren efter invand-
ringen (se figur 5.4). Detta gäller i samtliga invandringskategorier, 
förutom bland arbetskraftsinvandrare som ligger högt redan från 
början.  

Ökningen av andelen förvärvsarbetande är tydlig för männen de 
första åren i Sverige. Fyra år efter invandringen (2018) är skillnaden 
i sysselsättningsgrad relativt liten mellan män med olika grund för 
bosättning, andelen förvärvsarbetande ligger runt 60 procent i sam-
tliga grupper (arbetskraftsinvandrare ligger fortfarande högre).  

Även bland kvinnor ökar andelen förvärvsarbetande de första 
åren, men mönstret för kvinnorna skiljer sig tydligt från männens. 
Oavsett grund för bosättning är andelen förvärvsarbetande avsevärt 
lägre för kvinnor. Könsskillnaden är stor inom respektive kategori 
redan första året efter invandringen, och ökningen av andelen 
förvärvsarbetande de följande åren är dessutom långsammare för 
kvinnor än för män. Detta leder till att sysselsättningsgapet vidgas 
mellan kvinnor och män.  
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Figur 5.4 Andel förvärvsarbetande efter år sedan invandring 2014, efter 
kön och grund för bosättning. Procent.  

 

 
 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
I figur 5.5 nedan visas könsgapet under de första åren i Sverige. År 
2018, fyra år efter invandringen, är könsskillnaden för andelen som 
förvärvsarbetar mellan 20 och 25 procentenheter inom samtliga 
kategorier, förutom i gruppen arbetskraftsinvandrare. Resultaten 
överensstämmer med analysen i avsnitt 4.3 av nyanlända kvinnors 
och mäns huvudsakliga inkomstkällor – också när vi studerade 
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andelen som har förvärvsinkomst som största inkomstkälla fram-
kom ett könsgap på 20–25 procentenheter.  

Figur 5.5 Skillnad i andel förvärvsarbetande mellan män och kvinnor som 
invandrade 2014, efter tid i Sverige. Procentenheter. 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män fyra år efter invand-
ringen är också i genomsnitt ungefär lika stort för kohorten som 
invandrade 2014 som för dem som invandrade 2003 (jmf figur 5.3). 
Könsskillnaderna kvarstår alltså, även om sysselsättningsnivån efter 
fyra år i Sverige är högre för både kvinnor och män som invandrade 
2014 jämfört med dem som kom 2003.  

En större andel kvinnor än män varken arbetar eller studerar  

De som varken arbetar eller studerar de första åren i landet är en 
särskilt utsatt grupp. De riskerar att få det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden även på längre sikt eftersom de går miste om 
kunskaper, erfarenheter och nätverk som krävs för att få ett arbete. 
Fyra år efter invandringen är det en betydligt högre andel av 
kvinnorna än av männen som återfinns i gruppen som riskerar utan-
förskap. Nästan var femte kvinna som invandrade 2014, 17 procent 
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av samtliga, varken arbetar eller studerar 2018. Motsvarande andel 
bland männen är 10 procent.  

Sysselsättningen 2018 är lägst bland flyktingar och anhöriga till 
flyktingar, men det är inte i dessa grupper vi hittar de högsta 
andelarna som riskerar utanförskap (se figur 5.6). I stället är det 
bland kvinnor som invandrat som anhöriga till arbetskraft och som 
övriga anhöriga där störst andel står utanför arbete och studier och 
som varken deltar i SFI eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.59 

Figur 5.6 Andel som varken arbetar eller studerar 2018, efter kön och 
grund för bosättning. Procent. 

Invandrade 2014 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
För att komma närmare tänkbara förklaringar till de stora köns-
skillnaderna studerar vi i nästa avsnitt sysselsättningsgraden och 
andelen som varken arbetar eller studerar 2018 för kvinnor och män 
fördelade efter olika bakgrundsfaktorer. 

 
59 Den höga andelen som varken arbetar eller studerar i gruppen anhöriga till arbetskraft och i 
gruppen arbete kan delvis orsakas av att återutvandringen är relativt hög i dessa grupper (se 
avsnitt 2.3.4) och att vissa personer i själva verket kan ha lämnat landet. Se Wadensjö (2013) 
för en diskussion kring problemen med övertäckning och bortfall i registren. 
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5.3.2 Individegenskaper inverkar på 
arbetsmarknadsintegrationen  

Ålder vid invandring har olika betydelse för kvinnor och män 

Ett vanligt resultat i studier av arbetsmarknadsintegrationen är att 
äldre personer har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. 
Gustafsson m.fl. (2017) finner t.ex. att det i takt med stigande ålder 
tar längre tid att få ett första fotfäste på arbetsmarknaden bland 
invandrare från låg- och medelinkomstländer, och att risken att inte 
komma in på arbetsmarknaden ökar starkt redan vid 40 års ålder. 

För männen framkommer den förväntade bilden – andelen som 
förvärvsarbetar är tydligt högre för dem som är under 40 år jämfört 
med män i de äldre åldersgrupperna (se tabell 5.1). För kvinnor ser 
dock mönstret annorlunda ut. Bland kvinnor är andelen som för-
värvsarbetar fyra år efter invandringen lägre i den yngsta ålders-
gruppen än i åldrarna 30–39 år och 40–49 år.  

De olika mönstren för kvinnor respektive män medför att den 
största könsskillnaden, över 30 procentenheter, återfinns i den 
yngsta åldersgruppen. Fyra år efter invandringen är dock andelen 
sysselsatta lägre bland kvinnor än bland män i samtliga ålders-
grupper.  

Tabell 5.1 Andel sysselsatta 2018 efter ålder och kön. Procent. 

Invandrade 2014  

 Kvinnor Män Total 

23 – 29 år 39,6 72,2 56,6 
30 – 39 år 44,6 72,3 59,6 
40 – 49 år 45,8 61,3 54,2 
50 – 63 år 31,5 39,6 36,1 
Total 42,2 65,5 54,8 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Att sysselsättningen varierar med ålder vid invandring på olika sätt 
för kvinnor och män visas också av Ruist (2018). Han framhåller att 
de olika könsmönstren sannolikt reflekterar skillnader i ansvar för 
små barn. Den förklaringen stöds också av analysen i avsnitt 4.4 av 
hur kvinnors och mäns huvudsakliga försörjningskälla varierar med 
ålder. Där framkommer också en annan bidragande förklaring, 
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nämligen att kvinnor i de yngre åldersgrupperna studerar i betydligt 
högre grad än män.  

Även andelen som varken arbetar eller studerar 2018 varierar med 
både ålder och kön (se tabell A.5 i appendix). För både kvinnor och 
män är andelen som riskerar utanförskap högst i den äldsta ålders-
gruppen (24 respektive 18 procent). För kvinnor är dock andelen 
som varken arbetar eller studerar lägst i åldersgruppen 40–49 år, 
medan det för män är i åldrarna 23–29 år som andelen som varken 
arbetar eller studerar är lägst.  

Kvinnor med kort utbildning arbetar i lägre utsträckning än män 

På den svenska arbetsmarknaden är utbildning på gymnasial nivå 
ofta en förutsättning för att få ett arbete. Kort utbildning är en 
riskfaktor för etableringen på arbetsmarknaden för såväl nyanlända 
som för ungdomar utan tidigare arbetslivserfarenhet. Bland dem 
som invandrade 2014 var det en hög andel som saknade utbildning 
motsvarande gymnasienivå, i synnerhet i grupperna flyktingar och 
anhöriga till flyktingar, och en stor grupp hade en förgymnasial 
utbildning kortare än nio år (se tabell 4.1 och 4.2).  

I figur 5.7 nedan visas skillnaderna i sysselsättning 2018 fördelade 
efter kön och utbildningsnivå.60 Anmärkningsvärt nog är sysselsät-
tningsgraden bland män med den kortaste utbildningen högre än 
bland kvinnor på samtliga utbildningsnivåer. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män är också betydande givet samma utbildningsnivå. 
Skillnaden mellan könen minskar dock med högre utbildning.  

För kvinnor ökar andelen sysselsatta tydligt med högre utbild-
ningsnivå. Bland kvinnorna finns den största skillnaden i andelen 
som förvärvsarbetar mellan dem som har en gymnasial utbildning 
och kvinnor som saknar utbildning på gymnasienivå. Men skillnaden 
är också stor, 10 procentenheter, mellan kvinnor som har en utbild-
ning som motsvarar nioårig grundskola och kvinnor med ännu 
kortare utbildning.  

 
60 Eftersom uppgift om utbildning saknades för invandringsåret för många av dem som 
invandrade av arbetsmarknadsskäl och som övriga anhöriga har vi i stället använt uppgifter om 
högsta utbildning 2018. Uppgifterna om högsta utbildning kan därmed även omfatta utbild-
ning som individen har tillägnat sig i Sverige.  
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Figur 5.7 Andel sysselsatta 2018 efter utbildningsnivå och kön. Procent. 

Invandrade 2014 

 

 
Anm.: Uppgifterna om utbildningsnivå avser 2018. 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
För män är skillnaderna i andelen förvärvsarbetande mellan olika 
utbildningsnivåer betydligt mindre. Utbildning verkar således vara 
viktigare för kvinnors arbetsmarknadsintegration än för mäns.  

Utbildningsmönstren för gruppen som riskerar utanförskap, dvs. 
som varken arbetar eller studerar 2018, ser likartade ut som för 
andelen sysselsatta (se tabell A.6 i appendix). Oavsett utbildnings-
nivå är andelen som varken arbetar eller studerar högre bland 
kvinnor än bland män. För kvinnor är andelen som riskerar utan-
förskap betydligt högre bland dem som har en utbildning som är 
kortare än nio år jämfört med övriga utbildningsgrupper. För män är 
dock skillnaden liten i andel som varken arbetar eller studerar mellan 
dem som har en utbildning som motsvarar svensk grundskola och 
dem som har en kortare utbildning. 

Små barn försvårar inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor, men 
inte för män 

Majoriteten av kvinnorna i vår undersökningspopulation var i barna-
födande ålder när de invandrade 2014 (se tabell 4.1 och 4.2). En 
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relativt hög andel hade också barn som var under sex år när de 
invandrade. Med en migrationseffekt på barnafödandet (se avsnitt 
3.2.1) kan vi förvänta oss att vissa av dessa kvinnor får ytterligare 
barn relativt snart efter invandringen. Det är också förväntat att 
kvinnor som kommit utan barn, vilket är vanligt i gruppen övriga 
anhöriga, får barn under de första åren i Sverige. 

I figur 5.8 visas hur andelen kvinnor och män som har små barn 
förändras under de första åren i landet. Bland anhöriga till arbets-
kraft och i gruppen övriga anhöriga sker en tydlig ökning av andelen 
kvinnor med barn under sex år. Detta är i linje med analysen av 
huvudsaklig inkomstkälla i avsnitt 4.3 som visade att föräldrapen-
ning utgör den största inkomstkällan för 25–30 procent av kvin-
norna i dessa grupper. Bland kvinnor som invandrat som flyktingar 
är andelen med små barn lägre, och i gruppen anhöriga till flyktingar 
minskar andelen som har små barn under de första åren i landet. En 
bidragande förklaring till detta kan vara att de i genomsnitt är något 
äldre än övriga grupper. 

Figur 5.8 Andel som har barn under sex år, efter kön, grund för bosättning 
och år sedan invandring. Procent. 

Invandrade 2014 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Föräldraskap har olika inverkan på kvinnors och mäns arbetsmark-
nadsutfall. Förekomsten av en ”motherhood penalty” respektive en 
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”fatherhood premium” på arbetsmarknaden (se avsnitt 3.2) är tydlig 
för kvinnor och män som nyligen invandrat. Som visats i föregående 
avsnitt är sysselsättningen bland kvinnor fyra år efter invandringen 
lägst i de yngre åldersgrupperna, dvs. i de åldrar då det är vanligt att 
bilda familj och skaffa barn. I tabell 5.2 nedan syns samma mönster. 
Andelen förvärvsarbetande är betydligt lägre bland kvinnor som har 
barn under sex år än för samtliga kvinnor. Skillnaden i andelen 
sysselsatta 2018 mellan kvinnor som har barn under sex år och 
kvinnor som inte har det uppgår till drygt 15 procentenheter. Syssel-
sättningen är också något lägre bland gifta kvinnor jämfört med 
ogifta.  

Bland männen är det i stället de som har barn i förskoleåldern som 
förvärvsarbetar i högre grad än män som inte har små barn.  

Tabell 5.2 Andel sysselsatta 2018 efter familjesituation och kön. Procent.  

Invandrade 2014 

 Kvinnor Män Total 

Gift 39,5 64,7 52,3 

Inte gift 47,7 66,6 58,9 

Barn under 6 år 33,4 70,5 50,6 

Har inte barn under 6 år 48,8 63,2 57,2 
Totalt  42,2 65,5 54,8 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Kvinnor med barn i förskoleåldern återfinns också i mycket hög grad 
i gruppen som riskerar utanförskap fyra år efter invandringen (se 
tabell A.9 i appendix). Drygt var femte kvinna som hade barn under 
sex år varken arbetade eller studerade 2018.  

För både kvinnor och män än sysselsättningen lägst bland personer 
födda i Asien 

Kvinnor som invandrade 2014 har en lägre förvärvsfrekvens än män 
2018 oberoende av födelseregion. Könsskillnaden är störst, ca 
30 procentenheter, för dem som invandrat från Afrika och från 
Europa utanför EU/EES. Lägst andel sysselsatta återfinns dock för 
båda könen i gruppen som invandrat från länder i Asien. 
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Tabell 5.3 Andel sysselsatta 2018 efter kön och födelseregion. Procent. 

Invandrade 2014  

 Kvinnor Män Total 

Afrika 40,9 69,4 56,1 
Asien 39,6 62,1 52,1 
Europa utom EU28 & Norden 52,3 81,3 65,7 
Övriga regioner 59,3 73,7 66,5 
Total 42,2 65,5 54,8 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
Andelen som varken arbetar eller studerar 2018 varierar i mindre 
grad mellan olika födelseregioner (se tabell A.8 i appendix). För både 
kvinnor och män är andelen som varken arbetar eller studerar högst 
bland dem som invandrat från övriga regioner, 20 respektive 17 pro-
cent. Bland kvinnor är andelen lägst, 16,5 procent, för födda i Asien. 
För männen är det födda i Afrika som har den lägsta andelen som 
varken arbetar eller studerar, 7 procent.  

5.3.3 Deltagande i insatser kan underlätta 
arbetsmarknadsintegrationen  

Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män kan även påverkas av 
om det finns skillnader mellan nyanlända kvinnor och män vad gäller 
deras deltagande i insatser som tillför kompetens och nätverk som 
behövs för inträdet på den svenska arbetsmarknaden. I detta avsnitt 
tittar vi närmare på hur deltagandet i olika insatser som kan under-
lätta arbetsmarknadsintegrationen ser ut under de första åren i 
Sverige, och hur deltagandet skiljer sig mellan kvinnor och män med 
olika grund för bosättning. Beskrivningen är övergripande och 
avgränsas till insatser där uppgifter finns för samtliga nyanlända.61  

Jämfört med män har kvinnor i lägre utsträckning kontakt med 
Arbetsförmedlingen och kontakten sker senare i tiden  

Tidig kontakt med arbetsmarknaden och nätverk som kan underlätta 
kontakten med arbetsgivare har stor betydelse för nyanländas 

 
61 För gruppen nyanlända flyktingar och deras anhöriga finns bättre statistik för uppföljning 
av deltagande i olika typer av insatser, se t.ex. Andersson Joona (2020). 
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inträde på arbetsmarknaden (se t.ex. Eriksson m.fl. 2007). En möjlig 
förklaring till de positiva effekterna som påvisats av etablerings-
reformen 2010 är att omläggningen innebar att deltagarna snabbare 
fick kontakt med Arbetsförmedlingen än vad som var fallet när 
kommunerna ansvarade för introduktionsprogrammen för nyan-
lända flyktingar (se avsnitt 2.4.1). Detta indikerar att det sannolikt 
är gynnsamt för arbetsmarknadsintegrationen för kvinnor och män 
som är nya i landet, oavsett grund för bosättning, att så snart som 
möjligt skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, 
om de inte redan före invandringen har ett jobb ordnat i Sverige. 

Arbetsförmedlingens ansvar för etableringsinsatserna för nyan-
lända flyktingar och anhöriga till flyktingar medför att dessa grupper 
i mycket hög utsträckning är inskrivna som arbetssökande de första 
åren i Sverige. Detta gäller både kvinnor och män. I figur 5.9 nedan 
ser vi att redan under invandringsåret är ca 95 procent i flykting-
gruppen inskrivna hos Arbetsförmedlingen. I gruppen anhöriga till 
flyktingar är det en lägre andel, ca 80 procent, som skriver in sig 
samma år de bosätter sig i landet, men andelen ökar året efter till 
ungefär samma nivå som för gruppen flyktingar. I båda grupperna 
finns dock en skillnad mellan kvinnor och män, där en något lägre 
andel kvinnor än män är inskrivna som arbetssökande samma år de 
invandrar.  

Att kvinnor i genomsnitt påbörjar deltagandet lite senare än män 
visas även av Andersson Joona (2020), som följer flyktingar och 
anhöriga till flyktingar som invandrade 2013. I studien framkommer 
också att kvinnor gör uppehåll i betydligt högre utsträckning än 
män, framför allt på grund av föräldraledighet. Drygt 95 procent av 
de nyanlända, bland både kvinnor och män, skriver dock in sig hos 
Arbetsförmedlingen för att delta i etableringen någon gång under de 
tre första åren i Sverige.  
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Figur 5.9 Andelen inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, 
efter kön, år sedan invandring och grund för bosättning. Procent. 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

 
I övriga grupper är det betydligt ovanligare att man har en tidig 
kontakt med Arbetsförmedlingen. För arbetskraftsinvandrare är 
detta förväntat, eftersom dessa personer per definition redan har ett 
arbete när de invandrar. Det är dock anmärkningsvärt låga andelar, 
40–50 procent, i grupperna övriga anhöriga och anhöriga till arbets-
kraft som under de första åren är inskrivna som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. Det finns även en tydlig skillnad mellan år 0 
och år 1, vilket kan indikera att kännedomen initialt är låg i dessa 
grupper om hur man kan få hjälp i sitt jobbsökande.  

Skillnaden är också stor mellan kvinnor och män både i gruppen 
övriga anhöriga och i gruppen anhöriga till arbetskraft. Kvinnor 
skriver i betydligt lägre utsträckning än män in sig som arbets-
sökande. Knappt var tredje kvinna som kom som övrig anhörig 2014 
var inskriven som arbetssökande under det första året i landet, 
medan drygt hälften av männen var det.62  

Kvinnor deltar i högre grad än män i SFI och andra studier 

De flesta studier tyder på att goda kunskaper i värdlandets språk 
bidrar till såväl högre sysselsättning som högre lön för utrikes födda 
(se avsnitt 3.4.1). Personer som når godkända betyg i SFI har högre 
chans att vara sysselsatta på några års sikt jämfört med dem som 

 
62 Könsskillnaden var ungefär lika stor bland övriga anhöriga som invandrade 2000 och 2005 
(SOU 2012:69). 
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saknar betyg från SFI, och även arbetsmarknadsutbildning och 
studier på komvux kan öka chansen att vara sysselsatt.  

SFI är en obligatorisk del i etableringsinsatserna för nyanlända 
flyktingar och anhöriga till flyktingar. Som förväntat deltar också 
dessa grupper i mycket hög grad i SFI under de första åren i landet 
(se figur 5.10). Det är dock en lägre andel bland kvinnorna än bland 
männen som påbörjar SFI redan under invandringsåret. Det finns 
också en skillnad mellan flyktingar och anhöriga till flyktingar där 
den senare gruppen i lägre utsträckning startar SFI samma år de 
bosätter sig i Sverige. Detta mönster är särskilt tydligt för kvinnor.  

För nyanlända flyktingar och anhöriga till flyktingar kan även 
arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning ingå i 
etableringsinsatserna om Arbetsförmedlingen bedömer att individen 
har behov av att höja eller komplettera sina kunskaper för att få ett 
arbete. Relativt få nyanlända deltar dock i arbetsmarknadsutbildning 
under etableringsperioden. En bidragande förklaring kan vara att 
arbetsmarknadsutbildningar ofta ges på svenska, vilket försvårar 
deltagandet för dem som ännu inte har tillräckligt goda kunskaper i 
svenska. 

Värt att notera är att andelen som deltar i arbetsmarknadsut-
bildning är högre för män än för kvinnor samtliga år. Resultaten är i 
linje med tidigare studier som visat att kvinnor och män inom 
etableringen inte får ta del av Arbetsförmedlingens insatser i samma 
utsträckning, vilket gäller även vid likvärdiga meriter och förut-
sättningar (avsnitt 3.5.2).  

Andelen som studerar på komvux ökar över åren, särskilt bland 
kvinnor, vilket också framkom i analysen av huvudsaklig förvärvs-
inkomst i avsnitt 4.3. 

Bland arbetskraftsinvandrare är det en betydligt lägre andel som 
deltar i SFI, endast ca 10–20 procent under de första åren. SFI-
deltagandet är lågt också bland anhöriga till arbetskraft, 20–30 pro-
cent. I denna grupp ser vi dock att kvinnor deltar i något högre 
utsträckning än män. Andelen som studerar på komvux ökar över 
tid även i denna grupp, framför allt bland kvinnorna.  
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Figur 5.10 Deltagande i olika former av utbildning, efter kön och tid i 
landet. Procent. 

 
 

 

 
Källa: STATIV, egna bearbetningar.  

 
I gruppen övriga anhöriga är det ungefär hälften, bland både kvinnor 
och män, som deltar i SFI de första åren i landet. Också i denna 
kategori ökar andelen som studerar på komvux eller folkhögskola de 
följande åren, särskilt bland kvinnor där ca 20 procent deltar i sådana 
studier år 3 och 4 efter invandringen. Mycket få i gruppen som 
invandrat som övriga anhöriga tar del av arbetsmarknadsutbildning 
under de första åren i Sverige. Detta gäller i synnerhet bland 
kvinnorna. 
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Oavsett grund för bosättning ser vi således att det över åren sker 
en successiv ökning av andelen som studerar på komvux eller 
folkhögskola. Detta mönster är särskilt tydligt för kvinnor. Mot 
bakgrund av resultaten i Bratsberg m.fl. (2017), som visar att utbild-
ning som utrikes födda förvärvar i Norge är förknippad med signi-
fikant högre sysselsättning särskilt för kvinnor, kan kvinnors högre 
deltagande i komvux vara positivt för att på sikt minska skillnaderna 
i sysselsättning mellan kvinnor och män.  

5.4 Fördjupad analys av skillnaden mellan kvinnors 
och mäns arbetsmarknadsintegration  

Hittills har analyserna visat att det finns skillnader mellan olika 
grupper vad gäller andelen som förvärvsarbetar respektive varken 
arbetar eller studerar fyra år efter invandringen. Förutom att syssel-
sättningen är lägre för kvinnor än för män, är den också lägre för 
flyktingar och anhöriga till flyktingar än för övriga kategorier, högre 
för dem med längre utbildning och lägre för gruppen födda i Asien. 
För bland annat familjesammansättning och ålder verkar mönstren 
skilja sig mellan män och kvinnor. I detta avsnitt görs multivariata 
analyser där hänsyn kan tas till flera bakomliggande faktorer sam-
tidigt. På så sätt kan vi få en tydligare bild av olika faktorers isolerade 
betydelse.  

Analyserna görs med hjälp av logistisk regression där de faktorer 
som redovisats hittills används som förklarande variabler. Förutom 
kön ingår ålder, utbildningsnivå, familjesammansättning, grund för 
bosättning, typ av bosättningskommun och födelseregion. Vi har 
också skapat två variabler som avser att fånga betydelsen av nätverk. 
Den första anger om personen har deltagit i SFI någon gång under 
invandringsåret eller året efter invandringen. Den andra anger om 
personen haft kontakt med Arbetsförmedlingen och varit inskriven 
som arbetssökande någon gång under invandringsåret eller året efter 
invandringen. 

Det kan också finnas andra bakomliggande faktorer som vi inte 
kan kontrollera för i våra analyser. Bland annat saknar vi uppgifter 
om individernas hälsotillstånd och deras tidigare yrkeserfarenhet. 
Det finns också faktorer som har en inverkan på individernas 
arbetsmarknadsintegration, men som inte går att fånga upp genom 
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registerstatistik, som till exempel diskriminering, motivation och 
självförtroende. Resultaten ska därför inte tolkas som kausala 
samband, utan som korrelationer efter kontroll för de faktorer som 
finns medtagna i analysen. 

Först används logistiska regressionsmodeller för att analysera 
sysselsättningsgapet efter fyra år i landet, dvs. hur stor chansen att 
vara förvärvsarbetande är för kvinnor jämfört med män. Därefter 
används separata regressionsmodeller för kvinnor respektive män i 
syfte att undersöka vilka faktorer som är särskilt betydelsefulla för 
kvinnors arbetsmarknadsintegration.  

 

Hur tolkas oddskvoter? 
Resultaten i en logistisk regression uttrycks med oddskvot. 
Oddskvoten är en grupps risk (eller chans) för ett visst utfall i 
jämförelse med referenskategorin. När en grupp har en oddskvot 
som är större/mindre än 1 så har den gruppen en över-/underrisk, 
jämfört med referensgruppen. Om exempelvis oddskvoten för 
kön är 0,5 där män utgör referenskategori innebär detta att 
kvinnor har 50 procent lägre chans än män att vara sysselsatta. Ju 
högre/lägre oddskvoten ligger, desto större/mindre är chansen 
att vara sysselsatt (eller tillhöra gruppen som riskerar utanför-
skap) i förhållande till referensgruppen.  

I tabellerna med regressionsresultat redovisas även konfidens-
intervall för oddskvoterna. Om konfidensintervallet inkluderar 1 
är oddskvoten, dvs. skillnaden jämfört med referenskategorin, 
inte statistiskt säkerställd (signifikant) på 95%-nivån. Odds-
kvoter som är signifikanta på minst 95%-nivån har fetmarkerats i 
tabellerna. 

5.4.1 Lägre chans för kvinnor att förvärvsarbeta och högre 
risk för utanförskap 

Den första analysen syftar till att visa vilken betydelse som 
skillnaden i olika bakgrundsfaktorer har för sysselsättningsgapet 
mellan kvinnor och män. Övriga förklaringsfaktorer har lagts till en 
i taget. För att testa stabiliteten i resultaten, dvs. att förklarings-
faktorernas samband med könsgapet har motsvarande inverkan och 
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riktning, görs även logistiska regressioner med måttet etablerad 
(enligt RAKS) som utfallsvariabel. 

I modell 1 ingår enbart kön, vilket innebär att den visar chansen 
att vara sysselsatt för kvinnor jämfört med män utan att hänsyn tas 
till skillnader mellan grupperna vad gäller övriga faktorer. Modellen 
visar att chansen att förvärvsarbeta fyra år efter invandringsåret är 
betydligt lägre (62 procent lägre) för kvinnor än för män. Som 
diskuterades i kapitlets inledning är könsgapet mindre om etablerad 
(enligt RAKS) används för att mäta utfallet på arbetsmarknaden i 
stället för sysselsatt (enligt RAMS). Oddskvoten för kön är därmed 
lite högre i detta fall. 

När vi sedan stegvis lägger till övriga faktorer förändras odds-
kvoten för kön (se tabell 5.4). I modell 3 är oddskvoten som lägst. 
Kvinnor har en mindre gynnsam ålderssammansättning och utbild-
ning än män vilket bidrar till sysselsättningsgapet. Chansen för 
kvinnor att förvärvsarbeta är 63 procent lägre än för män när hänsyn 
tas till skillnader i ålder och utbildning.  

Tabell 5.4 Förändring i chansen att vara sysselsatt eller etablerad för 
kvinnor jämfört med män när övriga förklaringsfaktorer stegvis 
läggs till i regressionerna.  

Oddskvot för kön. 

 
Förklarings 
faktorer  

Sysselsatt KI Etablerad KI 

Modell 1 Kön 0,38 0,370–0,401 0,45 0,434–0,470 
Modell 2 +Ålder 0,37 0,356–0,386 0,44 0,420–0,455 
Modell 3 +Utbildning 0,37 0,353–0,383 0,44 0,418–0,453 
Modell 4 +Civilstånd* 0,49 0,459–0,525 0,57 0,530–0,605 
Modell 5 +Barn <6 år** 0,65 0,604–0,695 0,77 0,719–0,826 
Modell 6 +GFB 0,63 0,589–0,680 0,79 0,738–0,850 
Modell 7 +SFI 0,62 0,582–0,672 0,78 0,728–0,839 
Modell 8 +Af 0,63 0,588–0,679 0,79 0,739–0,852 
Modell 9 +Kommuntyp 0,63 0,589–0,680 0,79 0,739–0,852 
Modell 10 +Födelseregion 0,63 0,588–0,679 0,80 0,740–0,853 
Anm.: De fullständiga resultaten redovisas i tabell A.10 och A.12 i appendix.  
*) I modell 4 läggs både civilstånd och interaktionstermen kön * civilstånd till. 
**) I modell 5 läggs både att ha barn under 6 år och interaktionstermen kön * barn till. 

 
Analysen i avsnitt 5.3.2 indikerar att föräldraskap och att vara gift 
har olika inverkan på arbetsmarknadsutfallet för kvinnor och för 
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män. När vi lägger till dessa faktorer tillför vi därför också dummy-
variabler för att fånga upp interaktionen mellan kön och civilstånd 
och mellan kön och att ha barn under sex år.63 I modell 4 och 5 stiger 
oddskvoten för kön tydligt, dvs. kvinnor har en högre chans att vara 
sysselsatta när vi kontrollerar för också dessa faktorer. Det är i 
synnerhet interaktionstermen för att vara kvinna och att ha barn i 
förskoleåldern som påverkar oddskvoten för kön. Resultaten är 
desamma också i modellerna där etablerad (enligt RAKS) används 
som utfallsmått. Inverkan av att ha barn under sex år för kvinnors 
arbetsmarknadsinträde är således en viktig förklaring till syssel-
sättningsgapet mellan kvinnor och män. 

När vi också lägger till faktorerna grund för bosättning och 
deltagande i SFI de första åren (modell 6 och 7) minskar chansen att 
förvärvsarbeta något för kvinnor jämfört med män, medan odds-
kvoten för kön åter ökar något när vi också kontrollerar för tidig 
kontakt med Arbetsförmedlingen (modell 8). Typ av bosättnings-
kommun respektive födelseregion förändrar inte oddskvoten för 
kön, vilket indikerar att dessa faktorer inte inverkar på syssel-
sättningsgapet mellan kvinnor och män. 

I den fullständiga modellen (modell 10), där samtliga faktorer 
inkluderats, är chansen för en kvinna att förvärvsarbeta fyra år efter 
invandringsåret 37 procent lägre än för en man. Det alternativa 
utfallsmåttet visar att chansen för en kvinna att vara etablerad på 
arbetsmarknaden fyra år efter invandringen är 20 procent lägre än 
för en man. 

Resultaten från den fullständiga modellen för chansen att för-
värvsarbeta fyra år efter invandringen visas i figur 5.11 nedan. 
Utbildningsnivå är den förklaringsfaktor som, utöver arbete som 
grund för bosättning, har tydligast samband med en högre chans att 
förvärvsarbeta. Även oddskvoterna för tidig kontakt med 
Arbetsförmedlingen och att påbörja SFI år 0 eller år 1 ligger över 1, 
vilket indikerar att detta kan vara viktiga insatser för att öka chansen 
att komma i arbete. Att vara kvinna och samtidigt ha barn under sex 
år har däremot ett tydligt negativt samband med chansen att ha ett 
arbete. Liknande resultat framkommer även för chansen att vara 
etablerad (se tabell A.12 i appendix). 

 
63 Interaktionstermen kön*gift visar chansen att vara sysselsatt/etablerad när både variabeln 
kön och gift har värdet 1, dvs. att vara kvinna och gift. På samma sätt visar interaktionstermen 
kön*barn inverkan av att både vara kvinna och att ha barn under sex år, dvs. oddskvoten visar 
chansen att vara sysselsatt för kvinnor som har barn under sex år jämfört med övriga grupper. 
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Figur 5.11 Chansen att förvärvsarbeta 2018 för kvinnor jämfört med män 
som invandrade 2014. Oddskvoter från den fullständiga 
modellen. 

 
Anm. Avser modell 10, se tabell A.10 i appendix. Om konfidensintervallet inte inkluderar 1 är 
oddskvoten, dvs. skillnaden jämfört med referenskategorin, statistiskt säkerställd (signifikant) på 
95%-nivån.  

 
Vi har också tagit fram en logistisk regressionsmodell för att 
undersöka könsgapet för risken att varken arbeta eller studera 2018 
(se tabell A.9 i appendix). I denna modell blir inte oddskvoten för 
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kön signifikant när vi kontrollerar för samtliga övriga faktorer. 
Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller att höra till gruppen 
som varken arbetar eller studerar fyra år efter invandringen till 
Sverige fångas i stället upp av dummyvariabeln för interaktionen 
mellan att vara kvinna och att ha barn under sex år. Detta kan tolkas 
som att kvinnor som har barn i förskoleåldern löper en tydligt högre 
risk att höra till gruppen som riskerar långvarigt utanförskap än både 
män (oavsett barn i förskoleåldern) och kvinnor som inte har barn 
under sex år. För kvinnor som inte har barn i förskoleåldern finns 
däremot ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med män vad 
gäller risken att höra till gruppen som varken arbetar eller studerar 
fyra år efter invandringen.  

5.4.2 Framgångs- och riskfaktorer för kvinnors 
arbetsmarknadsintegration 

Som visats tidigare är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män 
stort fyra år efter invandringen, ca 20–25 procentenheter. Det har 
också framgått att sambanden mellan många av förklarings-
faktorerna och andelen förvärvsarbetande respektive risken för 
utanförskap ser olika ut för kvinnor och män. I analysen av syssel-
sättningsgapet i föregående avsnitt kontrollerade vi för interakt-
ionen mellan kön och civilstånd respektive mellan kön och att ha 
barn under sex år. Men den deskriptiva analysen indikerar att det 
även finns interaktion mellan kön och andra förklaringsfaktorer, till 
exempel utbildningsnivå, ålder vid invandring och grund för bo-
sättning.  

I detta avsnitt görs därför separata analyser för kvinnor och män 
i syfte att undersöka framgångs- och riskfaktorer för kvinnors 
integration på arbetsmarknaden. Jämförelser görs också med vilka 
faktorer som verkar vara mest betydelsefulla för mäns arbets-
marknadsutfall. Värt att notera är att vid separata regressions-
analyser är också referenskategorierna olika, dvs. i analysen för 
kvinnor utgör alltid en annan grupp av kvinnor referenskategorin, 
medan referenskategorin i analysen för män utgörs av män. De 
fullständiga resultaten från de separata modellerna för kvinnor 
respektive män presenteras i tabell A.13–A.15 i appendix.  
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Betydelsen av utbildning 

Utbildningsnivå spelar stor roll för arbetsmarknadsintegrationen. 
Sysselsättningen är lägre, och könsgapet större, bland nyanlända 
med kort utbildning. Med längre utbildning minskar skillnaden 
mellan kvinnors och mäns sysselsättning.  

Dessa samband bekräftas av våra modeller för kvinnors 
respektive mäns chans att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen. 
När hänsyn tas till samtliga övriga faktorer är chansen att förvärvs-
arbeta 56 procent högre för kvinnor med motsvarande nio års 
grundskola jämfört med kvinnor med mycket kort utbildning. 
Oddskvoten för gymnasieutbildning är mycket hög. Kvinnor med 
denna utbildningsnivå har en mer än dubbelt så hög chans att vara 
sysselsatta jämfört med kvinnor med den kortaste utbildningen. För 
eftergymnasialt utbildade är oddskvoten ännu lite högre än för dem 
med gymnasieutbildning, men skillnaden är relativt liten.  

Figur 5.12 Chansen att vara sysselsatt 2018 för olika utbildningsnivå. 
Oddskvoter för kvinnor respektive män. 

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95% -
nivån, se tabell A.13 för fullständiga resultat. 

 
Även för män ökar chansen att vara sysselsatt med högre utbild-
ningsnivå. Oddskvoterna är dock betydligt lägre än för kvinnor, 
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vilket indikerar att formell utbildning har större betydelse för 
kvinnors möjligheter att få ett arbete än för mäns.  

Modellerna visar också att risken för utanförskap minskar med 
högre utbildningsnivå. För kvinnor är risken att varken arbeta eller 
studera 2018 knappt 40 procent lägre för dem som har motsvarande 
nio års grundskola, och 55 procent lägre för dem som har gymnasie-
utbildning, jämfört med kvinnor med lägst utbildning (se tabell A.14 
i appendix). För män är skillnaden mellan att ha motsvarande svensk 
grundskola och att ha kortare utbildning inte statistiskt säkerställd. 
Däremot har män med gymnasieutbildning eller eftergymnasial ut-
bildning tydligt lägre risk (ca 30–40 procent) att höra till gruppen 
som varken arbetar eller studerar jämfört med män med kort 
utbildning.  

Betydelsen av att vara gift och ha små barn 

Traditionella familjeroller, där mannen är försörjaren medan 
kvinnan tar omsorgsansvaret i familjen, kan inverka på utrikes födda 
kvinnors arbetsmarknadsintegration (se avsnitt 3.1). Det är därmed 
förväntat att chansen att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen är 
lägre för gifta kvinnor än för ogifta, och att gifta män har en högre 
benägenhet att vara sysselsatta jämfört med män som inte är gifta. 
Det är också förväntat att barn i förskoleåldern påverkar kvinnors 
och mäns chans att förvärvsarbeta på olika sätt. 

För gifta kvinnor finner vi att chansen att förvärvsarbeta fyra år 
efter invandringen är något lägre (8 procent) än för ogifta kvinnor. 
Att ha barn i förskoleåldern har däremot en mycket stor betydelse. 
Chansen att vara sysselsatt för kvinnor som har barn under sex år är 
54 procent lägre jämfört med kvinnor som inte har små barn. För 
män ligger båda oddskvoterna över 1, vilket visar att benägenheten 
att förvärvsarbeta är högre för män som är gifta och som har barn i 
förskoleåldern än för män som är ogifta respektive inte har små barn.  
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Figur 5.13 Chansen att vara sysselsatt 2018 för olika familjesituationer. 
Oddskvoter för kvinnor respektive män. 

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95%-
nivån, se tabell A.13 för fullständiga resultat. 

 
De separata modellerna för kvinnor och män ger alltså stöd för 
tidigare forskning om förekomst av såväl en tydlig ”motherhood 
penalty” som en mindre ”fatherhood premium”. Våra resultat ligger 
delvis i linje med Andersson Joona (2020) som för flyktingar och 
anhöriga till flyktingar finner att små barn är negativt korrelerat med 
sysselsättningen för kvinnor men inte har någon inverkan på 
sysselsättningen för män, och att vara gift är positivt korrelerat med 
sysselsättning för båda könen.64  

I våra modeller kan även oddskvoterna för ålder tolkas som 
indikationer för skillnaderna mellan kvinnor och män vad gäller 
ansvaret för omsorgen om små barn. Chansen att förvärvsarbeta är 
23 procent högre för kvinnor i åldern 30–39 år jämfört med kvinnor 
i den yngsta åldersgruppen, då barnafödandet normalt är som högst. 
För män ser vi å andra sidan att chansen att vara sysselsatt minskar 
tydligt med ökande ålder (se tabell A.13 i appendix). 

Att ha barn i förskoleåldern innebär också en kraftigt förhöjd risk 
för utanförskap för kvinnor. När vi kontrollerar för övriga faktorer 
är risken att varken arbeta eller studera fyra år efter invandringen 
90 procent högre för kvinnor som har barn under sex år jämfört med 
kvinnor som inte har det. För män är risken för utanförskap lägre 

 
64 Andersson Joona (2020) anpassade inte separata modeller för kvinnor respektive män.  
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för dem som har små barn. Likaså finns ett samband mellan att vara 
gift och en lägre risk för utanförskap för män. 

Figur 5.14 Risken för att varken arbeta eller studera 2018 för olika 
familjesituationer. Oddskvoter för kvinnor respektive män. 

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95% -
nivån, se tabell A.14 för fullständiga resultat. 
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tidigare fick kontakt med AF (se avsnitt 2.4.1). Det finns också 
studier som indikerar att kvinnors arbetsrelaterade nätverk är 
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hämmar än främjar integrationen på arbetsmarknaden. Tidig kontakt 
med andra aktörer kan därför antas vara av särskilt stor betydelse för 
kvinnor. 

Det är alltså förväntat att både tidig kontakt med AF och att 
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och för män som deltog i SFI under invandringsåret eller året efter, 
jämfört med kvinnor respektive män som inte gjorde det. Vi ser 
också att chansen att vara sysselsatt 2018 är 42 procent högre för 
kvinnor som skrev in sig som arbetssökande år 0 eller år 1 jämfört 
med kvinnor som inte hade en tidig kontakt med AF. Tidig kontakt 
med AF är däremot inte signifikant för män.  

Figur 5.15 Chansen att vara sysselsatt 2018 efter tidig kontakt med AF och 
SFI. Oddskvoter för kvinnor respektive män. 

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95% -
nivån, se tabell A.13 för fullständiga resultat.  
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mation om vart de ska vända sig för att få stöd för sin arbets-
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skillnader i motivation (som vi inte kan kontrollera för), eller 
betydelsen av tillgång till information, likaväl som att kontakten med 
Arbetsförmedlingen respektive deltagandet i SFI i sig ökar chansen 
att förvärvsarbeta. 
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män som tidigt efter invandringen (år 0 eller år 1) deltog i SFI 
respektive skrev in sig som arbetssökande hos AF jämfört med dem 
som inte gjorde detta (se tabell A.14 i appendix).  

Betydelsen av grund för bosättning 

Flyktingar har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än övriga 
utrikes födda (se t.ex. OECD 2016). Studier har också visat att 
kvinnor som invandrar som anhöriga löper stor risk för att hamna i 
utanförskap (OECD 2017a; Statskontoret 2018; SOU 2012:69). En 
bidragande förklaring kan vara att reglerna för invandring av 
familjeskäl förstärker könsskillnader både i familjen och i samhället 
i stort. Dessa kvinnor är inledningsvis både ekonomiskt och juridiskt 
beroende av sina män, vilket kan öka risken att fastna i en familjeroll 
(Vickstrom och González-Ferrer 2016).  

Våra separata modeller visar att grund för bosättning har olika 
betydelse för kvinnor och män. Kontrollerat för övriga faktorer är 
chansen att vara sysselsatt 2018 lägre för både kvinnor och män som 
är anhöriga till flyktingar i jämförelse med kvinnor respektive män 
som kommit som flyktingar (se tabell A.13 i appendix). Att invandra 
som flyktinganhörig verkar dock ha en något mer negativ inverkan 
på chansen att vara sysselsatt för kvinnor.  

Jämfört med kvinnliga flyktingar är chansen att förvärvsarbeta 
2018 något högre för kvinnor som invandrar som anhöriga till 
arbetskraft och som övrig anhörig.65 Kvinnor som kommit som 
anhöriga till arbetskraft har samtidigt en kraftigt förhöjd risk att 
tillhöra gruppen som varken arbetar eller studerar 2018 (se figur 
5.16). Oddskvoten är hög också för kvinnor som invandrat som 
övriga anhöriga. Kontrollerat för övriga faktorer är risken att varken 
arbeta eller studera fyra år efter invandringen 55 procent högre för 
denna grupp jämfört med kvinnor som invandrat som flyktingar. 
Även för män som kommit som övriga anhöriga finns en hög risk, 
jämfört med män som invandrat som flyktingar, att fyra år efter 
invandringen tillhöra gruppen som riskerar utanförskap.  

 
65 För män är inte oddskvoterna för grund för bosättning signifikanta för grupperna anhörig 
till arbetskraft och övrig anhörig, sannolikt på grund av att antalet män i dessa grupper är lågt. 
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Figur 5.16 Risken att varken arbeta eller studera 2018 för olika grund för 
bosättning. Oddskvoter för kvinnor respektive män. 

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95%-
nivån, se tabell A.14 för fullständiga resultat. 

Betydelsen av bosättningskommun och födelseregion 

Typ av bosättningskommun är ytterligare en faktor som verkar ha 
olika betydelse för kvinnor och för män. När hänsyn tas till övriga 
faktorer är chansen att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen 
högst för kvinnor som är bosatta i storstäderna. Risken för utan-
förskap är dock lägre för kvinnor som är bosatta i större och i mindre 
städer än för kvinnor bosatta i storstadsområden. För män är inte 
oddskvoterna för kommuntyp signifikanta. 

Våra modeller bekräftar att födelseregion korrelerar med chansen 
att vara sysselsatt för både kvinnor och män. Kontrollerat för övriga 
faktorer är chansen att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen 
24 procent högre för kvinnor från Afrika jämfört med dem som 
invandrat från Asien. För dem som invandrat från ett land i Europa 
utanför EU är chansen att vara sysselsatt, både bland kvinnor och 
män, högre än för övriga grupper. 
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Figur 5.17 Chansen att vara sysselsatt 2018 efter födelseregion. Oddskvoter 
för kvinnor respektive män.  

Invandrade 2014 

 
Anm. Kontrollerat för samtliga övriga faktorer. Oddskvoter markerade med * är signifikanta på 95%-
nivån, se tabell A.13 för fullständiga resultat. 

 
Motsvarande mönster framkommer dock inte för risken för utan-
förskap fyra år efter invandringen. För kvinnor finns inga signifi-
kanta samband mellan födelseregion och risken att tillhöra gruppen 
som varken arbetar eller studerar 2018. Däremot ser vi att män som 
invandrat från länder i Afrika och från Europa utanför EU/EES har 
en tydligt lägre risk för utanförskap jämfört med män från Asien (se 
tabell A.14 i appendix).
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6 Avslutande diskussion och 
rekommendationer 

Att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor är en priorite-
rad fråga för såväl arbetsmarknads- och integrationspolitiken som 
jämställdhetspolitiken. Trots detta verkar utvecklingen gå åt fel håll. 
Medan sysselsättningsgapet har minskat mellan inrikes och utrikes 
födda de senaste åren, har gapet mellan utrikes födda kvinnor och 
utrikes födda män vidgats. Även skillnaden i arbetskraftsdeltagande 
mellan utrikes födda kvinnor och män har ökat de senaste åren, och 
2019 stod nästan var tredje kvinna född utanför Europa utanför 
arbetskraften.  

6.1 Rapportens huvudresultat 

6.1.1 Kvinnor invandrar framför allt av familjeskäl 

Ofta beskrivs invandringen som bestående av dels flyktingar, dels 
arbetskraftsinvandrare. Denna bild stämmer i grova drag för män, 
men är kraftigt missvisande för kvinnor. Sedan början av 2000-talet 
har kvinnor som invandrar från länder utanför EU/EES framför allt 
kommit till Sverige som anhöriga till en person som är svensk 
medborgare eller som har permanent uppehållstillstånd i landet 
(övriga anhöriga). Med arbetskraftsinvandringsreformen 2008 har 
också antalet kvinnor som är anhöriga till arbetskraftsinvandrare 
ökat.  

Det är enbart extremåret 2016 som flyktingskäl har dominerat 
som grund för bosättning bland kvinnor. I kohorten som invandrade 
2014, vars inträde på arbetsmarknaden står i fokus i denna studie, var 
det mindre än hälften av kvinnorna, 44 procent, som kom som 
flyktingar eller som anhöriga till flyktingar.  



Avslutande diskussion och rekommendationer  2021:7 

146 

Majoriteten av de nyanlända kvinnorna omfattas därmed inte av 
det samordnade stöd för etableringen i arbets- och samhällslivet som 
nyanlända flyktingar kan ta del av. Detta innebär en grundläggande 
skillnad jämfört med männen, där 55 procent av dem som 2014 
invandrade från länder utanför EU/EES var flyktingar eller anhöriga 
till flyktingar. En annan viktig skillnad mellan kvinnor och män som 
bidrar till könsgapet är att andelen arbetskraftsinvandrare är nästan 
tre gånger högre bland män än bland kvinnor (13 jämfört med 
5 procent). 

Kvinnor som invandrar som övriga anhöriga och som anhöriga 
till arbetskraftsinvandrare försörjs ofta av sin partner de första åren 
i landet. Många av dessa kvinnor står både utanför arbetsmarknaden 
och utanför de offentliga transfereringssystemen. Året efter invand-
ringen är det nära 40 procent av kvinnorna i gruppen anhöriga till 
arbetskraft som helt saknar egen inkomst, medan motsvarande andel 
bland kvinnor i gruppen övriga anhöriga är nära 30 procent.  

I genomsnitt kommer dessa grupper av kvinnor in något snabbare 
på arbetsmarknaden än kvinnor som invandrat som flyktingar och 
anhöriga till flyktingar. Men bland dem finns också många som 
riskerar långvarigt utanförskap. Drygt 30 procent av kvinnorna som 
2014 kom som anhöriga till arbetskraft, och mer än var fjärde kvinna 
som invandrade som övrig anhörig, återfanns 2018 i gruppen som 
varken arbetade eller studerade eller deltog i SFI eller arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder.  

6.1.2 Stor skillnad mellan kvinnors och mäns 
etableringsmönster  

För de flesta som invandrar till ett nytt land tar det tid att komma in 
på arbetsmarknaden. Etableringsmönstren ser dock olika ut för 
kvinnor och män. Den ökade skillnaden i sysselsättning och arbets-
kraftsdeltagande mellan utrikes födda kvinnor och utrikes födda 
män under 2010-talet kan till stor del förklaras av att kvinnors 
arbetsmarknadsintegration är betydligt långsammare än mäns. 
Under denna tidsperiod har andelen nyanlända i den utrikes födda 
befolkningen ökat, vilket innebär att kvinnors långsammare inträde 
på arbetsmarknaden slår igenom i högre grad än tidigare.  

När vi följer kohorten som invandrade 2003 fram till 2018 ser vi 
att män året efter invandringen arbetade i nästan dubbelt så hög 
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utsträckning som kvinnor. Könsgapet vidgas sedan, och är som 
störst efter ca fem år i landet, för att därefter successivt minska. Efter 
15 år är sysselsättningsgraden i stort sett lika hög för kvinnor och 
män. Dessa skillnader mellan kvinnor och män har också visats i 
tidigare studier av flyktingars arbetsmarknadsetablering (Ruist 2018; 
Andersson Joona 2020). I denna studie ser vi att samma köns-
mönster finns för samtliga invandringskategorier (grund för bosätt-
ning), förutom i gruppen anhöriga till flyktingar där ett betydande 
könsgap kvarstår även i slutet av uppföljningsperioden. 

För kohorten som invandrade 2014 ökar sysselsättningen för 
männen ganska snabbt de första åren, medan kvinnor i samtliga 
grupper förvärvsarbetar i betydligt lägre grad. Sysselsättningsnivån 
varierar mellan olika grund för bosättning, men könsgapet 2018 är 
ca 20–25 procentenheter för såväl flyktingar, anhöriga till flyktingar, 
övriga anhöriga som anhöriga till arbetskraft.66  

Skillnaden mellan kvinnor och män är lika stor, mellan 20 och 25 
procentenheter, också när vi ser till andelen som har förvärvsarbete 
som huvudsaklig inkomstkälla fyra år efter invandringen. Könsgapet 
vad gäller förvärvsinkomst består till stor del av att kvinnor i högre 
utsträckning än män i stället har sin största inkomst från föräldra-
penning och från studiestöd. Även utfallsmåttet som beskriver risk 
för utanförskap visar på ett stort könsgap. År 2018 var det nästan var 
femte kvinna (17 procent) som varken arbetade, studerade eller del-
tog i arbetsmarknadsåtgärder eller SFI. Motsvarande andel bland 
männen var 10 procent.  

6.1.3 Möjliga förklaringar till det betydande könsgapet  

Den fördjupade analysen visar att chansen för en kvinna att förvärvs-
arbeta fyra år efter invandringen är 37 procent lägre än för en man. 
Med det alternativa utfallsmåttet är kvinnors chans att vara etablerad 
på arbetsmarknaden 20 procent lägre än för män. I modellerna 
kontrolleras för skillnader mellan kvinnor och män vad gäller ålder, 
utbildningsnivå, familjesammansättning, grund för bosättning, typ 
av bosättningskommun och födelseregion, samt att tidigt efter 
invandringen vara inskriven på Arbetsförmedlingen respektive på-
börja studier i svenska för invandrare (SFI). Av dessa förklarings-

 
66 Könsgapet är några procentenheter mindre om måttet etablerad (enligt RAKS) används. 
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faktorer är det framför allt kombinationen att vara kvinna och att ha 
barn under sex år som har en tydlig inverkan på skillnaden mellan 
kvinnors och mäns arbetsmarknadsintegration de första åren i 
landet.  

Normer och värderingar om könsroller och kvinnors förvärvs-
arbete i ursprungslandet är en ofta nämnd förklaring till kvinnors 
lägre arbetsmarknadsdeltagande i det nya hemlandet (Antecol 2000; 
Blau 2015; Khoudja och Fleischmann 2018; Neuman 2018). Norska 
intervjustudier visar att en mindre positiv inställning till att kvinnor 
förvärvsarbetar framför allt gäller när barnen är små (Kavli och 
Nadim 2009; Kavli 2015). Normer och värderingar som betonar 
traditionella familjeroller, där kvinnor ansvarar för omsorgen om 
hem och barn medan mannen är försörjaren, kan alltså vara bakom-
liggande förklaringar till den starka effekten på könsgapet som fram-
kommer i våra regressioner.  

Vad kan då den återstående skillnaden mellan kvinnors och mäns 
chans att förvärvsarbeta fyra år efter invandringen bero på? I våra 
modeller saknar vi tyvärr uppgifter om individernas tidigare yrkeser-
farenhet. Vi vet dock att en stor del av dem som invandrade 2014 
kommer från länder där yrkesarbete är mindre vanligt bland kvinnor. 
Det är därför rimligt att anta att det finns stora skillnader mellan 
kvinnors och mäns arbetslivserfarenhet, vilket sannolikt medverkar 
till sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män.  

En annan möjlig förklaring till könsgapet kan vara att det finns 
skillnader mellan kvinnor och män vad gäller motivation och 
självförtroende som påverkar chansen att snabbt komma in på 
arbetsmarknaden. Denna förklaring är dock svår att analysera med 
registerstatistik.  

Om vi i stället ser till efterfrågesidan för möjliga förklaringar så 
har ett flertal studier belagt förekomsten av etnisk diskriminering på 
den svenska arbetsmarknaden. Kvinnor verkar dock diskrimineras i 
lägre grad än män (Bursell 2014; Arai m.fl. 2016). Detta innebär att 
diskriminering sannolikt inte är en förklaring till att inträdet på 
arbetsmarknaden tar längre tid för kvinnor än för män.  

Ett flertal studier har visat att kvinnor och män inte får ett 
likvärdigt stöd för sin arbetsmarknadsintegration från arbetsför-
medlare, socialtjänst och andra aktörer. Skillnader i bemötande av 
kvinnor och män har konstaterats inom Arbetsförmedlingen (se bl.a. 
Cheung 2018), och Larsson (2019) beskriver hur handläggares 
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stereotypa föreställningar tar sig uttryck i att utrikes födda kvinnor 
tillskrivs egenskaper som ”svårjobbade” eller ”omotiverade”, och att 
kvinnor får färre möten, bristfälliga kompetenskartläggningar och i 
högre grad anvisas till insatser med syfte att uppfylla aktivitetskravet 
än att de ska leda till jobb. Liknande skillnader i handläggares 
bemötande av kvinnor och män har påvisats inom socialtjänstens 
arbete med insatser för dem som behöver ekonomiskt bistånd 
(Socialstyrelsen 2018). Otydlig styrning i kombination med stereo-
typa föreställningar om utrikes födda kvinnor hos aktörer som ska 
ge stöd för inträdet på arbetsmarknaden kan alltså vara bidragande 
förklaringar till att kvinnor har lägre chans än män att vara sysselsatta 
fyra år efter invandringen.  

6.1.4 Hinder för kvinnors arbetsmarknadsintegration 

Kvinnor som nyligen invandrat har ett relativt högt barnafödande de 
första åren i landet (Andersson 2004). Det är också en hög andel av 
kvinnorna i grupperna flyktingar, anhöriga till flyktingar och 
anhöriga till arbetskraftsinvandrare som har barn i förskoleåldern 
när de invandrar. För flyktingar och anhöriga till flyktingar har 
tidigare studier visat att kvinnor påbörjar etableringsprogrammet 
senare än män, och att de oftare än män avbryter sina etablerings-
insatser (Andersson Joona 2020). Skälen handlar för kvinnors del 
om föräldraledigheter och väntan på barnomsorg, dvs. förseningar 
och avbrott kan kopplas till kvinnors större ansvar för omsorgen om 
små barn. Sammantaget visar forskningen att kvinnors större ansvar 
för barn leder till att deras inträde på arbetsmarknaden försenas 
jämfört med männens.  

Att ha barn i förskoleåldern framstår som det största hindret för 
nyanlända kvinnors arbetsmarknadsintegration. Våra separata 
regressionsmodeller för kvinnor respektive män bekräftar denna 
bild. Att ha barn under sex år är förknippat med en tydligt lägre 
chans för kvinnor (drygt 50 procent lägre) att förvärvsarbeta fyra år 
efter invandringen, och en kraftigt förhöjd risk (90 procent högre) 
att höra till gruppen som varken arbetar eller studerar. För män, 
däremot, medför barn i förskoleåldern i stället en högre benägenhet 
att förvärvsarbeta jämfört med män som inte har barn under sex år. 
Även att vara gift samvarierar med en något lägre chans för kvinnor 
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att förvärvsarbeta, medan det för män innebär en något högre chans 
att vara sysselsatt.  

Användningen av föräldrapenning är mycket ojämställd bland 
nyanlända föräldrar. Föräldrapenning utgör den huvudsakliga in-
komsten för en stor andel av kvinnorna i samtliga invandrings-
kategorier, medan det är mycket ovanligt att ha inkomst från för-
äldraledighet som sin största inkomst bland nyanlända män. 
Föräldraledigheter är också den främsta förklaringen till att fler 
kvinnor än män avbryter sina etableringsinsatser (Wickström 
Östervall 2017; Andersson Joona 2020). Kvinnor som har små barn 
när de kommer till Sverige och är föräldralediga direkt vid ankomst 
har en högre sannolikhet att stå utanför arbetskraften i upp till sju år 
(Vikman 2013). Det ekonomiska utbytet av arbete är lågt för 
kvinnor som har barn (Löfbom 2018), och även de ekonomiska 
drivkrafterna för kvinnor med små barn att delta i insatser som kan 
underlätta inträdet på arbetsmarknaden är svaga. Såväl föräldraför-
säkringens konstruktion som relationen mellan föräldrapenningens 
grundnivå och nivån på etableringsersättning och aktivitetsstöd 
bidrar sannolikt till kvinnors långsammare arbetsmarknadsinte-
gration. Föräldrapenning på grundnivån ger sedan höjningen 2016 
en högre månadsinkomst, eftersom varken etableringsersättningen 
eller aktivitetsstödet på grundnivå har justerats sedan de infördes.  

Resultaten pekar på att insatser som ska underlätta inträdet i 
arbetslivet behöver utformas flexibelt och ge utrymme för kvinnor 
att kombinera deltagande i insatser med omsorgen om små barn. 
Strikta tidsgränser för när man kan delta i olika insatser riskerar att 
utestänga kvinnor med små barn från att ta del av relevant stöd i 
samma omfattning som andra grupper. Det är också av betydelse för 
nyanlända kvinnors arbetsmarknadsintegration att utformningen av 
olika ersättningar tar hänsyn till hur de inverkar på de ekonomiska 
drivkrafterna att arbeta och att delta i insatser, och att det finns en 
styrning mot en mer jämställd fördelning av uttaget av föräldra-
penning även för nyanlända föräldrar.  

Våra regressioner visar också att grund för bosättning samvarierar 
med arbetsmarknadsintegrationen. Kontrollerat för övriga faktorer 
är chansen att vara sysselsatt fyra år efter invandringen tydligt lägre 
för flyktinganhöriga jämfört med gruppen flyktingar. Detta 
samband framkommer för både kvinnor och män. En förklaring kan 
vara att flyktinganhöriga har sämre möjligheter att innan bosättning 
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förbereda sig för livet i Sverige. Flyktingar kan börja lära sig svenska 
och bygga nätverk under tiden som asylsökande i Sverige, vilket kan 
underlätta deras arbetsmarknadsintegration.  

Vad gäller risken för långvarigt utanförskap, dvs. att fyra år efter 
invandringen höra till gruppen som varken arbetar eller studerar, så 
är det emellertid kvinnor som kommit som anhöriga till arbetskraft 
och som övriga anhöriga som har en tydligt högre risk jämfört med 
kvinnor som invandrat som flyktingar. Övriga anhöriga och an-
höriga till arbetskraft har som tidigare nämnts inte tillgång till eta-
bleringsprogrammet. Deras uppehållstillstånd är dessutom knutna 
till den person som de invandrat till, vilket innebär en beroende-
ställning, både ekonomiskt och rättsligt. De har dock rätt att delta i 
SFI och i samhällsorientering, och de ska precis som andra arbets-
sökande kunna få hjälp och stöd från Arbetsförmedlingen för att 
komma in på arbetsmarknaden. Men enbart ungefär hälften av 
kvinnorna i gruppen övriga anhöriga deltar i SFI de första åren i 
landet, och bland anhöriga till arbetskraft är SFI-deltagandet ännu 
lägre, ca 20–30 procent. I dessa grupper är det också ovanligt att 
skriva in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.  

Resultaten reser frågor om hur information om SFI, samhälls-
orientering och om Arbetsförmedlingen når ut till dessa grupper. 
För många av kvinnorna är kontakt med samhällets aktörer sanno-
likt av stor betydelse för deras möjligheter till ekonomisk själv-
ständighet. De stramare reglerna om att kunna försörja sig själv för 
att beviljas permanent uppehållstillstånd, gör det ännu mer angeläget 
att kvinnor tidigt får kontakt med samhällsaktörer som kan stödja 
inträdet på arbetsmarknaden.67 Annars kan konsekvensen bli att ett 
stort antal kvinnor fastnar i en mångårig beroendeställning till de 
män som de invandrat till.  

6.1.5 Faktorer som underlättar kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden 

I våra regressioner framkommer utbildningsnivå som den främsta 
framgångsfaktorn för kvinnor. Kontrollerat för övriga faktorer har 
kvinnor med gymnasieutbildning mer än dubbelt så hög chans att 

 
67 De nya särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd som infördes i utlänningslagen 
20 juli 2021 gäller samtliga invandringskategorier. Varje sökande måste själv uppfylla kravet 
på försörjning för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. 
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vara sysselsatta fyra år efter invandringen jämfört med kvinnor med 
den kortaste utbildningen. Även kvinnor som har utbildning mot-
svarande nioårig grundskola har en tydligt högre chans att förvärvs-
arbeta, drygt 50 procent högre, jämfört med kvinnor med mycket 
kort utbildning. Högre utbildningsnivå är en framgångsfaktor även 
för män, men verkar inte ha lika stor betydelse som för kvinnor. 

Att sakna gymnasieutbildning framstår alltså som en större 
nackdel för nyanlända kvinnor än för nyanlända män. En bidragande 
förklaring kan vara att kvinnodominerade bristyrken generellt sett 
har högre formella utbildningskrav än mansdominerade bristyrken 
(Arbetsförmedlingen 2020), vilket medför att män med kort utbild-
ning har lättare att hitta ett arbete än kvinnor med motsvarande 
utbildningsnivå. Det kan också som tidigare nämnts handla om att 
arbetsförmedlare inte uppfattar kvinnor med kort formell utbildning 
som matchningsbara, och att förmedlarna har lättare att fånga upp 
informell kompetens hos män än hos kvinnor (Cheung 2018; 
Larsson 2019).  

Att möjliggöra för nyanlända kvinnor att komplettera sin utbild-
ning är sannolikt en god investering för samhället. Även komplette-
ring av den grundläggande utbildningen verkar öka chansen att få ett 
arbete för kvinnor från låginkomstländer (Bratsberg m.fl. 2017). 

Goda kunskaper i svenska språket och arbetsrelaterade nätverk är 
viktigt för att komma in på arbetsmarknaden (Ek m.fl. 2020). 
Kvinnor har ofta mindre arbetslivserfarenhet, och studier indikerar 
att kvinnors familjenätverk snarare hämmar än främjar inträdet i 
arbetslivet (Weber 2020). Mot denna bakgrund kan stöd med 
kontakter och nätverk som kan leda till jobb vara viktigare för 
kvinnor än för män, vilket också bekräftas i våra regressions-
modeller.  

Tidig kontakt med Arbetsförmedlingen och att tidigt påbörja SFI 
utgör framgångsfaktorer för kvinnor. Chansen att vara sysselsatt 
fyra år efter invandringen är drygt 40 procent högre för kvinnor som 
varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen år 0 eller 
år 1 jämfört med kvinnor som inte haft en tidig kontakt. För män är 
inte sambandet statistiskt säkerställt, vilket kan tolkas som ett stöd 
för hypotesen att kvinnor har större behov än män av hjälp med 
arbetsrelaterade kontakter och nätverk för att komma i arbete. 
Alternativt är selektionen större för vilka kvinnor som kommer i 
kontakt med Arbetsförmedlingen. 
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Resultaten pekar på att det sannolikt finns en stor potential i 
insatser som kan snabba upp progressionen i svenskainlärningen, 
inte minst för kvinnor som är föräldralediga under de första åren i 
landet. De understryker också vikten av att Arbetsförmedlingen 
säkerställer att kvinnor tidigt får tillgång till ett likvärdigt stöd, 
oavsett om stödet ges av handläggare på Arbetsförmedlingen eller av 
fristående aktörer. Det är också viktigt att information och erbju-
danden om SFI och stöd för arbetsmarknadsinträdet når ut till 
samtliga grupper av nyanlända kvinnor.  

6.2 Rekommendationer 

Utrikes födda kvinnors långsamma arbetsmarknadsintegration är ett 
stort samhällsproblem, både ur ett ekonomiskt och sysselsättnings-
politiskt perspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Denna rapport 
pekar på att radikala förändringar kan behövas för att öka syssel-
sättningen bland kvinnor som invandrat från länder utanför Europa. 
En ambitiös sysselsättningspolitik skulle behöva ett komplette-
rande, kvantifierat, mål som tar sikte på att minska sysselsättnings-
gapet mellan utrikes födda kvinnor och utrikes födda män för ett 
ökat fokus på effektiva insatser för utrikes födda kvinnor och en 
bättre anpassning av politiken.68  

Rapporten ger också vägledning om vilka områden som bör 
prioriteras. Ett holistiskt perspektiv är viktigt. Det är inte en enskild 
åtgärd som kan råda bot på sysselsättningsgapet, i stället behövs 
insatser inom ett flertal områden – såväl arbetsmarknadsinriktade 
och kompetenshöjande insatser som insatser för att etablera kontakt 
med hemmavarande kvinnor. Samtidigt är sannolikt incitaments-
strukturen, inte minst i samspelet mellan de föräldrarelaterade 
ersättningarna och andra ersättningar, viktiga för att ge drivkrafter 
att arbeta och att delta i insatser som ökar chansen att komma in på 
arbetsmarknaden. Nedan diskuteras ett antal förslag med fokus på 
förändringar som kan genomföras relativt snabbt.  

 
68 Se Calmfors (2020) som pekar på att ett kvantitativt nationellt huvudmål för syssel-
sättningen av fördelnings- och sociala sammanhållningsskäl kan behöva kompletteras med 
några få disaggregerade delmål. Han framhåller skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes 
och utrikes födda och mellan kvinnor och män som två sådana delmål som kan vara 
motiverade.  
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6.2.1 Samtliga nyanlända kvinnor behöver nås 

För att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor behöver 
insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden nå ut till 
samtliga nyanlända kvinnor, oavsett grund för bosättning. Arbets-
marknadsintegrationen är långsam för många av kvinnorna som 
kommer som övriga anhöriga och som medföljande till arbetskrafts-
invandrare, och könsskillnaderna är lika stora i dessa grupper som 
bland flyktingar och anhöriga till flyktingar. Samtidigt är andelen 
som varken arbetar eller studerar fyra år efter invandringen betydligt 
högre bland kvinnor som inte har tillgång till Arbetsförmedlingens 
samordnade etableringsinsatser. Många kvinnor saknar helt in-
komst, såväl från förvärvsarbete som från andra försörjningskällor. 
Risken är hög att många av dessa kvinnor hamnar i ett långvarigt 
utanförskap. 

Regeringen har de senaste åren initierat särskilda projekt och 
satsningar som syftat till att stärka utrikes födda kvinnors kontakt-
ytor med arbetsmarknaden, och deras självförtroende, självständig-
het och sociala nätverk utanför hemmet.69 Många projekt med fokus 
på utrikes födda kvinnor har också genomförts med finansiering från 
Europeiska socialfonden.70 Olika projekt kan fylla en viktig funktion 
för att bryta utanförskapet för de kvinnor som deltar, men projekt-
finansiering gör verksamheterna sårbara och tryggar inte långsiktiga 
lösningar för att nå hemmavarande kvinnor.  

 

• Skärpta krav för permanent uppehållstillstånd behöver 
balanseras av ökade insatser för att söka upp, informera och 
motivera till att delta i insatser. Från den 20 juli 2021 gäller krav 
på egen förvärvsinkomst för att beviljas permanent uppehålls-
tillstånd, och regeringen har även aviserat att krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap kommer att införas. Särskilda krav 
för permanent uppehållstillstånd kan å ena sidan öka incitamen-
ten att delta i SFI, samhällsorientering och arbetsförberedande 
insatser. Å andra sidan finns risken att de skärpta kraven 
förstärker utsattheten för kvinnor som inte tidigt efter invand-
ringen kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen och tar del av 

 
69 Satsningar har bland annat kanaliserats genom Tillväxtverket, Studieförbunden och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR). 
70 Se förstudien Kvinna inför arbete (ESF-rådet 2021) för en sammanställning av projekt för 
sänkta trösklar till arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. 
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SFI och samhällsorientering. Både Arbetsförmedlingen och 
kommunerna behöver därför ta ett ökat ansvar för att nyanlända 
kvinnor ska få stöd att komma in på arbetsmarknaden.  

• Öppna möjligheten att delta i etableringsprogrammet för dem 
som invandrar som anhöriga från länder utanför EU/EES. Att 
delta i integrationsprogram leder för nyanlända flyktingar till 
bättre arbetsmarknadsutfall jämfört med att inte delta (Qi m.fl. 
2021). Det är rimligt att anta att sammanhållna integrations-
program skulle ha positiva effekter också för andra grupper av 
nyanlända invandrare. Eftersom ett fördröjt arbetsmarknads-
inträde har långvariga negativa arbetsmarknadseffekter (Åslund 
och Rooth 2007), är det angeläget att de som behöver hjälp för 
att komma in på arbetsmarknaden får tillgång till stöd så tidigt 
som möjligt. I Norge har övriga anhöriga möjlighet att vid behov 
delta i samma introduktionsprogram som nyanlända flyktingar. 
En sådan modell kan med fördel införas också i Sverige. 
Arbetsförmedlingen bör därför ges ett tydligt och långsiktigt 
ansvar att erbjuda samtliga nyanlända ett sammanhållet stöd för 
inträdet på arbetsmarknaden. Genom sina anknytningspersoner 
har övriga anhöriga och anhöriga till arbetskraftsinvandrare oftast 
bättre ekonomiska förutsättningar än nyanlända flyktingar, vilket 
gör att den relativt höga etableringsersättningen inte kan anses 
motiverad. I stället bör dessa grupper få aktivitetsstöd när de 
deltar i etableringsinsatser.71  

• Kommunernas ansvar att motivera till deltagande i SFI och 
samhällsorientering behöver förtydligas. Kommunerna har 
redan idag ansvar för att informera om och motivera till att delta 
i SFI, i samhällsorientering och i grundläggande vuxenutbildning 
för dem som saknar motsvarande utbildning. Det finns dock 
tydliga brister i kommunernas arbete med att aktivt informera om 
och motivera till att delta i SFI (SOU 2020:66), och deltagandet 
i samhällsorientering är lågt bland nyanlända som inte hör till 
målgruppen för etableringsprogrammet (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län 2020). Det finns därmed behov av mer aktivt och 
uppsökande arbete från kommunernas sida för att samtliga 
nyanlända som har behov av dessa insatser ska nås. Ett samman-
hållet kommunalt språkansvar (KSA) har föreslagits av KLIVA-

 
71 Förslag om hur ett sammanhållet introduktionsprogram kan regleras finns i SOU 2012:69. 
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utredningen (SOU 2020:66), och särskilt förslagen om att inom 
KSA skärpa kravet på hemkommunens uppsökande verksamhet 
och samverkan med andra aktörer är viktigt för att underlätta 
nyanlända kvinnors arbetsmarknadsintegration.  

6.2.2 Stöd och incitament för kvinnor med barn kan 
kalibreras bättre 

Många utrikes födda kvinnor har eller får barn under de första åren 
i Sverige då deras kompetens och nätverk för etableringen i arbets- 
och samhällslivet behöver byggas på. Kvinnors långsammare arbets-
marknadsinträde kan i stor utsträckning kopplas till ansvaret för 
omsorgen om barn.  

Flera förändringar har genomförts de senaste åren som påverkar 
utrikes födda mammors avvägning mellan att ta hand om barn och 
att förvärvsarbeta eller delta i insatser som kan underlätta inträdet på 
arbetsmarknaden. Å ena sidan togs vårdnadsbidraget bort 2016, 
vilket troligen minskade risken för att arbetsmarknadsinträdet för-
senas för nyanlända mammor. Å andra sidan har grundersättningen 
i föräldrapenningen höjts, vilket kan ge incitament för föräldrar med 
låga inkomster att skaffa barn innan de har etablerat sig på arbets-
marknaden, eller att skaffa fler barn i stället för att söka arbete (ISF 
2019). Det kan i sin tur leda till att de på sikt får svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden. En mycket låg grundnivå skulle emellertid 
innebära att ersättningen inte ger någon reell ekonomisk trygghet 
och att fler nyanlända familjer med små barn i stället behöver 
komplettera med försörjningsstöd.  

För kvinnor som har barn är det ekonomiska utbytet av arbete 
särskilt lågt (Löfbom 2018). Erfarenheter från Danmark pekar dock 
på att sänkta ersättningar inte är effektivt för att stimulera nyanlända 
kvinnors arbetsmarknadsintegration, utan snarare leder till att 
kvinnorna lämnar arbetskraften i stället för att delta i insatser som 
kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden (Rosholm och Vejlin 
2010; Andersen m.fl. 2012; Andersen m.fl. 2019).  

• Reserverade dagar för respektive förälder bör införas för 
föräldrapenning på grundnivå. Nyanlända mammor och pappor 
uppfyller mycket sällan kvalificeringskravet för att få föräldra-
penning på sjukpenningnivå, utan får i stället föräldrapenning på 
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grundnivå. Denna ersättning betalas nästan uteslutande till 
kvinnor. Trots att reserverad tid för respektive förälder (de så 
kallade pappamånaderna) leder till ett mer jämställt uttag av 
föräldrapenning, har reserverade dagar fortfarande inte införts 
för föräldrapenning på grundnivå. Det jämställdhetspolitiska 
målet om en jämn fördelning av det obetalda arbetet ska rimligen 
gälla alla kvinnor och män i Sverige, oavsett bakgrund och 
inkomstnivå. Reserverade dagar för mamman respektive pappan 
bör införas snarast även för föräldrapenning på grundnivå, både 
för att främja jämställdheten och för att bidra till ett snabbare 
inträde på arbetsmarknaden för nyanlända mammor.72  

• Nationell vägledning behövs för långsiktigt arbete som stärker 
föräldralediga kvinnors nätverk och kunskaper i svenska. 
Satsningar för att erbjuda undervisning i svenska för föräldra-
lediga är viktiga för att inte nyanlända kvinnors integration ska 
stanna av under tiden de vårdar barn. Projektet Öppen förskola 
för språk och integration drevs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) mellan 2018 och 2020 med syftet att påskynda 
etableringen för utrikes födda kvinnor och öka deltagandet i 
förskolan för deras barn. Antalet kommuner som utnyttjar öppna 
förskolan som arena för att nå utrikes födda föräldrar och erbjuda 
insatser som främjar integration i samhället har ökat, och fler 
kommuner har etablerat samverkan mellan den öppna förskolan 
och familjecentraler, förskolan, SFI och civilsamhället (SKR 
2021). Att etablera en långsiktigt hållbar verksamhet med god 
kvalitet och resultat förutsätter ett tydligt ägarskap och en 
utvecklad styrning och förankring i kommunerna. Skolverket bör 
därför ges i uppdrag att ta fram en nationell vägledning som stöd 
för kommunernas verksamhet med integrationsinsatser inom 
öppna förskolan. 

• Utöka ramtiden för etableringsinsatser för jämställda möjlig-
heter att ta del av stödet. De nuvarande bestämmelserna för 
etableringsprogrammet för nyanlända flyktingar missgynnar 
kvinnor som har små barn när de invandrar och som får 
ytterligare barn under de första åren i landet. Ramtiden för när 

 
72 Reserverade dagar för föräldrapenning på grundnivå har tidigare förordats av bl.a. 
Jämlikhetskommissionen (SOU 2020:46) och Duvander och Mussino (2021). Lagförslag har 
lämnats av Utredningen om genomförandet av EU:s balansdirektiv (SOU 2020:81).  
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nyanlända kan delta i etableringsinsatser begränsar möjligheterna 
för dessa kvinnor att kombinera föräldraskap med deltagande i 
insatser. Nyanlända kvinnor som har barn påbörjar ofta 
etableringen senare, bland annat på grund av väntan på plats i 
förskola. Ramtiden på 36 månader börjar dock räknas redan från 
folkbokföringen, vilket innebär att kortare tid återstår när 
kvinnan påbörjar sina etableringsinsatser. Detta leder till att det 
inte längre finns utrymme för uppehåll för föräldraledighet om 
hon får ytterligare barn, utan att ledigheten går ut över tiden med 
etableringsinsatser. För att dessa kvinnor ska kunna ta del av 
etableringsinsatser under lika lång tid som övriga grupper, 
sammanlagt 24 månader, behöver ramtiden förlängas. Det bör 
också övervägas om etableringsprogrammet kan göras mer 
flexibelt i längd, beroende på individuella behov av stöd för 
etableringen. Inspiration för hur detta kan göras kan hämtas från 
Norge, där det tvååriga introduktionsprogrammet för nyanlända 
flyktingar kan utökas till tre år om behov finns.  

• Individualisera etableringstilläggen för mer jämställda ekono-
miska drivkrafter att börja arbeta. Det är ett välkänt faktum att 
hushållsbaserade ersättningar har en negativ inverkan på kvinnors 
arbetskraftsdeltagande. Etableringsersättningen som nyanlända 
flyktingar och anhöriga till flyktingar får när de deltar i etable-
ringsinsatser är individuell. Etableringstilläggen för hemma-
varande barn är dock hushållsbaserade, vilket leder till att det 
ekonomiska utbytet av att börja arbeta är större för den i familjen 
som först börjar arbeta (oftast mannen), än för kvinnan som 
oftast börjar arbeta senare (Löfbom 2018). Den högre tröskel-
effekten för kvinnan beror på att hela etableringstillägget ligger 
kvar så länge någon av personerna i ett sammanboende par med 
barn deltar i etableringsinsatser. Individualiserade etablerings-
tillägg skulle också inverka positivt på de ekonomiska driv-
krafterna att påbörja etableringsinsatser efter föräldraledighet. 
Med nuvarande hushållsbaserade tillägg innebär en övergång från 
föräldrapenning till etableringsersättning minskade inkomster 
för familjen, i de fall där den andra föräldern deltar i insatser och 
familjen därigenom redan har fullt etableringstillägg. 

• Etableringsersättningen och etableringstilläggen behöver följa 
med prisutvecklingen. För nyanlända mammor i grupperna 
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flyktingar och anhöriga till flyktingar finns ett påtagligt incita-
mentsproblem i relationen mellan etableringsersättningen och 
föräldrapenningens ersättning på grundnivå. I och med att 
etableringsersättningen har lämnats oförändrad sedan den in-
fördes 2010 uppgår fullt uttag av föräldrapenning på grundnivå 
idag till ett högre belopp än den etableringsersättning som erhålls 
vid deltagande i insatser. Etableringsersättningen och etablerings-
tillägget för barn behöver, i likhet med normen för försörjnings-
stöd, följa prisutvecklingen så att inte kvinnors incitament att 
delta i etableringsinsatser successivt urholkas. 

6.2.3 Tillgång till arbetsförberedande insatser för kvinnor 
kräver tydlig styrning 

Inom arbetsmarknadspolitiken märks ett ökat fokus de senaste åren 
på målsättningen om en jämställd tillgång till arbetsförberedande 
insatser. Trots detta konstaterar Arbetsförmedlingen (2020) att 
utrikes födda kvinnor fortfarande i lägre utsträckning än övriga 
grupper tar del av de insatser som har bäst resultat för övergång till 
arbete. Detta gäller även trots lika förutsättningar vad gäller t.ex. 
utbildningsnivå och ålder (Cheung och Rödin 2018). Kunskapen om 
kommunernas insatser är fragmentarisk, men indikerar en liknande 
snedfördelning där kvinnor generellt sett får färre insatser inriktade 
mot arbetsmarknaden än män (Socialstyrelsen 2018). Skillnader i 
bemötandet av kvinnor och män kan vara en viktig förklaring till de 
stora könsskillnaderna vad gäller deltagande i olika arbetsför-
beredande insatser och till att inträdet på arbetsmarknaden tar längre 
tid för kvinnor än för män.  

Reformeringen av Arbetsförmedlingen innebär att matchande 
och rustande insatser framöver i huvudsak kommer utföras av 
fristående aktörer. Detta ställer krav på att Arbetsförmedlingen har 
en tydlig styrning och uppföljning av de externa leverantörerna. 
Myndigheten behöver också förbättra likvärdigheten i den arbets-
marknadspolitiska bedömningen så att kvinnor och män får ta del av 
de olika stödinsatserna i samma utsträckning utifrån sina individuella 
förutsättningar och behov.  

Många nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden 
har kunnat matchas till arbete inom Arbetsförmedlingens utveckl-
ingsprojekt Jämställd etablering, som använder en matchningsmetod 
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som är särskilt utvecklad för arbetssökande som är nya i Sverige och 
som saknar formell kompetens. Insatsen inleds med en bred 
kartläggning av individens formella och informella kompetenser, 
erfarenheter och intressen. Arbetsgivarens rekryteringsbehov kart-
läggs på motsvarande sätt. På så sätt skapas förutsättningar för att 
matcha individer som saknar arbetslivserfarenhet och formell 
kompetens och som annars sannolikt skulle ha bedömts som icke 
matchningsbara. Matchningen styrs aktivt mot att hela tiden 
prioritera arbetssökande som står längre från arbetsmarknaden, 
vilket tenderar att till stor del vara synonymt med att prioritera 
kvinnor. 

En utvärdering av matchningsinsatsens första år visar att 
sannolikheten att en deltagare får ett arbete eller börjar studera är 
ungefär 30 procent högre om hen har deltagit i insatsen jämfört med 
att delta i Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Likaså tyder 
resultaten på att insatsen fungerar oavsett kön och avstånd till 
arbetsmarknaden (Helgesson m.fl. 2020).  

• Arbetsförmedlingen behöver säkerställa en likvärdig arbets-
marknadspolitisk bedömning för kvinnor och män. 
Arbetsförmedlingens handläggare gör oftare bedömningen att 
kvinnor med kort utbildningsbakgrund omfattas av utbildnings-
plikten än att män med kort utbildningsbakgrund gör det 
(Arbetsförmedlingen 2020). Könsskillnaderna indikerar att 
könsstereotypa föreställningar bland handläggarna medverkar till 
att nyanlända kvinnor anvisas till utbildning trots att de i vissa fall 
snarare borde få ta del av arbetsnära stöd. Erfarenheterna från 
matchningsinsatsen Jämställd etablering pekar på att den breda 
kartläggningen av såväl individens kompetens som av arbets-
givarnas behov bidrar till goda resultat, för både kvinnor och män.  

• Tydlig styrning och uppföljning av arbetssätt och processer. 
För att säkerställa att utrikes födda kvinnor får det stöd de 
behöver för att komma närmare arbetsmarknaden krävs en tydlig 
styrning mot att arbetssökande som står långt ifrån verkligen ges 
chansen att delta. Den aktiva styrningen i matchningsinsatsen 
Jämställd etablering bedöms i utvärderingen som central för de 
högre resultaten. När matchande och rustande insatser ska 
levereras av fristående aktörer behöver tydliga jämställdhetskrav 
finnas med i förfrågningsunderlagen och avtalen för olika 
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tjänster. Arbetsförmedlingen behöver också utveckla metoder 
för att följa upp och kontrollera att aktörerna bedriver verksam-
heten på ett sätt som säkrar att utrikes födda kvinnor får tillgång 
till ett likvärdigt stöd som övriga grupper. Det kan också över-
vägas om ersättningen till de externa aktörerna kan differentieras 
så att leverantörernas incitament att prioritera gruppen utrikes 
födda kvinnor ökar. 

• Arbetsförmedlingen bör ges i uppdrag att årligen redovisa en 
fördjupad analys av utrikes födda kvinnors deltagande i 
program och insatser. Arbetsförmedlingen har tidigare haft 
uppdrag att redovisa en särskild handlingsplan för att öka syssel-
sättningen bland utrikes födda kvinnor, och att redovisa hur 
arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen fort-
skrider. Så länge osakliga könsskillnader finns kvar i fördelningen 
av stödinsatser bör riktade uppdrag ges för att upprätthålla fokus 
i myndighetens arbete. 

• Individuella möten hos socialtjänsten. Kvinnors behov av stöd 
för att komma närmare arbetsmarknaden behöver fångas upp 
bättre i socialtjänstens planering och utredning för egen för-
sörjning. Socialtjänsten bör därför alltid genomföra individuella 
möten med både kvinnan och mannen i hushåll med försörjnings-
stöd.  

6.2.4 Möjligheterna till utbildning behöver öka 

Arbetsförmedlingen har de senaste åren haft ett ökat fokus på att 
arbetslösa som är i behov av att höja sin kompetens för att komma 
vidare till jobb ska kunna studera inom ramen för ett arbets-
marknadspolitiskt program. Även vuxenutbildningen har byggts ut 
med fler platser och med särskilda medel till kombinationsutbild-
ningar, där yrkeskurser kombineras med SFI eller svenska som 
andraspråk. 

Bland kvinnor som nyligen invandrat till Sverige finns en relativt 
stor grupp som har mycket kort utbildning och som har behov av 
kompetenshöjning för en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsinte-
gration. För nyanlända flyktingar och anhöriga till flyktingar har den 
så kallade utbildningsplikten inneburit att fler deltagare i etable-
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ringsprogrammet studerar inom komvux och folkhögskola 
(Arbetsförmedlingen 2020).  

Bedömningen om utbildningsplikt kan dock behöva förnyas efter 
en tid i studier. Det är inte självklart att utbildning alltid är den bästa 
vägen till arbetsmarknaden för nyanlända med kort tidigare utbild-
ning. Avvägningen mellan utbildning och arbetsnära stöd behöver 
alltid göras utifrån den arbetssökandes individuella förutsättningar, 
och grundas på en bred kartläggning av individens kompetenser, 
erfarenheter och intressen.  

• Utbildningsplikt bör införas i jobb- och utvecklingsgarantin 
för långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösa som deltar i jobb- och 
utvecklingsgarantin har möjlighet att studera inom komvux med 
aktivitetsstöd. Regleringen är dock svagare än för nyanlända 
inom etableringen, där det tydligt uttrycks att den som har kort 
utbildning och som inte bedöms kunna komma i arbete under sin 
tid i programmet i huvudsak ska ägna sig åt utbildning. 
Utbildningsplikten innebär en tydlig styrning av 
Arbetsförmedlingens arbete att kartlägga den arbetssökandes 
kompetens och att anvisa till reguljär utbildning när det är 
arbetsmarknadspolitiskt motiverat. En liknande bestämmelse om 
utbildningsplikt bör införas också i förordningen om jobb- och 
utvecklingsgarantin.  

• Kravet på sex månaders sammanhängande arbetslöshet för 
studiestartsstöd bör tas bort. Det nya studiestartsstödet är en 
annan viktig insats för att möjliggöra kompetenshöjning för 
kvinnor och män med kort utbildning. Satsningen har dock 
hittills haft begränsad effekt. Detta kan delvis bero på att kravet 
på sex månaders sammanhängande arbetslöshet för att komma i 
fråga för studiestartsstöd gör att personer som har timan-
ställningar och kortare vikariat inte är berättigade till stödet.73 
Tidsbegränsade anställningar är mycket vanligt bland utrikes 
födda kvinnor, i synnerhet bland dem som är relativt nya i landet. 
Kravet på sex månaders sammanhängande arbetslöshet bör tas 
bort för att möjliggöra för fler med kort utbildning att ta del av 
studiestartsstödet.  

 
73 Kravet på sex månaders sammanhängande arbetslöshet har tillfälligt tagits bort under 2021 
som ett led i bekämpningen av arbetslösheten till följ av covid19-pandemin. 
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• Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd bör 
kompletteras avseende studiestartsstöd. För att studiestarts-
stödet ska få önskad effekt är det viktigt att det också möjliggör 
studier för kvinnor och män som har försörjningsstöd. Mål-
gruppen är svårrekryterad, bland annat då det ofta finns en rädsla 
för att förlora nuvarande försörjning. Det är praxis att social-
tjänsten beviljar kompletterande försörjningsstöd till personer 
som studerar på komvux eller folkhögskola efter anvisning från 
Arbetsförmedlingen, och som därigenom får aktivitetsstöd när 
de deltar i utbildningen. I detta fall utgår socialtjänstens beslut 
om försörjningsstöd från Arbetsförmedlingens bedömning att 
studier är den bästa vägen för individen att nå självförsörjning. 
Vid studier med studiestartsstöd sker ingen anvisning till ut-
bildning, vilket leder till att kommunernas socialtjänst sällan 
beviljar kompletterande försörjningsstöd. Det behövs därför ett 
tydliggörande i Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt 
bistånd att kompletterande försörjningsstöd kan beviljas till 
personer som studerar med studiestartsstöd. Detta under förut-
sättning att studierna är tydligt inriktade mot självförsörjning, att 
planeringen skett i samverkan med kommunens socialsekreterare 
och att sökande i övrigt uppfyller förutsättningarna för ekono-
miskt bistånd.
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Appendix – Tabeller och figurer 

Tabell A.1 Flyktingar och anhöriga till flyktingar 19–59 år som invandrade 
2003, fördelade på kön. Procent.  

Flyktingar Anhöriga till flyktingar 

Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Ålder 
19–29 år 39,4 37,0 37,9 42,7 41,7 42,4 

30–39 år 36,4 37,4 37,0 35,1 31,7 34,0 

40–49 år 17,6 20,2 19,2 17,0 18,0 17,3 

50–59 år 6,5 5,4 5,8 5,2 8,6 6,3 

Utbildning 
Förgymnasial utb. 19,2 20,9 20,2 15,2 15,4 15,3 

Gymnasieskola 17,9 19,7 19,0 11,7 17,2 13,5 

Eftergymnasial utb. 23,3 25,8 24,8 18,6 20,9 19,3 

Uppgift saknas 39,6 33,6 36,0 54,5 46,4 51,9 

Familjesituation 
Gift 73,3 61,1 65,8 87,5 72,4 82,6 

Barn under 6 år 34,5 19,1 25,1 41,7 42,4 41,9 

Födelseregion 

Afrika 19,9 13,6 16,1 4,0 13,3 7,0 

Asien 43,5 65,2 56,7 86,9 55,5 76,8 
Europa utom EU28 & Norden 33,9 19,2 25,0 7,3 27,3 13,7 
Övriga regioner 2,4 1,1 1,6 1,7 3,7 2,3 

Uppgift saknas 0,3 0,9 0,6 0,1 0,2 0,1 

Bostadsregion 

Stockholm 7,6 10,5 9,4 9,5 11,4 10,1 

Göteborg 4,9 6,2 5,7 7,4 10,2 8,3 

Malmö 4,8 4,5 4,6 7,6 7,5 7,6 

Övriga Sverige 82,7 78,8 80,3 75,5 70,9 78,8 

Totalt antal 1 690 2 619 4 309 1 299 616 1 915 
Anm. Alla variabler redovisas för bosättningsåret.  
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Tabell A.2 Arbetskraftsinvandrare och övriga anhöriginvandrare 19–59 år 
2003, fördelade på kön. Procent. 

Arbetskraft Övriga anhöriga 

Kvinnor Män Total Kvinnor Män Total 

Ålder 
19–29 år 48,5 32,6 36,7 53,2 54,4 53,7 
30–39 år 32,4 42,9 40,1 32,8 33,1 32,9 
40–49 år 14,1 18,6 17,5 11,4 9,9 10,9 
50–59 år 5,0 5,9 5,7 2,5 2,6 2,6 
Utbildning 
Förgymnasial utb. 3,3 2,0 2,4 11,8 10,6 11,4 
Gymnasieskola 5,8 3,0 3,7 11,7 15,3 13,0 
Eftergymnasial utb. 30,3 35,1 33,8 28,0 26,3 27,3 
Uppgift saknas 60,6 59,9 60,1 48,5 47,8 48,2 
Familjesituation 
Gift 36,9 58,3 52,8 67,6 68,0 67,7 
Barn under 6 år 7,5 15,7 13,6 18,2 19,6 18,7 
Födelseregion 
Afrika 5,8 8,4 7,7 10,3 16,6 12,6 
Asien 35,7 46,3 43,6 50,5 28,1 42,4 
Europa utom EU28 & 
Norden 

24,5 14,7 17,2 24,3 31,4 26,9 

Övriga regioner 33,2 30,6 31,3 14,8 23,8 18,1 
Uppgift saknas 0,8 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 
Bostadsregion 
Stockholm 16,6 18,6 17,4 24,5 22,2 22,8 
Göteborg 9,8 11,0 10,3 10,4 11,7 11,3 
Malmö 6,5 8,1 7,1 6,6 8,1 7,7 
Övriga Sverige 67,1 62,3 65,2 58,5 58 58,2 

Totalt antal 241 693 934 6 603 3 771 10 374 
Anm. Alla variabler redovisas för bosättningsåret.  
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Tabell A.3 Invandrade 2003 som var fortsatt bosatta i Sverige 2004, 2008, 
2013 respektive 2018, efter grund för bosättning och kön.  

2004 
Kvinnor Män 

2008 
Kvinnor Män 

2013 
Kvinnor Män 

2018 
Kvinnor Män 

Flykting 1 573 2 466 1 532 2 371 1 464 2 233 1 427 2 156 
Anhörig till 
flykting 

1 228 559 1 221 553 1 161 523 1 137 505 

Övrig anhörig 6 327 3 595 5 883 3 227 5 540 2 965 5 368 2 817 
Arbete 199 568 121 275 101 219 86 181 

Total antal 9 327 7 188 8 757 6 426 8 266 5 940 8 018 5 659 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

Tabell A.4 Invandrade 2014 som var fortsatt bosatta i Sverige 2015–2018, 
efter grund för bosättning och kön.  

2015 
Kvinnor Män 

2016 
Kvinnor Män 

2017 
Kvinnor Män 

2018 
Kvinnor Män 

Flykting 7 480 14 563 7 456 14 540 7 432 14 502 7 397 14 449 

Anhörig till 
flykting 

2 765  1 099 2 753 1 093 2 751 1 092 2 746 1 090 

Övrig anhörig 6 924 4 448 6 796 4 333 6 641 4 221 6 560 4 145 

Arbete 1 164 3 431 1 024 3 044 925 2 682 886 2 567 

Anhörig till 
arbetskraft 

1 981 367 1 811 338 1 680 314 1 646 305 

Total antal 20 314 23 908 19 840 23 348 19 429 22 811 19 235 22 556 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

Tabell A.5 Andel som varken arbetar eller studerar 2018 efter ålder och 
kön. Procent.  

Invandrade 2014 

Kvinnor Män Total 

23 – 29 år 17,1 7,0 11,9 

30 – 39 år 17,8 9,1 13,1 

40 – 49 år 13,7 11,5 12,5 

50 – 63 år 23,8 18,1 20,6 

Total 17,4 10,4 13,6 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Tabell A.6 Andel som varken arbetar eller studerar 2018 efter 
utbildningsnivå och kön. Procent.  

Invandrade 2014 

Kvinnor Män Total 

Förgymnasial utb. <9 år  22,4 11,8 17,1 

Förgymnasial utb. 9 år 15,8 12,9 14,2 

Gymnasial utbildning 12,4 7,5 9,6 

Eftergymnasial utbildning 15,5 9,6 12,4 
Uppgift saknas 58,9 32,8 44,6 

Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

Tabell A.7 Andel som varken arbetar eller studerar 2018 efter 
familjesituation och kön. Procent.  

Invandrade 2014 

Kvinnor Män Total 
Gift 18,2 10,0 14,0 
Barn under 6 år 21,5 7,1 14,9 

Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

Tabell A.8 Andel som varken arbetar eller studerar 2018 efter födelseregion 
och kön. Procent.  

Invandrade 2014 

Kvinnor Män Total 
Afrika 17,0 7,0 11,6 
Asien 16,5 10,9 13,4 
Europa utom EU28 och Norden 21,2 9,8 15,9 
Övriga regioner 22,7 17,5 20,1 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Tabell A.9 Risken att varken arbeta eller studera 2018 för personer som 
invandrade 2014. Oddskvoter (konfidensintervall, KI).  

Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 

Kvinna 1,04 (0,956-1,12) 

Åldersgrupp 23-29 år (referens=1)
30-39 år 1,18 (1,087-1,281) 
40-49 år 1,38 (1,257-1,525) 
50-63 år 2,78 (2,501-3,097) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. < 9 år (referens=1)
Förgymnasial utb. 9 år 0,80 (0,713-0,889) 
Gymnasial utbildning 0,50 (0,461-0,553) 
Eftergymnasial utbildning 0,57 (0,528-0,622) 
Uppgift saknas 1,87 (1,608-2,179) 

Civilstånd Ej gift (referens=1)
Gift 0,89 (0,833-0,956) 

Barn under 6 år Ej barn (referens=1)
Har barn under 6 år 0,67 (0,601-0,752) 
Barn*kön 2,93 (2,558-3,351) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 (referens=1)
Deltagit i SFI år 0 el. 1 0,48 (0,448-0,516) 

Inskriven AF Ej kontakt med AF (referens=1)
AF kontakt år 0 el. 1 0,66 (0,599-0,717) 

Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 

Anhörig till flykting 0,85 (0,759-0,954) 
Anhörig till arbetskraft 1,65 (1,436-1,891) 
Övrig anhörig 1,52 (1,393-1,657) 
Arbete 0,56 (0,487-0,652) 

Kommuntyp Storstäder och storstadsnära kommuner 
(referens=1) 
Större städer och kommuner nära större 
stad 

1,18 (1,087-1,284) 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner  

1,02 (0,94-1,101) 

Födelseregion Asien (referens=1) 
Afrika 0,87 (0,801-0,947) 
Europa utom EU28 och Norden 0,81 (0,733-0,9) 

  Övriga regioner 1,05 (0,921-1,205) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 
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Tabell A.10 Chansen att förvärvsarbeta 2018 för personer som invandrade 
2014. Modell 1 – 10. Oddskvoter (konfidensintervall, KI).  

  Modell 1 Modell 2 

  Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 

Kön Man (referens=1) 1 1 
 Kvinna 0,38 (0,37-0,401) 0,37 (0,356-0,386) 

Åldersgrupp 23-29 år (referens=1)  1 
 30-39 år  1,12 (1,060-1,177) 

 40-49 år  0,88 (0,832-0,936) 

 50-63 år  0,39 (0,367-0,423) 

    

 

  Modell 3 Modell 4 

  Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 
 Kvinna 0,37 (0,353-0,383) 0,49 (0,459-0,525) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 
 30-39 år 1,09 (1,036-1,152) 1,108 (1,050-1,171) 
 40-49 år 0,90 (0,845-0,953) 0,90 (0,850-0,962) 
 50-63 år 0,41 (0,381-0,441) 0,41 (0,378-0,440) 
Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 

(ref=1) 
1 1 

 Förgymnasial utb. 9 år 1,32 (1,218-1,427) 1,33 (1,230-1,442) 
 Gymnasial utbildning 2,05 (1,93-2,184) 2,06 (1,940-2,195) 
 Eftergymnasial utbildning 2,16 (2,038-2,284) 2,20 (2,074-2,326) 
 Uppgift saknas 1,082 (0,954-1,227) 1,101 (0,970-1,249) 
Civilstånd Ej gift (referens=1)  1 
 Gift  1,06 (0,997-1,123) 
 Kön*gift  0,64 (0,587-0,697) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 
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Modell 5 Modell 6 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens) 1 1 

Kvinna 0,65 (0,604-0,695) 0,63 (0,589-0,68) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 1,06 (1,008-1,126) 1,05 (0,993-1,11) 
40-49 år 0,73 (0,681-0,775) 0,74 (0,695-0,792) 
50-63 år 0,32 (0,301-0,352) 0,34 (0,319-0,374) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. < 9 år
(ref=1)

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,33 (1,228-1,442) 1,28 (1,185-1,393) 
Gymnasial utbildning 2,05 (1,923-2,179) 1,94 (1,825-2,069) 
Eftergymnasial utbildning 2,19 (2,068-2,322) 1,93 (1,82-2,049) 
Uppgift saknas 1,10 (0,972-1,254) 0,64 (0,556-0,738) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
Gift 1,08 (1,006-1,15) 1,05 (0,981-1,123) 
Kön*gift 0,81 (0,737-0,886) 0,89 (0,811-0,977) 

Barn < 6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
Har barn under 6 år 1,15 (1,074-1,235) 1,17 (1,094-1,261) 
Kön*barn 0,34 (0,309-0,372) 0,34 (0,311-0,376) 

Grund för bosättning Flykting (referens=1) 1 
Anhörig till flykting 0,74 (0,68-0,794) 
Anhörig till arbetskraft 0,98 (0,883-1,086) 
Övrig anhörig 1,26 (1,193-1,323) 
Arbete 2,84 (2,577-3,118) 
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Modell 7 Modell 8 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 

Kvinna 0,62 (0,582-0,672) 0,63 (0,588-0,679) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 1,05 (0,991-1,108) 1,04 (0,986-1,104) 
40-49 år 0,74 (0,694-0,791) 0,74 (0,691-0,788) 
50-63 år 0,34 (0,318-0,373) 0,34 (0,317-0,372) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 
(ref=1) 

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,29 (1,186-1,395) 1,28 (1,184-1,392) 
Gymnasial utbildning 1,93 (1,815-2,058) 1,93 (1,816-2,059) 
Eftergymnasial utbildning 1,93 (1,817-2,046) 1,94 (1,83-2,061) 
Uppgift saknas 0,73 (0,635-0,848) 0,81 (0,697-0,936) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
Gift 1,04 (0,976-1,118) 1,05 (0,98-1,122) 
Kön * gift  0,89 (0,811-0,977) 0,89 (0,811-0,977) 

Barn <6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
Har barn under 6 år 1,17 (1,09-1,256) 1,17 (1,09-1,256) 
Kön*barn 0,35 (0,32-0,386) 0,36 (0,323-0,39) 

Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

Anhörig till flykting 0,74 (0,688-0,805) 0,74 (0,685-0,801) 
Anhörig till arbetskraft 1,06 (0,954-1,176) 1,21 (1,086-1,356) 
Övrig anhörig 1,31 (1,245-1,384) 1,42 (1,344-1,506) 
Arbete 3,32 (3,007-3,675) 4,07 (3,636-4,563) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(referens=1) 

1 1 

Deltagit i SFI år 0 el. 1 1,34 (1,262-1,412) 1,27 (1,199-1,346) 
Inskriven AF Ej kontakt AF år 0 el. 1 

(referens=1) 
1 

AF kontakt år0 el. 1 1,32 (1,227-1,422) 
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Modell 9 Modell 10 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 

Kvinna 0,63 (0,589-0,68) 0,63 (0,588-0,679) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 1,04 (0,984-1,101) 1,05 (0,988-1,106) 
40-49 år 0,74 (0,69-0,786) 0,74 (0,694-0,792) 
50-63 år 0,34 (0,317-0,372) 0,35 (0,322-0,378) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 
(ref=1) 

1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,28 (1,184-1,393) 1,33 (1,227-1,444) 
Gymnasial utbildning 1,93 (1,815-2,058) 1,93 (1,809-2,053) 
Eftergymnasial utbildning 1,94 (1,831-2,062) 2,01 (1,888-2,131) 
Uppgift saknas 0,80 (0,694-0,932) 0,81 (0,694-0,935) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
Gift 1,05 (0,981-1,123) 1,08 (1,009-1,157) 
Kön*gift 0,89 (0,811-0,978) 0,90 (0,822-0,992) 

Barn <6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
Har barn under 6 år 1,17 (1,091-1,257) 1,17 (1,09-1,258) 
Kön*barn 0,35 (0,323-0,39) 0,35 (0,314-0,38) 

Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

Anhörig till flykting 0,74 (0,685-0,801) 0,73 (0,671-0,785) 
Anhörig till arbetskraft 1,20 (1,069-1,338) 1,09 (0,969-1,217) 
Övrig anhörig 1,40 (1,324-1,489) 1,18 (1,112-1,262) 
Arbete 4,03 (3,596-4,521) 3,55 (3,16-3,986) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(referens=1) 

1 1 

Deltagit i SFI år 0 el.1  1,27 (1,203-1,35) 1,28 (1,211-1,36) 
Inskriven AF Ej kontakt AF år 0 el. 1 

(referens=1) 
1 1 

AF kontakt år 0 el. 1 1,33 (1,233-1,43) 1,31 (1,217-1,413) 
Kommuntyp Storstäder och storstads-

nära kommuner (ref=1) 
1 1 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

0,98 (0,928-1,043) 0,99 (0,932-1,049) 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner   

0,87 (0,823-0,915) 0,88 (0,833-0,926) 
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Modell 9 Modell 10 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Födelseregion Asien (referens=1) 1 

Afrika 1,27 (1,201-1,346) 
Europa utom EU28 och 
Norden 

1,74 (1,602-1,885) 

Övriga regioner 1,50 (1,339-1,681) 
Uppgift saknas 0,84 (0,467-1,497) 

Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95% -nivån. 

Tabell A.11 Andel sysselsatta (RAMS) och andel etablerade (RAKS) samt 
differensen mellan måtten för kvinnor och män som invandrade 
2014, efter kön och grund för bosättning.  

År 2015 

Grund för 
bosättning 

Andel sysselsatta 
procent 

Andel etablerade 
procent 

Differens 
procentenheter 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Flyktingar 9,2 21,9 10,1 19,9 -0,9 2,0 
Anhöriga till 
flyktingar 3,3 11,4 3,7 9,1 -0,4 2,3 
Övriga anhöriga 22,1 45,5 18,6 36,3 3,5 9,2 
Arbete 63,5 71,4 62,8 68,3 0,7 3,1 
Anhöriga till 
arbetskraft   15,2 29,7 13,3  24,5 1,9 5,2 

År 2016 

Grund för 
bosättning 

Andel sysselsatta 
procent 

Andel etablerade 
procent 

Differens 
procentenheter 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Flyktingar 22,0 42,6 21,3 37,2 0,7 5,5 
Anhöriga till 
flyktingar 10,0 26,5 9,6 23,6 0,4 2,9 
Övriga anhöriga 33,4 60,6 27,7 49,1 5,7 11,5 
Arbete 67,7 75,9 65,9 72,3 1,8 3,6 
Anhöriga till 
arbetskraft 23,4  43,2 20,4 34,0 3,0 9,2 
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År 2017 

Grund för 
bosättning 

Andel sysselsatta 
procent 

Andel etablerade 
procent 

Differens 
procentenheter 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Flyktingar 32,3 55,4 31,3 49,0 0,9 6,4 
Anhöriga till 
flyktingar 19,2 42,9 19,3 36,4 -0,2 6,5 
Övriga anhöriga 40,8 65,0 33,4 53,9 7,4 11,1 
Arbete 70,9 81,2 67,6 76,4 3,4 4,8 
Anhöriga till 
arbetskraft 33,0 54,8 29,3 45,9 3,6 8,9 

År 2018 

Grund för 
bosättning 

Andel sysselsatta 
procent 

Andel etablerade 
procent 

Differens 
procentenheter 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

Flyktingar 40,1 62,7 38,7 55,0 1,4 7,7 
Anhöriga till 
flyktingar 28,6 52,7 28,6 44,3 0,0 8,3 
Övriga anhöriga 47,1 69,1 37,4 57,1 9,7 12,0 
Arbete 69,6 81,4 66,9 77,2 2,7 4,2 
Anhöriga till 
arbetskraft 40,1 60,3 34,6 50,5 5,5 9,8 
Källa: STATIV, egna bearbetningar. 

Tabell A.12 Chansen att vara etablerad 2018 för personer som invandrade 
2014. Modell 1–10. Oddskvoter (konfidensintervall, KI). 

Modell 1 Modell 2 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 

Kön Man (referens=1) 1 1 

Kvinna 0,45 (0,434-0,47) 0,44 (0,42-0,455) 

Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 

30-39 år 1,04 (0,988-1,094) 

40-49 år 0,78 (0,738-0,83) 

50-63 år 0,38 (0,349-0,404) 
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Modell 3 Modell 4 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 

Kvinna 0,44 (0,418-0,453) 0,57 (0,53-0,605) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 1,01 (0,962-1,067) 1,04 (0,982-1,092) 
40-49 år 0,79 (0,743-0,836) 0,80 (0,757-0,855) 
50-63 år 0,39 (0,359-0,416) 0,39 (0,362-0,422) 

Utbildningsnivå Förgymnasial <9 år (ref=1) 1 1 
Förgymnasial utb. 9 år 1,21 (1,119-1,312) 1,22 (1,13-1,326) 
Gymnasial utbildning 1,76 (1,654-1,869) 1,76 (1,66-1,877) 
Eftergymnasial utbildning 1,91 (1,803-2,021) 1,94 (1,837-2,059) 
Uppgift saknas 1,07 (0,947-1,219) 1,09 (0,963-1,24) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 
Gift 1,01 (0,944-1,059) 
Kön*gift 0,67 (0,616-0,729) 

Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 
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Modell 5 Modell 6 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens) 1 1 

Kvinna 0,77 (0,719-0,826) 0,79 (0,738-0,85) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 0,99 (0,941-1,05) 0,98 (0,929-1,036) 
40-49 år 0,63 (0,591-0,671) 0,63 (0,595-0,676) 
50-63 år 0,30 (0,273-0,32) 0,31 (0,284-0,333) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år
(ref=1)

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,22 (1,127-1,325) 1,21 (1,114-1,311) 
Gymnasial utbildning 1,74 (1,64-1,857) 1,72 (1,611-1,825) 
Eftergymnasial utbildning 1,93 (1,825-2,049) 1,77 (1,668-1,878) 
Uppgift saknas 1,09 (0,956-1,236) 0,66 (0,571-0,76) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
Gift 1,07 (1-1,137) 1,02 (0,957-1,09) 
Kön*gift 0,84 (0,771-0,924) 0,94 (0,856-1,029) 

Barn <6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
Har barn under 6 år 1,03 (0,966-1,104) 1,07 (1,004-1,149) 
Kön*barn 0,32 (0,29-0,348) 0,32 (0,291-0,35) 

Grund för bosättning Flykting (referens=1) 1 
Anhörig till flykting 0,78 (0,726-0,848) 
Anhörig till arbetskraft 0,86 (0,769-0,949) 
Övrig anhörig 0,95 (0,9-0,997) 

Arbete 2,85 (2,606-3,121) 
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Modell 7 Modell 8 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 

Kvinna 0,78 (0,728-0,839) 0,79 (0,739-0,852) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 

30-39 år 0,98 (0,926-1,034) 0,97 (0,921-1,029) 
40-49 år 0,63 (0,593-0,675) 0,63 (0,591-0,672) 
50-63 år 0,31 (0,283-0,333) 0,30 (0,281-0,33) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 
(ref=1) 

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,21 (1,115-1,312) 1,21 (1,113-1,309) 
Gymnasial utbildning 1,70 (1,601-1,815) 1,70 (1,602-1,816) 
Eftergymnasial utbildning 1,77 (1,665-1,875) 1,78 (1,678-1,89) 
Uppgift saknas 0,76 (0,658-0,882) 0,85 (0,73-0,984) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
Gift 1,02 (0,952-1,085) 1,02 (0,956-1,089) 
Kön * gift  0,94 (0,855-1,028) 0,94 (0,854-1,027) 

Barn <6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
Har barn under 6 år 1,07 (1-1,144) 1,07 (0,999-1,144) 
Kön*barn 0,33 (0,299-0,361) 0,33 (0,303-0,365) 

Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

Anhörig till flykting 0,80 (0,736-0,861) 0,79 (0,731-0,856) 
Anhörig till arbetskraft 0,93 (0,837-1,035) 1,08 (0,966-1,21) 
Övrig anhörig 0,99 (0,944-1,047) 1,08 (1,021-1,141) 
Arbete 3,41 (3,103-3,757) 4,27 (3,822-4,762) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(referens=1) 

1 1 

Deltagit i SFI år 0 el. 1 1,38 (1,299-1,454) 1,30 (1,23-1,38) 
Inskriven AF Ej kontakt AF år 0 el. 1 

(referens=1) 
1 

AF kontakt år0 el. 1 1,37 (1,269-1,473) 
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  Modell 9 Modell 10 

  Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kön Man (referens=1) 1 1 
 Kvinna 0,79 (0,739-0,852) 0,80 (0,740-0,853) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1) 1 1 
 30-39 år 0,97 (0,919-1,027) 0,98 (0,924-1,033) 
 40-49 år 0,63 (0,59-0,671) 0,64 (0,595-0,678) 
 50-63 år 0,30 (0,282-0,331) 0,31 (0,287-0,338) 
Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 

(ref=1) 
1 1 

 Förgymnasial utb. 9 år 1,21 (1,113-1,31) 1,26 (1,159-1,365) 
 Gymnasial utbildning 1,70 (1,601-1,815) 1,70 (1,601-1,816) 
 Eftergymnasial utbildning 1,78 (1,678-1,89) 1,86 (1,755-1,981) 
 Uppgift saknas 0,84 (0,727-0,981) 0,85 (0,733-0,991) 
Civilstånd Ej gift (referens=1) 1 1 
 Gift 1,02 (0,956-1,09) 1,05 (0,983-1,121) 
 Kön*gift 0,94 (0,855-1,028) 0,95 (0,868-1,045) 
Barn <6 år Ej barn (referens=1) 1 1 
 Har barn under 6 år 1,07 (1-1,145) 1,07 (1,002-1,148) 
 Kön*barn 0,33 (0,302-0,364) 0,32 (0,292-0,352) 
Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

 Anhörig till flykting 0,79 (0,732-0,856) 0,77 (0,714-0,836) 
 Anhörig till arbetskraft 1,07 (0,953-1,196) 0,97 (0,862-1,085) 
 Övrig anhörig 1,07 (1,008-1,13) 0,90 (0,847-0,959) 
 Arbete 4,23 (3,785-4,724)        3,73 (3,330-4,171) 
SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 

(referens=1) 
1 1 

 Deltagit i SFI år 0 el.1  1,31 (1,233-1,384) 1,31 (1,236-1,388) 
Inskriven AF Ej kontakt AF år 0 el. 1 

(referens=1) 
1 1 

 AF kontakt år 0 el. 1 1,37 (1,275-1,48) 1,35 (1,249-1,452) 
Kommuntyp Storstäder och storstads-

nära kommuner (ref=1) 
1 1 

 Större städer och 
kommuner nära större stad 

0,98 (0,93-1,044) 0,99 (0,936-1,052) 

 Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner   

0,88 (0,839-0,931) 0,90 (0,849-0,943) 
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Modell 9 Modell 10 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Födelseregion Asien (referens=1) 1 

Afrika 1,33 (1,257-1,406) 
Europa utom EU28 och 
Norden 

1,77 (1,634-1,915) 

Övriga regioner 1,32 (1,182-1,471) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 

Tabell A.13 Chansen att förvärvsarbeta 2018 för kvinnor respektive män som 
invandrade 2014. Oddskvoter (konfidensintervall, KI). 

Kvinnor Män 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Åldersgrupp 23-29 år (ref=1) 1 1 

30-39 år 1,23 (1,136-1,333) 0,88 (0,813-0,958) 
40-49 år 1,04 (0,949-1,148) 0,55 (0,499-0,6) 
50-63 år 0,53 (0,469-0,598) 0,25 (0,223-0,278) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. kortare 
än 9 år (ref=1) 

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,56 (1,372-1,766) 1,20 (1,08-1,342) 
Gymnasial utbildning 2,33 (2,117-2,568) 1,70 (1,562-1,855) 
Eftergymnasial utbildning 2,49 (2,27-2,732) 1,72 (1,582-1,865) 
Uppgift saknas 0,89 (0,704-1,115) 0,74 (0,603-0,902) 

Civilstånd Ej gift (ref=1) 1 1 
Gift 0,92 (0,858-0,986) 1,21 (1,124-1,299) 

Barn <6 år Ej barn (ref=1) 1 1 
Har barn under 6 år 0,46 (0,424-0,49) 1,13 (1,054-1,221) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(ref=1) 

1 1 

Deltagit i SFI år 0 el. 1 1,29 (1,193-1,401) 1,25 (1,147-1,364) 
Inskriven AF Ej kontakt med AF år 0 el.1 

(ref=1) 
1 1 

AF kontakt år 0 el. 1 1,42 (1,301-1,56) 1,14 (0,998-1,313) 
Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

Anhörig till flykting 0,69 (0,627-0,766) 0,84 (0,739-0,965) 
Anhörig till arbetskraft 1,19 (1,038-1,356) 1,05 (0,812-1,354) 
Övrig anhörig 1,36 (1,248-1,482) 0,96 (0,876-1,06) 
Arbete 4,02 (3,348-4,818) 2,90 (2,463-3,419) 
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Kvinnor Män 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Kommuntyp Storstäder och storstads-

nära kommuner (ref=1) 
1 1 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

0,90 (0,829-0,984) 1,07 (0,986-1,162) 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner   

0,79 (0,728-0,853) 0,96 (0,891-1,028) 

Födelseregion Asien (referens=1) 1 1 
Afrika 1,24 (1,144-1,353) 1,33 (1,233-1,446) 
Europa utom EU28 och 
Norden 

1,51 (1,362-1,674) 2,19 (1,910-2,516) 

Övriga regioner 1,52 (1,305-1,760) 1,52 (1,282-1,811) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 

Tabell A.14 Risken att varken arbeta eller studera 2018 för kvinnor 
respektive män som invandrade 2014. Oddskvoter 
(konfidensintervall, KI). 

Kvinnor Män 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Åldersgrupp 23-29 år (referens=1)

30-39 år 1,03 (0,931-1,145) 1,50 (1,306-1,726) 
40-49 år 1,05 (0,918-1,191) 2,04 (1,748-2,37) 
50-63 år 2,52 (2,168-2,922) 3,42 (2,897-4,037) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. kortare 
än 9 år (ref=1) 
Förgymnasial utb. 9 år 0,62 (0,533-0,725) 1,07 (0,907-1,254) 
Gymnasial utbildning 0,45 (0,402-0,512) 0,59 (0,515-0,682) 
Eftergymnasial utbildning 0,51 (0,454-0,565) 0,67 (0,588-0,759) 
Uppgift saknas 2,18 (1,766-2,691) 1,66 (1,317-2,081) 

Civilstånd Ej gift (referens=1) 
Gift 0,98 (0,895-1,076) 0,77 (0,693-0,861) 

Barn <6 år Ej barn (referens=1) 
Har barn under 6 år 1,89 (1,716-2,086) 0,67 (0,597-0,759) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(referens=1) 
Deltagit i SFI år 0 el. 1 0,61 (0,556-0,669) 0,34 (0,305-0,382) 

Inskriven AF Ej kontakt AF år 0 el. 1 
(referens=1) 
AF kontakt år 0 el. 1 0,68 (0,61-0,758) 0,60 (0,505-0,706) 
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Kvinnor Män 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 
Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 

Anhörig till flykting 0,92 (0,803-1,053) 0,76 (0,599-0,958) 
Anhörig till arbetskraft 1,84 (1,562-2,164) 1,22 (0,884-1,684) 
Övrig anhörig 1,55 (1,38-1,74) 1,61 (1,404-1,849) 
Arbete 0,74 (0,591-0,938) 0,45 (0,364-0,549) 

Kommuntyp Storstäder och storstads-
nära kommuner (ref=1) 
Större städer och 
kommuner nära större stad 

1,30 (1,163-1,456) 0,99 (0,874-1,125) 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner   

1,08 (0,967-1,2) 0,93 (0,83-1,049) 

Födelseregion Asien (referens=1) 
Afrika 1,05 (0,941-1,169) 0,65 (0,563-0,743) 
Europa utom EU28 och 
Norden 

0,98 (0,866-1,113) 0,56 (0,461-0,667) 

Övriga regioner 1,15 (0,963-1,373) 0,85 (0,686-1,045) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95%-nivån. 
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Tabell A.15 Chansen att vara etablerad 2018 för kvinnor respektive män som 
invandrade 2014. Oddskvoter (konfidensintervall, KI). 

Kvinnor Män 

Oddskvoter (KI) Oddskvoter (KI) 

Åldersgrupp 23-29 år (ref=1) 1 1 
30-39 år 1,12 (1,028-1,21) 0,86 (0,8-0,934) 
40-49 år 0,85 (0,769-0,933) 0,51 (0,464-0,554) 
50-63 år 0,44 (0,386-0,493) 0,24 (0,219-0,272) 

Utbildningsnivå Förgymnasial utb. <9 år 
(ref=1) 

1 1 

Förgymnasial utb. 9 år 1,51 (1,331-1,722) 1,11 (1,001-1,24) 
Gymnasial utbildning 2,01 (1,821-2,217) 1,54 (1,415-1,674) 
Eftergymnasial utbildning 2,28 (2,079-2,511) 1,63 (1,505-1,768) 
Uppgift saknas 0,80 (0,621-1,017) 0,86 (0,707-1,05) 

Civilstånd Ej gift (ref=1) 1 1 
Gift 0,95 (0,887-1,022) 1,14 (1,061-1,22) 

Barn <6 år Ej barn (ref=1) 1 1 
Har barn under 6 år 0,38 (0,352-0,408) 1,05 (0,977-1,124) 

SFI Ej deltagit i SFI år 0 el. 1 
(ref=1) 

1 1 

Deltagit i SFI år 0 el. 1 1,26 (1,165-1,374) 1,36 (1,249-1,477) 
Inskriven AF Ej kontakt med AF år 0 el.1 

(ref=1) 
1 1 

AF kontakt år 0 el. 1 1,44 (1,314-1,586) 1,16 (1,02-1,325) 
Grund för 
bosättning 

Flykting (referens=1) 1 1 

Anhörig till flykting 0,75 (0,675-0,825) 0,83 (0,73-0,953) 
Anhörig till arbetskraft 1,00 (0,873-1,149) 0,99 (0,779-1,281) 
Övrig anhörig 0,95 (0,872-1,04) 0,83 (0,759-0,91) 
Arbete 3,78 (3,156-4,537) 3,29 (2,817-3,843) 

Kommuntyp Storstäder och storstads-
nära kommuner (ref=1) 

1 1 

Större städer och 
kommuner nära större stad 

0,91 (0,831-0,988) 1,06 (0,984-1,152) 

Mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner   

0,79 (0,729-0,857) 0,98 (0,914-1,05) 

Födelseregion Asien (referens=1) 1 1 
Afrika 1,32 (1,209-1,433) 1,36 (1,263-1,47) 
Europa utom EU28 och 
Norden 

1,57 (1,416-1,746) 2,05 (1,808-2,322) 

Övriga regioner 1,41 (1,213-1,637) 1,24 (1,058-1,452) 
Anm. När konfidensintervallet inte inkluderar 1 är oddskvoten statistisk säkerställd på 95% -nivån. 
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Figur A.1 Andelen förvärvsarbetande bland invandrade 2003 efter år 
sedan invandring, grund för bosättning och kön. Procent. 
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Källa: STATIV, egna bearbetningar. 
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Förteckning över tidigare rapporter till 
ESO 

2021 

- I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga
reflektioner.

- En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och
lärdomar av arvsskatt.

- Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas
kommunikation.

- Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som underlag för
politik.

- Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om kommunal
avtalssamverkan.

- Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om företagsom-
ställning och strukturomvandling.

2020 

- Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar.
- Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors förändrade

position i arbetslivet.
- Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta incitament för

kommunal effektivitet.
- Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets roll för säkra

elleveranser.
- Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans

digitalisering.
- Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättningspolitiska

målformuleringar.
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- Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en
genomgripande skattereform.

2019 

- Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.
- Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena

alkohol, tobak och spel.
- Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad

inkomstbeskattning.
- Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på

svensk skattelagstiftning.
- Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för

utsläppsminskningar i vägtrafiken.
- Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problem-

orienterade arbete.
- Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges militära

materielförsörjning.
- Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett

jämförande perspektiv.

2018 

- Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska
offentlighetsprincipen.

- Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända.
- Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund

och arbetsmarknadsetablering.
- Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar.
- Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska

konsekvensanalyser.
- Operation digitalisering – en ESO rapport om hälso- och

sjukvården.
- Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton.

2017 

- Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig
verksamhet.
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- Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och
bostadsbyggandet.

- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och
bakgrund.

- Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och
bostadsbeskattning.

- Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på
arbetsmarknaden.

- Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda
pensioner.

- Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbets-
marknadspolitik för nyanlända i fem länder.

- Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från
nya ESO:s 10-årsjubileum.

2016 

- Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostads-
segregation och arbetsmarknad.

- Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i
sjukförsäkringssystemet.

- När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas
etableringsmönster.

- Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om struktur-
omvandlingen i svenskt näringsliv.

- Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i
tiden.

- Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet.

- När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”.

2015 

- En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden.
- Maktutövningar under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga

kommuner.
- En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på

arbetsmarknaden.
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- Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och
verkan.

- Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och
jämställdhet.

2014 

- Goda år på ålders höst? En ESO-rapport om konkurrens i
äldreomsorgen.

- 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax
Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups.

- Företagandets förutsättningar – En ESO-rapport om den svenska
ägarbeskattningen.

- Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering.
- Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat

regi.
- Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den

offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
- Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på

produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor.
- Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport

om placering av ungdomar med sociala problem.

2013 

- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande
och kommunala markanvisningar.

- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption
på svenska.

- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt
näringsliv 1990–2009.

- Transportinfrastrukturens framtida organisering och 
finansiering.

- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av
infrastruktur.

- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det
svenska landsbygdsprogrammet.

- The pension system in Sweden.
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- Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet 
och prestationer. 

- Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska 
mineralinkomster. 

- Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om 
miljöpolitiska ambitioner. 

2012 

- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och 
tjänstemän byter sida. 

- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. 
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 

skolan. 
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 

rules. 
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på 

tunnelbanan. 
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i 

arbetslöshetsförsäkringen. 
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk 

högskoleutbildning. 
- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans 

samverkan och nyttiggörande. 

2011 

- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en 
globaliserad värld. 

- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter 
från 20 år av försvarsreformer. 

- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt. 
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar 

och arbetsutbudet. 
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbets-

marknadsintegration. 
- Kollektivtrafik utan styrning. 
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i 

Norden. 
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- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett 
internationellt forskningsperspektiv. 

- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor. 

2010 

- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 
kompetensförsörjning. 

- Beskattning av privat pensionssparande. 
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning och 

effektivitet. 
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. 
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik. 
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägen-

het. 
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i 

hälso- och sjukvården. 
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i 

välfärdssystemen. 
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska 

professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. 

2009 

- Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga? 
- Regelverk och praxis i offentlig upphandling. 
- Invandringen och de offentliga finanserna. 
- Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-

fonderna. 
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet 

och resursfördelning. 
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reform ideologier. 

2003 

- Skolmisslyckande – hur gick det sen? 
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.  
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- Precooking in the European Union – the World of Expert 
Groups. 

- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsut-
krävande av generaldirektörer. 

- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om ut-
vecklingen 1995–2001. 

- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet. 

2002 

- ”Huru skall statsverket granskas?” – Riksdagen som arena för 
genomlysning och kontroll. 

- What Price Enlargement? Implications of an expanded EU. 
- Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder. 
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett 

brännbart ämne. 
- Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid 

avregleringar. 
- Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och 

budgetdisciplin.  
- The School´s Need for Resources – A Report on the Importance 

of Small Classes. 
- Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan. 
- Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostads-

finansieringen 1985–1993. 
- Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsför-

delning och finansiering i framtiden. 

2001 

- Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i 
de regionala tillväxtavtalen. 

- I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer. 
- Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys. 
- Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling. 
- Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna. 
- Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas 

betydelse för de kommunala skolorna. 
- Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning. 
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2000 

- Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala 
miljötillsynen. 

- Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s 
strukturpolitik. 

- Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och 
effektivitet i svensk utbildning. 

- En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från 
skola till arbete. 

- Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till 
högskolan 

- Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell 
benchmarking av Sverige. 

- Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrotts-
gymnasierna. 

- Studiebidraget i det långa loppet. 
- 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demo-

grafiska utmaningar. 

1999 

- Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om 2000-talets 
demografiska utmaningar. 

- Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor. 
- En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-upp-

satser. 
- Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption. 
- Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om 

fördelningspolitik och offentliga tjänster. 
- Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande. 
- Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig om-

vandling och avveckling. 
- Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och 

subventioner. 
- Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet. 
- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport  

1974–1999. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om 

stabiliseringspolitiken som läroprocess. 
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- Med backspegeln som kompass – ett ESO-seminarium om 
stabiliseringspolitik som läroprocess. 

1998 

- Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag. 
- Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som 

helst? 
- Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-

seminarium. 
- Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet. 
- Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter. 
- Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden. 
- Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys. 

1997 

- Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskeripolitiken. 
- Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?  
- Lönar sig arbete? 
- Egenföretagande och manna från himlen. 
- Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde. 

1996 

- Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier. 
- Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet att 

avreglera kreditmarknaden 1985. 
- Kan myndigheter utvärdera sig själva? 
- Nästa steg i telepolitiken. 
- Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga 

sektorn? 
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En 

principdiskussion. 
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1995 

- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i 
ett integrerat Europa. 

- Generationsräkenskaper.  
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske. 
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges 

Television AB. 
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av verk-

samheten inom skolan, vården och omsorgen. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemans-

rätten, fjällen och skotertrafik i naturen. 
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen? 
- Försvarets kostnader och produktivitet. 

1994 

- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och åter-
tagning. 

- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simulerings-
modell. 

- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra 
länder. 

- Fördelningseffekter av offentliga tjänster. 
- En Social Försäkring. 
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och 

segregation. 
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie. 
- Bensinskatteförändringens effekter. 
- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de? 
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar inom 

konkurshanteringen m.m. 
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning. 
- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992. 
- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitets-

justerande produktivitetsmått. 
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården  

1960–1992. 
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet. 
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- Att rädda liv Kostnader och effekter. 

1993 

- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet. 
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three 

Essays. 
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjuk-

vården och trafiken. 
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen? 
- Presstödets effekter en utvärdering. 

1992 

- Statsskulden och budgetprocessen.  
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier. 
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i 

kommunal regi. 
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan 

konflikter. 
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i 

internationell belysning. 
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter? 
- Vad vill vi med socialförsäkringarna? 
- Fattigdomsfällor. 
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skatte-

politiken. 
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom? 
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten. 

1991 

- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag? 
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barn-

omsorgen. 
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
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- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 

jämförelse mellan Norge och Sverige. 
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och 

effektivitetsmätning. 

1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 



 2021:7 Förteckning över tidigare rapporter till ESO 

- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-
teknik. 

- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970–1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser. 
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den 

offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-

bidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972–1982. 
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1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970–1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod 
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 

och tänkbara utformningar.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-

landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  
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1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd 

till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
Perspektiv på besparingspolitiken. 
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