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Varför ett forum?



Vår idé

Två sorters forum

Organiserat och spontant





Vi gör det tillsammans

Medskapande

Inkluderande

Inspirerande



Dagens tema

Utomeuropeiskt födda kvinnor 

på arbetsmarknaden 



Dagens program
9.00-9.10 Inledning

9.10-9.50 Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden – utgångspunkter och hur det ser ut i Skåne 

9.50-10.05  Faktorer som hindrar respektive underlättar för utomeuropeiskt födda kvinnor att delta i arbetskraften 

10.05-10.30 Arbetsförmedlingens arbete för fler utrikesfödda kvinnor till arbete och utbildning

10.30-10.45 Paus

10.45-11.30 Kvinnors röster: Positiva exempel från sociala företaget House of Beatrice 

11.30-12.00 Kort och gott från verkligheten 

12.00-12.45 Lunch

12.45-14.00 Interaktiv reflektion och samtal med hjälp av förmiddagens talare 

14.00-14.45 Halvera arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor inom Familjen Helsingborg 

genom tydligare styrning och effektivare samverkan 

14.45-15.00 Avslutning följt av fika och mingel





Utomeuropeiskt födda 
kvinnor på arbetsmarknaden



Utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden

- Andel förvärvsarbetande

- Huvudsakliga inkomstkälla

- Sysselsättningsutveckling

- Yrkesområden



*Avser utrikes födda som bott i Sverige i minst fem år. 
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Sverige Europa utom EU28 och Norden Afrika/Asien

Andel sysselsatta* 25-59 år, Skåne län 2016

Särskilt lågt deltagande på 

arbetsmarknaden för kvinnor och män 

födda i Afrika/Asien.

Utrikes födda kvinnor möter dubbel 

diskriminering? 

Högt deltagande för inrikes födda, 

innebär att arbetskraftsreserverna finns 

bland utrikes födda. 



Vad får kvinnor 25-59 år födda i Afrika/Asien 
som inte jobbar sin huvudsakliga inkomst 
ifrån?*

Huvudsaklig inkomst avser den inkomstkälla som varit störst under året. 

*Som varit i Sverige i minst fem år.



Nio procent får sin huvudsakliga 
inkomst från förvärvsarbete, men 
är inte klassade som sysselsatta. 
Beror på olika register.

10 procent får sin inkomst från 
studier. 

24 procent går på ekonomiskt 
bistånd. (Ej etableringsersättning 
eftersom de varit i Sverige i minst 
fem år.)

19 procent saknar inkomst helt.

Relativt få av de som inte jobbar 
får pengar från 
arbetslöshetsersättning. 

Antal inrikes födda kvinnor: 32 000. 

Antal kvinnor från Afrika/Asien: 12 000
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Huvudsakliga inkomstkälla för kvinnor 25-59 år, födda Afrika/Asien, som varit i Sverige i 
minst fem år och inte förvärvsarbetar. Skåne 2016

Afrika/Asien Inrikes födda kvinnor



Antal sysselsatta födda i 

Afrika/Asien är få. Många står 

utanför arbetsmarknaden. Men 

antalet sysselsatta ökar. 

Sysselsättningsutvecklingen för 

inrikes födda är svagare, på grund 

av en åldrande befolkning. 
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Inom vilka områden arbetar utom-
europeiskt födda kvinnor?
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Liknande yrkesstruktur. De flesta arbetar inom hälso- och sjukvård eller med 

yrken med låga eller inga krav på formell utbildning.



Kvinnor, födda i Afrika/Asien
Kvinnor, födda i Europa utanför 
EU28/Norden

Undersköterskor, kommun 1 627 Städare 1 687

Städare 1 260 Undersköterskor, kommun 1 383

Barnskötare 945 Barnskötare 662

Personliga assistenter 676 Vårdbiträden 517

Vårdbiträden 658 Personliga assistenter 480

Restaurang- och köksbiträden m.fl. 647 Restaurang- och köksbiträden m.fl. 373

Grundskollärare 457 Butikssäljare, dagligvaror 311

Undersköterskor, vård- och 
specialavdelning 284 Grundskollärare 289

Övriga kontorsass. och sekreterare 273 Övriga kontorsass. och sekreterare 281

Övriga pedagoger med teoretisk 
specialistkompetens 255 Butikssäljare, fackhandel 265

Vanligaste jobbet för 

undersköterska och städare. 
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Sammanställning av kunskap om 
utomeuropeiskt födda kvinnor som står 

utanför arbetskraften

Statskontoret 2018:3
www.statskontoret.se

Lovisa Gentz Ahl

Integrationssamordnare



Utomeuropeiskt födda kvinnor



Arbetskraften





Arbetsförmedlingens arbete 

för fler utrikesfödda kvinnor till 

arbetet och utbildning 

Camilla Rejdvik  Pålsson

a



Styrande dokument

● Diskrimineringslag (2008:567), 2 kap, 1§ och 9-10§§

● Arbetsförmedlingens instruktion

● Regeringens jämställdhetspolitiska mål

● Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Arbetsförmedlingen, 
2016-2018

● Handlingsplan för att fler utrikes födda kvinnor ska vara sysselsatta i 
arbete eller studier, 2017-2018



Vi jämställdhetsintegrerar!

Källa: SKL

https://www.youtube.com/watch?v=EEiovwaiVgA


Mål i regleringsbrevet

2016

”Andelen nyanlända som 
lämnar 
etableringsuppdraget för 
arbete eller studier ska 
öka.”

2018

”Andelen personer som 
lämnar 
etableringsuppdraget för 
arbete eller studier ska 
öka väsentligt jämfört med 
föregående år, särskilt 
bland kvinnor.” 



MO Skåne kvartal 3 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Förändring Q3-18 

jmf Q3-17 

Kvinnor jmf med 

män

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE MED 

AKTIVITETSSTÖD 26 755 29 818 56 573 47% 53% 1%

SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 12 544 14 485 27 029 46% 54% 1%

varav arbetspraktik 99 137 236 42% 58% 3%

varav arbetsmarknadsutbildning 156 363 519 30% 70% 3%

Särskilda insatser för funktionsnedsatta (lönestöd) 3 776 5 629 9 405 40% 60% -1%

Anställningsstöd 1 619 2 202 3 821 42% 58% 3%

varav Extratjänster 1 160 1 145 2 305 50% 50% -3%

varav Moderna beredskapsjobb 53 153 206 26% 74% -18%



Vår vision

Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.  

Ett jobb lägger grunden för människans oberoende, självständighet och frihet. Ett jobb ger kraft och 

förutsättningar till skapande och växande.

Företag och organisationer som har arbetskraft med rätt kompetens kan agera på bättre villkor. Det 

lägger grunden för tillväxt och välfärd. 

När människor och företag möts uppstår utveckling och innovation.

På så sätt växer människor, företag och samhället.

Tillsammans skapar vi ett rikare Sverige.



•

130 bristyrken





Arbetsförmedlingens datalager, augusti 2017



Arbetsförmedlingens datalager, augusti 2017



Hur göra skillnad?

• Handlingsplan nationellt – regionalt – lokalt. Ska ingå i verksamhetsplanering på alla nivåer. 

Ansvariga på alla nivåer utses. 

• Struktur för arbetet – jämställdhetsambassadörer på alla arbetsförmedlingar, Skåne

• Stor satsning på kompetensutveckling 

• Verktyg i vardagen för jämställt bemötande och förhållningssätt/  Skåne

• Uppföljning av aktiviteter alla nivåer – lära av varandra

• Könsuppdelad statistik och analys för åtgärder/insatser

• Satsning på strategiskt arbetsgivarearbete för ”riktad ackvirering”

• Satsning på vägledning, prova på dagar (arbetsmarknadsutb), studiebesök m m för målgruppen

• Samverkan med   kommuner

• Arbete tillsammans med externa leverantörer kring uppdraget



Lokala Arbetsförmedlingens roll

• Arbetsgivararbetet

• Matchning till arbete genom studier

• Stödja utrikes födda kvinnor med funktionsnedsättning

• Använda upphandlade tjänster för utrikes födda kvinnor

• Fördjupad samverkan med kommunerna

Handlingsplanen riktar sig till inskrivna utrikes födda kvinnor, och inte enbart för 

de i etableringsuppdraget/nya etableringsprogrammet.



MO Skåne kvartal 3 2018 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Förändring Q3-18 

jmf Q3-17 

Kvinnor jmf med 

män

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE MED 

AKTIVITETSSTÖD 26 755 29 818 56 573 47% 53% -1%

Till arbete/studier alla 1 919 2 183 4 102 47% 53% 0%

Till arbete/studier långtidsarbetslösa > 12 mån 403 560 963 42% 58% 1%

Till arbete/studier etableringen 32 79 111 29% 71% 12%

Lämnar till reguljära studier 375 317 692 54% 46% -2%

Har studiestartsstöd



Hur ser det ut i Sverige?
Sysselsättningsgraden för inrikes och utrikes födda, 16-64 

år, 2010-2017, procent.

Källa: SCB/Arbetsförmedlingen



Hur ser det ut i våra nordiska grannländer 

och i EU?

Källa: Eurostat/Nordiska ministerrådet



Det går snabbare för män, men kvinnor 

kommer ikapp med tiden
Sysselsättningsgrad för flyktingar efter antal år i landet och kön, i åldern 15-

64 år. 2016

Källa: OECD



Gynnsamma faktorer för kvinnors 

arbetskraftsdeltagande

● Särbeskattning

● Delad föräldraförsäkring

● Väl utbyggd barnomsorg

● Trygghetssystem baserat på individens inkomster

● Den svenska välfärdsmodellen som utgör en arbetsmarknad för 
kvinnor såväl som en avlastning av traditionella obetalda kvinnliga 
ansvarsområden 



Slutsatser

● Sverige lyckas bättre än många andra länder med 
att få nyanlända kvinnor i arbete, mycket tack vare 
etableringsprogrammet.

● I synnerhet kvinnors  möjligheter till jobb ökar när 
man satsar på tidiga insatser av språkträning och 
utbildning. 

● Flexibilitet är nödvändigt för att kunna kombinera 
föräldraskap med etableringsinsatser 

● Satsa på mentorsprogram som kompensation för 
bristande sociala nätverk

OBS! Tidigare OECD-studier visar att ju snabbare en 
nyanländ kvinna etablerar sig på arbetsmarknaden 
desto bättre går det också för hennes barn, i synnerhet 
för döttrarna. 



Tack för att ni lyssnade!



House of Beatrice 

Ek. förening
Ett arbetsintegrerat socialt företag



Kunskap för förändring

Matilda Kullebjörk, Winnet Skåne



FÖR EN JÄMSTÄLLD 

REGIONAL UTVECKLING OCH 

TILLVÄXT!

Matilda Kullebjörk, verksamhetsledare, Winnet Skåne



NORDISKA 
MINISTRAR 

OCH 
FÖRETAGS-

LEDARE
Bild: regeringen.se



REGIONALT LOKALT



MÅNGFALDSKARTAN

UTGÅNGSPUNKT:

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne 

ska öka tillväxten och nå målet att bli Europas mest innovativa region 

måste alla grupper i samhället inkluderas och bli en resurs i arbetet 

med att stärka den skånska tillväxten.

UTMANING:

Hur kan vi diversifiera könsuppdelad statistik?  





KVINNOR MED UTLÄNDSK 

BAKGRUND…

… sitter på minst maktpositioner i arbetslivet

… förvärvsarbetar i minst utsträckning

… den sämsta ekonomiska situationen i 

regionen.

MÄN MED SVENSK 

BAKGRUND…

… sitter på flest maktpositioner i arbetslivet

… förvärvsarbetar i störst utsträckning

… har den bästa ekonomiska situationen i 

regionen

KVINNOR MED SVENSK BAKGRUND HAR SOM GRUPP FÖRDELAR GENTEMOT 

GRUPPEN KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND.

MÄN MED SVENSK BAKGRUND HAR SOM GRUPP FÖRDELAR GENTEMOT GRUPPEN 

MÄN MED UTLÄNDSK BAKGRUND.



MÅNGFALDSBUSSEN 2017-2018



Följ oss på Facebook och anmäl 

dig till vårt nyhetsbrev!

http://www.facebook.com/winnetskane


matilda.kullebjork@winnetskane.se 0707-34 35 64

FRÅGOR?



Foo Café – för utomeuropeiskt 

födda kvinnor på arbetsmarknaden 

Michael Tiberg, Foo Café





Hela familjen – om hur helhetssyn och 

jämställdhetsarbete bidrar till kvinnors 

inkludering på arbetsmarknaden                              

Magnus Sjöberg, Malmö



Om Hela familjen 2.0

•

•

•

•



Hur vi jobbar med flyktingar och 

ohälsa?

• Flyktingar inte enda målgrupp för vårt projekt.

• Ca 70% av deltagarna kommer från länder där de 

kan kategoriseras som flyktingar. 30% av dem har 

ohälsa av olika slag.

• Kartläggning.

• Individuell plan för båda de vuxna i hushållet.

• Samverkan med andra insatser, både för ohälsa och 

arbetsmarknad.





Resultat

• 479 av 738 deltagare gjorde en förflyttning mot 

självförsörjning under projekttiden.

• 167 till arbete (99 kvinnor och 68 män).

• 30 till studier (24 kvinnor och sex män).

• 118 av annan orsak (87 kvinnor och 31 män).

• Totalt 315 avslutade deltagare.

• Projektmål: 120 avslut till självförsörjning via 

arbete/studier.



Simrishamnsmodellen –

att tillföra och tillhöra 

Anne Olofsdotter och Bilal Ejaz, 

Simrishamn



Integrationsprojektet 2016 
Vi använde individens förväntan 

Vilja att passa in i samhället, arbetsstolthet och eget värde 

Integration och arbete
Simrishamns kommun

Tidig integration med arbetsmarknadsfokus
• Motverkar passivitet, värdesänkning och utanförskap

• Ger goda bilder för ett normalt liv i det svenska samhället

• Förkortar väg till självförsörjning

• Vuxna blir förebilder

• Ekonomiskt vinst för kommun och samhälle

• Delta på en arbetsplats – egen kraft och arbetskompetens bibehålls o stärks

• Arbetskraftsresurs mot bristyrken: lärare, vård o omsorg m.fl.. – samhällsvinst



76

Ett arbetsmarknadsprojekt- Simrishamn kommun 
januari 2017- mars 2018

SADIA
• Af medel för ett projekt för kvinnor i Etableringen (målgruppen ”längst från 

arbetsmarknaden”. 
• Ger förberedelse för krav och förväntningar på en arbetsplats 
• Praktik i kombination med SFI och med målet självförsörjande lönearbete. 
• Metoden som har gett stort resultatgenomslag används som grund i 

fortsatta arbetsmarknadsverksamhet (Team ARENA). 

Integration och arbete
Simrishamns kommun



Antal 

kvinnor i 

början

Lämnade 

projekt 

(olika 

skäl*)

Antal 

kvinnor till 

slutet

Praktik Jobb

efter 

praktik

Direkt 

E.T/  

jobb

Avvisad

e 

praktik/ 

jobb **

Grupp 1 11 1 10 7 2 1 2

Grupp 2 15 3 13 3 1 3 3

Grupp 3 10 1 9 3 1 4 1

Summa 36 6 30 13 4 8 5

Summa 

(praktik +

jobb)

25

Framgångs 

procent***
85%

* Skäl är graviditet, flytt, mammaledig och inskriven till andra projekt av A.F ** avvisade jobb på olika platser i kommunala verksamhet och på 

externa företag

*** framgångsprocent beräknas som antal kvinnor i slutat minus 

kvinnor som avvisade praktik/ jobb

Projekt SADIA - Resultatet



Utbildningsnivå

Utbildning Antal Procent

Analfabet 7 20 %

Grundskola

< 5 år

8 22 %

Grundskola 

> 5 år

3 8 %

Gymnasium 13 36 %

Högskola 5 14 %

Totalt 36 100%

Språknivå

Språk Antal procent

SFI Nivå A 18 50 %

SFI Nivå B 8 22%

SFI Nivå C 7 20%

SFI Nivå D 3 8%

Totalt 36 100%

Överblick förkunskapsnivå  

Överblick förkunskapsnivå  

SADIA –Överblick förkunskapsnivå  



Praktik Extratjänst Direkt jobb

Hotell och restaurang Vård och Omsorg Hotell och restaurang

Vård och Omsorg Förskolor studie

Förskolor Grundskola

Bageri och konditori Arbetsmarknad

Privata VoO

Nuvarande situation

7 kvinnor kunde inte fortsätta jobbet efter praktik på grund av graviditet, 

sjukdom eller de var analfabet

10 ut av 12  fortfarande jobbar på deras respektive arbetsplatser

7 av 10 kommer till vårt ny program Team Arena

SADIA  Resultat efter avslut 



SADIA- verksamhet plan
• Alla är likavärde

• Alla kan bidra nånting till samhället

• Alla kan lära sig nya saker

• Alla får chansen att prova 

• Alla kan förändra- för att förändring är det enda 

konstanten.

• Det svenska samhället kan inte lyckas utan 

kvinnors deltagande.

• Hur kan jag själv bidra positivt- Brainstorming 

process 

SADIA – Kärnvärden



SADIA – Tårtbitar i innehållet

Brainstorming

Arbetsmarknads 
kunskap

Svenska 
samhället

”Framgångs 
kvinnor” 

Studiebesök

Aktiviteter

SFI



• Arbetskultur i olika länder t.ex. Syrien, Afghanistan, Eritrea, Pakistan 

och Sverige

• Sveriges sysselsättningsstruktur

• Skyldigheter och rättigheter på en arbetsplats

• Information om Simrishamn kommun

– Hur kommunen fungerar 

– Kommunen som största arbetsgivare

• Hur kan en arbetsplats se ut och fungera

• Hur kan man konvertera sin praktik till jobb

• Skapa CV och personligt brev

SADIA – Program



• Kulturell värdering i Sverige

• Högtider i Sverige

• Hur kan man bygga broar mellan olika kulturer

• Invandring och dess effekt

• Inspiration av motiverande möten med invandrade som 

har lyckats i Sverige

• Hur man presenterar sig för arbetsgivare

• Utmaningar för nyanlända kvinnor i Sverige

• Pensionärer om sin livshistoria

• Studiebesök

• SFI

SADIA – Program



LUNCH 12.00-12.45



Interaktiv reflektion och samtal med 
hjälp av förmiddagens talare 

Lakshmi Freier, Kristianstad



Vilka tankar har väckts hos dig?



Vilket tema tycker du är viktigast?



Vad vill du gå hem och göra nu?



Vad behöver du veta/fråga dagens 
talare för att gå vidare? 



Strategiskt arbete inom familjen Helsingborg 
tillsammans med Arbetsförmedlingen
Upplägg

• Familjen HBG i stort, 11 kommuner och Arbetsförmedlingen, vi har ett 
behov av samarbete

• Bakgrund och styrning

• Beslut

• Det här ska vi göra för att nå målet

• Löpande uppföljning

• Operativt arbete i respektive kommun tillsammans med AF och ett 
lärande mellan kommunerna

• Ett exempel, så här tar vi vidare arbetet i Helsingborg

• Frågor

• Tack för oss



Konsekvenser av bristen

• 70% uppger att befintlig personal fick arbeta mer (40%)

• 15% hyrde in från bemanningsföretag (10%) 

• 25% uppger att planerad expansion sköts på framtiden (1%)

• 25% tackade nej till ordrar

• 20% uppger att produktionen/servicen minskade (5%)

• Drygt var 5:e offentlig arbetsgivare uppger att KVALITÈN FÖRSÄMRADES

• Mindre än 1 procent hade tankar på att flytta produktion utomlands



Den stora potentialen på 

arbetsmarknaden

• En fjärdedel av de utrikes födda kvinnorna i åldrarna 20–64 
år står idag utanför arbetskraften

• Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning 
som utsträckning som inrikes födda kvinnor…

➢ BNP-nivån 1,5 procent högre

➢ arbetslösheten 1 procentenhet lägre

➢ de offentliga finanserna stärks med cirka 37 miljarder 
kronor



Behov av samarbete

Tydligare styrning ger effektivare samverkan

Mycket större 

utbud

för individen

Vi utvecklar 

vår kompetens

tillsammans

Vi har samma 

arbetsmarknad

Ger 

”ekonomiska-

muskler”

Kan komplettera

varandras utbud och 

specialiteter

Behöver inte köra

halvfulla utbildningar 

eller projekt



Tydligare styrning ger 

effektivare samverkan
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etablering
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11 kommuner och 
Arbetsförmedlingen

Strategiskt arbete inom familjen Helsingborg 
tillsammans med Arbetsförmedlingen

Strategiska styrgruppen för arbetsmarknad, 

Vuxenutbildning och migration & etablering, samt AF har beslutat: 

att vi ska halvera arbetslösheten bland utrikesfödda 
kvinnor 

Tidsperiod sep-18—aug 20
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Såhär ska vi nå målet att halvera arbetslösheten för utrikesfödda kvinnor

Målgrupp

Utrikes födda kvinnor som är arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen

• Vi ska mäta, analysera och kommunicera statistik

• Arbetsmarknadsperspektiv och förväntningar

• Resurser i samhället 

• Arbetsförmedlingens planeringsverktyg ska vara vår gemensamma ingång i arbetet 

• Utbildning och gemensam utbildningsplan. Satsning på utbildningsplikten 



Strategiskt arbete inom familjen Helsingborg i 
samarbete med AF

Vi bygger vårt arbete på underlag

både ur ett arbetslöshets och 

arbetsgivarperspektiv.
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Öppet arbetslösa och i program september 2018
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VuxenutbildningMigration och 

etablering
Arbetsmarknad

Uppföljning 

av målen

Strategiska

styrgrupp



Såhär organiserar vi oss i Helsingborg för att nå målet

107

AF-AMF direktör 

och chef

Styrgrupp/

DUA Tillväxt

Styrgrupp/

DUA 

Ungdom

Styrgrupp/

DUA Långa

ärende

Styrgrupp/

DUA

Nyanlända



Tack för att ni lyssnade

Johan Jern, verksamhetssamordnare, 

Arbetsförmedlingen johan.jern@ Arbetsförmedlingen.se

Nadine Khalil, strategisk utvecklare, Helsingborgs stad, 

arbetsmarknadsförvaltningen  nadine.khalil@helsingborg.se

Ann Abrahamsson, koordinator familjen HBG o strategisk utvecklare, 

Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, 

ann.abahamsson@helsingborg.se





LÄNK TILL ANMÄLAN

Yalla Sofielund är ett ESF-

finansierat arbetsmarknadsprojekt 

som ägs av Malmö stad och 

bygger på Yalla Trappans 

metoder. Under projekttiden har 

vi erbjudit arbetsträning för 

Malmöbor som står långt från 

arbetsmarknaden och lagt 

grunden för ett socialt företag. 

https://malmo.se/Foretagande--jobb/Lediga-jobb-i-Malmo-stad/Svart-att-fa-jobb/Arbetsmarknadsinsatser/Insatser/Yalla-Sofielund/Anmalan-till-Yalla-Sofielunds-slutkonferens.html


26 nov Integrationens betydelse för kompetensförsörjningen

29 nov Nyanlända akademiker - en lösning på kompetensbristen

29 nov Högutbildade migranter i Sverige

30 nov Från projekt till permanent verksamhet! Resultatet av 
Yrkes-sfi i Skåne

30 nov Hur kan Arbetsförmedlingen arbeta med att få fler 
utrikesfödda kvinnor till både utbildning och arbete?

LÄNK TILL ANMÄLAN

https://kfskdemo-my.sharepoint.com/personal/jenny_strand_kfsk_se/Documents/Strategiskt forum/Strategiskt forum 181115.pptx


Välkommen igen…

23 nov 9-12 Familjecentraler som arena för språk 

och integration

12 dec 9-12 Öppet forum

Anmälan via www.kfsk.se



Nu är det fika!

Tack för idag


