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Motion utredning utrikes födda kvinnors deltagande 
i arbetsmarknadsåtgärder 
Sammanfattning  
Sveriges Kvinnolobby tackar för möjligheten att yttra sig över motionen. Vi välkomnar att Stockholms stad 
vill utreda utrikes födda kvinnors deltagande i kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Att ha god kunskap 
om insatsers fördelning på och utfall för kvinnor respektive män är nödvändigt för att kunna bedöma 
effektiviteten. Det är också endast så som skillnader mellan kvinnor och män kan åskådliggöras. Vi vill 
dock understryka vikten av att en sådan utredning lämnar förslag eller på andra sätt leder fram till 
åtgärder som kan göra att fler utrikes födda kvinnor blir ekonomiskt självständiga. Vidare ifrågasätter vi 
om ökad individanpassning kommer gör att fler kvinnor deltar i insatser och kommer i sysselsättning. 
Istället förordar vi en stark styrning med öronmärkta platser för kvinnor, tydliga mål och standardiserade 
arbetssätt.  

Rekommendationer till kommande utredning  
Alla medborgare som står långt från arbetslivet har rätt till likvärdigt stöd från kommunen. Det 
jämställdhetspolitiska delmålet om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk självständighet gäller hela befolkningen. Men när Sveriges Kvinnolobby 
granskade Arbetsförmedlingens etableringsprogram fann vi att nyanlända kvinnor fick ta del av färre, 
senare och sämre insatser än nyanlända män. 1 

Det finns starka skäl att misstänka att den skeva fördelning av arbetsmarknadsåtgärder som vi såg på 
nationell nivå och som finns på många andra håll i landet också existerar inom Stockholms stad. För att ta 
reda på detta krävs en sammanställning av information och en analys av deltagandet i och resultatet av 
olika åtgärder. En kommande utredning bör beakta: 

• Deltagandet i och resultatet av olika insatser uppdelat på kön, födelseland och/eller utländsk/svensk 
bakgrund. 

• Kostnader per insats och individ liksom aggregerade insatser och kostnader på gruppnivå.  

 

1 Sveriges Kvinnolobby. Snabbspår och stickspår – en jämställdhetsgranskning av etableringsinsatser i 
budgetpropositionen för 2017.  
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• Hinder för att delta i insatser uppdelat på kön, födelseland och/eller utländsk/svensk bakgrund. 

• Kopplingen mellan nyttjande av barnomsorg och uteblivet deltagande i insatser.  

 

Åtgärder som hjälper fler kvinnor till egen försörjning 
Utrikes födda kvinnors svaga anknytning till arbetsmarknaden och den skeva fördelningen av etablerings- 
och arbetsmarknadsåtgärder har belagts ett flertal tillfällen. Istället för ytterligare kartläggningar är tiden 
kommen för lösningar. Vi hoppas att en kommande utredning kan föreslå eller på andra sätt leda fram till 
åtgärder som hjälper fler utrikes födda kvinnor att ta sig till egen försörjning. Nedan listar vi några av våra 
förslag för bättre och mer jämställda arbetsmarknadsåtgärder för utrikes födda:  

• En tydligare styrning mot jämställdhet. Öronmärk hälften av platserna i subventionerade anställningar, 
extratjänster, praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder för kvinnor. Skapa tydliga mål och rutiner 
för kommunens handläggare och följ upp utfallet regelbundet.   

• Fler vägar in i kvinnodominerade yrken. Kortutbildade kvinnor som kommer till Sverige vill ofta arbeta 
inom vård och omsorg där det finns ett stort behov av arbetskraft. Det enda som saknas är insatser som 
ser till att de hittar och kan ta dessa jobb. Säkerställ att relevant vuxenutbildning erbjuds parallellt med 
SFI eller annat språkstöd. 

• Erbjud och uppmuntra inskrivning i förskolan. Säkerställ tillgänglig barnomsorg alla tider på dygnet och 
tillfällig barnpassning i anslutning till insatser på anläggningsboenden, kommuner och myndigheter. 
Informera om och uppmuntra inskrivning i förskolan i bostadsområden med hög arbetslöshet.   

• Särskilt traumastöd för kvinnor som flytt till Sverige. Ohälsa kan vara ett hinder för deltagande i 
insatser och etablering. Se till att utrikes födda kvinnor får ta del av vård och hälsofrämjande insatser, 
inklusive anpassad traumabehandling för kvinnor som utsatts för mäns våld i eller på väg till Sverige. 
Traumabehandlingen bör utformas med hänsyn till det stigma som kan följa av sexuella övergrepp.   

• Utbildning i jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck. Se till att alla handläggare som möter 
utrikes födda kvinnor har utbildats i jämställdhet och är tränade i att upptäcka och agera mot 
hedersrelaterade normer och begränsningar. 

• Stärk stödet till utrikes födda kvinnors organisering. Kvinnoorganisationer och andra föreningar kan 
spela en viktig roll i att minska avståndet till arbetslivet och det övriga samhället, men måste i så fall få 
tillräckliga och långsiktiga bidrag.  
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• Långsiktiga insatser som är utformade för att möta problemen. Ta fram och avsätt pengar för program 
som är anpassade efter de behov som olika grupper av kvinnor och män har. Med fördel kan modell för 
detta hämtas från Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) SMART-studier. 2 

 

Standardisering kan vara bättre än individanpassning 
Motionen nämner att ökad individanpassning skulle hjälpa utrikes födda kvinnors etablering. Sveriges 
Kvinnolobby ifrågasätter denna slutsats, i synnerhet när individanpassningen görs genom automatiserade 
bedömningsstöd. De automatiserade bedömningsstöd som finns kan inte leverera ett bra och jämställt 
stöd eftersom den indata som skulle kärvas för detta inte finns att tillgå.   

Svensk arbetsmarknad, svenska kvinnors höga arbetskraftsdeltagande liksom svenska mäns ännu högre 
arbetskraftsdeltagande bygger inte på individanpassade insatser utan strukturella sådana. Det är också 
framförallt strukturella hinder som gör att utrikes födda kvinnor i mindre utsträckning deltar i 
arbetsmarknadsåtgärder och därefter kommer i arbete eller annan sysselsättning. En vanlig orsak till att 
kvinnor inte deltar i insatser är att de tar hand om barn som ofta är så stora att de kan och bör vara i 
förskola. Det bästa sättet att hjälpa dessa kvinnor är ett standardiserat arbetssätt som uppmuntrar en 
jämställd fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete genom att erbjuda insatser i samma omfattning 
till både kvinnor och män. Standardiserade rutiner kan också säkerställa att kommunens handläggare 
bemöter kvinnor och män på samma sätt, vilket minskar risken för diskriminering. 

 

2 Sveriges kommuner och regioner, SKR. Smart ekonomi – att räkna på jämställdhetsvinster -  en 
sammanfattning. 2015 
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