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Inledning 
Sverige har, under 2010-talet, haft en stor befolkningstillväxt. Mellan 2010 och 2020 
ökade Sveriges befolkning med 986 907 personer, vilket gör att landets totala 
befolkning nu uppgår till 10 327 589 personer. Enligt Statistiska centralbyrån 
(fortsättningsvis SCB) beror folkökningen på två orsaker, del att det föds fler än det 
dör, men framför allt att andelen som invandrar är högre än andelen som utvandrar. 
SCB skriver att cirka 73% av folkökningen, under 2010-talet, kan tillskrivas 
migrationen, vilket gör att andelen utrikesfödda i Sverige numera uppgår till cirka 20%, 
eller cirka två miljoner människor.1 
Många av dem som har invandrat till Sverige har haft svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, något som har gjort att Sverige har Europas högsta 
sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikesfödda. Immigranters förutsättningar att 
lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden påverkas utav dennes bakgrund och 
utbildningsnivå. Enligt SCB är andelen bland de vuxna som invandrat till Sverige de 
senast åren mer högutbildade än befolkningen i sin helhet, men en fjärde nyinvandrad 
inte gått gymnasiet2. Invandringen och asylmottagandet kan också skilja sig mellan 
länder. Asylmottagandet kan utgöra ett exempel. 2015 tog Sverige emot 12,4 procent 
av alla asylsökande i EU. Detta är visserligen under Tyskland som tog emot flest (35,2 
%), men per miljon invånare tog vi detta år emot nästan tre gånger fler3. Efterföljande 
år har Sverige tagit emot omkring mellan 1,9 – 3,8 procent av alla asylsökande i EU.  
Eklund och Larsson skriver i sin rapport, När blir utrikesfödda självförsörjande?, att 
det råder ett stort ekonomiskt utanförskap i Sverige. År 2016 var det, enligt Eklund och 
Larsson, cirka 600 000 utrikesfödda i arbetsför ålder som inte var självförsörjande.4 
Eklund och Larsson definierar självförsörjning i form av 2019 års fyra prisbasbelopp, 
vilket kan omräknas till 12 600 kronor i disponibel månadsinkomst. I genomsnitt tar det 
12-13 år för hälften av alla utrikesfödda att nå självförsörjning. Det kan även synas i 
andelen utrikesfödda barn som lever i en låg ekonomisk standard. 
Enligt en, nyligen publicerad, analys från SCB, lever cirka 70% av de utrikesfödda 
barnen, i var fjärde kommun, i en låg ekonomisk standard. Utslaget över hela landet, 
omfattar det 54% av alla utrikesfödda barn. Av de fem kommuner som har störst andel 
utrikesfödda barn i låg ekonomisk standard, återfinns tre kommuner som ingår i 
Samordningsförbunden Värmland/Dals upptagningsområde. Kommunerna, i fråga, är 
Åmål, Filipstad och Säffle.5 Därmed, kan det sägas att det råder en ojämlikhet mellan 
grupperna inrikes och utrikesfödda, såväl ur ett nationellt perspektiv, som ett 
värmländskt perspektiv. Denna ojämlikhet är också, relativt, outforskad i en lokal 
kontext. Det finns mycket få, om någon, rapport som försöker kartlägga utrikesföddas 
situation på den värmländska arbetsmarknaden. 

 
1 SCB, En miljon fler under det senaste decenniet, 2020 
2 https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2019/stora-skillnader-i-utbildningsniva-mellan-nyinvandrade/ 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/asylum2015 
4 Eklund, J., & Larsson, J., När blir utrikes födda självförsörjande?, 2020, s. 7 
5 SCB, Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard, 2021 
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Bakgrund 
Samspelets styrelse beslutade i juni 2021, att uppdra åt undertecknad att utreda 
utrikesföddas problematik att nå till arbetsmarknaden. Bakgrunden till beslutet, är att 
Samspelets ägare och styrelse upplever att det finns behov av faktaunderlag gällande 
gruppen utrikesfödda inför eventuella kommande insatser. 
 

Uppdragsbeskrivning 
Samspelets styrelse beslutade att uppdraget ska baseras på följande punkter: 
- att undersöka förhållanden kring utlandsföddas situation att nå arbetsmarknaden 
baserat på underlag och fakta rörande Samspelets parter (Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Region Värmland samt kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums 
och Kristinehamn). 
- gäller Samspelets upptagningsområde. 
 
 

Deltagande parter 
I enlighet med styrelsebeslutet, rör projektet alla parter inom samordningsförbundet. 
Parterna kan beröras olika mycket, men det förväntas att data kommer att inhämtas från 
Samspelets samtliga parter.  
 
 

Avgränsningar 
För att kunna genomföra projektet, har ett antal avgränsningar gjorts om vad rapporten 
ska undersöka. Efter dialog och slutförd kartläggning, valdes följande områden:  

• Geografi – Samspelets upptagningsområde 

Ålder – 16–65 (alternativt 18–65) 

• Kön 

• Skolunderbyggnad (SFI) 

• Ursprungsland 

• Utbildningsnivå 

• Arbetslösa med funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga 

• Folkbokförd kommun 

• Försörjning 
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Förväntat resultat/syfte 
Att öka kunskapen om utrikesföddas problematik att nå arbetsmarknaden i Samspelets 
upptagningsområde utifrån avgränsningarna ovan. 

Arbetssätt 
Projektets arbetssätt utgörs av olika kvantitativa data, som, i enlighet med det beslutade 
projektdirektivet, utgår från samspelets parter. 
Arbetet använder FINSAM:s mall om behovsanalys och planering av insatser.6  
Mallen består av tre olika faser, kartläggningsfasen, datainsamlingsfasen och 
resultat/diskussion.  
Kartläggningsfasen visade att det finns stora skillnader mellan Samspelets kommuner 
rörande tillgänglig statistik om utrikesfödda. Vissa kommuner har, till exempel, ingen 
bakgrundsspecifik statistik mer än de utrikesfödda som kan räknas som nyanlända. Om 
nyanlända avslutas från Arbetsförmedlingens etableringsprogram och därefter uppbär 
ekonomiskt bistånd, försvinner dessa ut i kommunens övergripande statistik om 
biståndstagande. Vissa kommuner delar upp sin statistik på utrikes/inrikesfödda, utefter 
olika variabler. Kartläggningsfasen visade, således, att en direkt jämförelse, med 
material enbart från parterna, skulle bli svår, då statistiken som kommunerna kunde 
tillhandahålla inte var konsekvent med varandra. Bristen på konsekvent statistik från 
Samspelets parter, innebar att rapportens datainsamling har utgått från öppna databaser.  
Datainsamlingen har fokuserat på data som är fördelat på inrikes/utrikesfödd, kön, ålder 
och region/kommun, vilket har gjort att data kan bearbetas för att få till en jämförelse 
mellan alla fyra kommuner. Den data som har bäring på befolkningsutvecklingen, 
befolkningssammansättningen, utbildningsnivå, och andel förvärvsarbetar, kommer 
från SCB. Om kommunernas SFI-utbildningar, kommer data från Skolverkets öppna 
databas. Om kommunernas arbetslösa, kommer data från en av Arbetsförmedlingens 
verksamhetssamordnare. Slutligen, kommer all data, om kommunernas ekonomiska 
bistånd, från Socialstyrelsens öppna databas. All insamlade data har sedan bearbetats 
för den här rapporten.  
Resultatdelen syftar till att presentera insamlad data på ett begripligt och 
lättöverskådligt sätt i rapportform. 
I den avslutande delen av rapporten, presenteras en sammanfattning av rapporten och 
en avslutande diskussion. 
 

Definitioner 
Utrikesfödda är den del av befolkningen som är födda i ett annat land än Sverige. 
Enligt SCB, ingår invandrare, utländska studenter och adopterade i begreppet. 
Asylsökande, och andra som inte är folkbokförda i landet, räknas ej in i statistiken.7 
Bakgrund är den del av befolkningen som är utrikesfödd, samt inrikesfödda med två 
utrikesfödda föräldrar. Likt begreppet utrikesfödda, omfattas ej asylsökande och andra 

 
6 Finansiell samordning mellan myndigheter, enligt lag (2003:1210), INSTRUKTION - Mall för behovsanalys och 
planering av insatser, 2017 
7 SCB, Utrikes födda i Sverige, 2021 
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som inte är folkbokförda i landet. Svensk bakgrund är den del av befolkningen som är 
inrikesfödd, med minst en inrikesfödd förälder. 

Befolkningen i Riket 
För att sätta utvecklingen i ett större perspektiv presenteras först rikets 
befolkningsutveckling från 2002 till 2020 fördelat per inrikesfödda och utrikesfödda, 

vilket följs av befolkningsutvecklingen i Värmland, som län, följt av 
befolkningsutvecklingen i Samspelets deltagande kommuner. Källa: SCB 
 
 
Sveriges befolkning har ökat, från 9 415 570 personer år 2010, till 10 379 295 personer 
år 2020. Det motsvarar en ökning om 1 438 507 personer på ett årtionde. Enligt SCB 
kan cirka 73% av ökningen, från 2010 och framåt, tillskrivas migration, vilket innebär 
att cirka två miljoner av rikets befolkning består av utrikesfödda. 
Sedan 2002 har andelen med utländsk bakgrund i landet ökat från 15,19% till 25,88%. 
Den största ökningen skedde under 2010-talet. Under denna tidsperiod, ökade andelen 
med utländsk bakgrund, med 6,7 % av hela rikets befolkning, motsvarande siffra, för 
perioden 2002 till 2010, är 3,9%. 
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Tabell 1 - Befolkningsutvecklingen i riket i mn personer (2010-2020) SCB 
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Befolkningen i Värmland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ökande befolkningstrenden kan även ses i Värmland. I länet har det skett en stadig 
befolkningsökning sedan 2011. Den stora ökningen mellan 2014 och 2016 kan, enligt 
SCB:s statistik, tillskrivas migrationen, där antalet personer med utländsk bakgrund i 
länet ökade från 36 576 år 2014, till 42 472 under 2016. 
Sedan 2002 har andelen med utländsk bakgrund i länet ökat, från 8,64% till 16,75% 
under 2020. Sett till antalet med svensk bakgrund i länet, har den siffran minskat från 
249 795 under 2002, till 235 503 under 2020. Således, har andelen invånare, med minst 
en inrikesfödd förälder, minskat med totalt 14 292 personer sedan 2002. Samtidigt, som 
andelen invånare som är födda utomlands, samt inrikesfödda med två utrikesfödda 
föräldrar, har ökat med totalt 23 758 personer sedan 2002. 
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Befolkningssammansättningen i Värmland 
Här presenteras befolkningssammansättningen i Värmlands län. Tabellerna visar de 
invånare, i alla åldrar, som är födda i utlandet, fördelat på födelseområde. Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av de invånare som är födda i annat land än Sverige, kommer den största gruppen från 
Asien. Sammanlagt, är 14 630 personer födda i Asien, vilket gör att strax över 5% av 
alla värmlänningar är födda i Asien, varav dessa, har totalt 4 954 personer Syrien som 
födelseland. Den näst största gruppen utrikesfödda kommer från gruppen ”Norden 
utom Sverige”, vilken består, till största del, av norrmän och finländare.  
SCB har valt att enbart förevisa de länder som, sett till riket, invandrat flest personer 
ifrån, fördelat på kommunerna, därav hamnar 22% av alla utrikesfödda från 
födelseregionen Asien, i kategorin ”Övriga Asien”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norden utom Sverige: 8 484 
(22%)

EU utom Norden: 
6 397 (17%)

Europa utom EU och 
Norden: 4 197 (11%)Afrika: 3 474 (9%)

Nord- och 
Sydamerika: 1 432 

(4%)

Asien: 14 630 (38%)

Tabell 6 - Antal och andel invånare som är födda i utlandet, efter födelseområde - Värmland 2020 
Totalt: 38 614 

Syrien: 4 954 
(34%)

Irak: 2 419 
(17%)

Afganistan: 1 610 
(11%)

Thailand: 1 195 
(8%)

Iran: 1 185 
(8%)

Övriga Asien: 3 267 
(22%)

Norge: 5 838 
(69%)

Finland: 1 996 
(24%)

Danmark: 553 
(6%) Island: 97 (1%)

Tabell 7- Invånare födda i Asien, Värmland 2020 
Totalt: 14 630 

Tabell 8 – Invånare födda i Norden utom Sverige, Värmland 2020 
Totalt: 8 484 
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Befolkningen i Samspelets kommuner 
Här presenteras befolkningsutvecklingen i Samspelets kommuner. Först presenteras 
kommunernas totala befolkningsutveckling från 2010, fram till 2020, följt av 
utvecklingen av andelen med utländsk bakgrund i kommunerna. Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsutvecklingen bland Samspelets kommuner varierar. Samtliga kommuner 
utom Kristinehamn har sett en positiv befolkningsutveckling sedan 2015. Trots att 
totalt 1 625 personer med utländsk bakgrund har flyttat in i Kristinehamn sedan 2010, 
kan det inte väga upp det faktum att 1 243 personer med svensk bakgrund har flyttat 
från kommunen. Utflyttningen av inrikesfödda, har gjort att andelen personer med 
utländsk bakgrund har ökat med 6,5% sedan 2010. Andelen personer med utländsk 
bakgrund ökar även i övriga kommuner, den näst största ökningen finns i Karlstad. I 
Karlstad har totalt 6 262 personer med utländsk bakgrund flyttat in sedan 2010, vilket 
har gjort att andelen personer med utländsk bakgrund har ökat med 5,4% sedan 2010. 
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Befolkningssammansättningen i Samspelets kommuner 
Här presenteras befolkningssammansättningen i Samspelets kommuner. Tabellerna 
visar antal och andel utrikesfödda i Samspelets kommuner, fördelat per födelseregion. 
Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samspelets kommuner kan sägas följa samma trend som går att se i länet i stort. I 
samtliga kommuner kommer den största andelen utrikesfödda från födelseområdet 
Asien. Gruppen är som allra störst i kommunerna Kristinehamn och Karlstad, där de 
utgör nästan hälften av alla utrikesfödda i kommunen, 49% i Kristinehamn och 47% i 
Karlstad. Utrikesfödda från Norden är den näst största gruppen i tre av de fyra 
kommunerna, enbart Karlstad avviker från övriga kommuner, där gruppen Europa utom 
EU utgör 14% av Karlstads alla utrikesfödda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norden utom 
Sverige: 284 

(23%)

EU utom 
Norden: 

209 (17%)

Europa utom 
EU och Norden: 

178 (15%)

Afrika: 98 
(8%)

Nord- och 
Sydamerik
a: 77 (6%)

Asien: 369 
(30%)

Norden utom 
Sverige: 287 

(27%)

EU utom 
Norden: 

201 (19%)

Europa utom 
EU och Norden: 

86 (8%)

Afrika: 118 
(11%)

Nord- och 
Sydamerika

: 35 (3%)

Asien: 317 
(30%)

Tabell 11 - Antal och andel utrikesfödda efter födelseområde 
Hammarö, 2020 
Totalt antal invånare födda i utlandet: 1 215 

Tabell 12 - Antal och andel utrikesfödda efter födelseområde 
Grums, 2020 
Totalt antal invånare födda i utlandet: 1 044 

 

Norden utom 
Sverige: 596 

(17%)

EU utom 
Norden: 

350 (10%)

Europa utom 
EU och 

Norden: 429 
(12%)Afrika: 293 

(9%)

Nord- och 
Sydamerika

: 78 (2%)

Asien: 1 683 
(49%)

Norden utom 
Sverige: 1 608 

(12%)
EU utom 
Norden: 

1 738 
(13%)

Europa utom 
EU och 

Norden: 1 860 
(14%)

Afrika: 1 198 
(9%)

Nord- och 
Sydamerika: 

648 (5%)

Asien: 6 189 
(47%)

Tabell 14 - Antal och andel utrikesfödda efter födelseområde 
Karlstad, 2020 
Totalt antal invånare födda i utlandet: 13 241 

Tabell 13 - Antal och andel utrikesfödda efter födelseområde 
Kristinehamn, 2020 
Totalt antal invånare födda i utlandet: 3 429 
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Förvärvsarbetande ålder i Samspelets kommuner 
Här presenteras den förvärvsarbetande befolkningen (18-65), fördelat på bakgrund och 
kön. Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av den del av befolkningen som befinner sig i den förvärvsarbetande åldern, är 
andelarna i kommunerna relativt jämna. Av de fyra kommunerna, sticker Hammarö ut, 
där enbart 10% av alla förvärvsarbetande har utländsk bakgrund. I övriga kommuners 
befolkning, ligger motsvarande siffra mellan 16 och 20%, vilket innebär att ungefär var 
femte/sjätte person i förvärvsarbetande ålder har en utländsk bakgrund. Ur ett 
könsperspektiv, sticker Kristinehamns fördelning ut, där män med utländsk bakgrund är 
3% större än andelen kvinnor med utländsk bakgrund. I de andra kommunerna är 
fördelningen mer jämn mellan könen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Män - Svensk 
bakgrund 4 
144 (45%)

Kvinnor -
Svensk 

bakgrund 4 
148 (45%)

Män - Utländsk 
bakgrund 488 (5%)

Kvinnor - Utländsk 
bakgrund 473 (5%)

Totalt antal 18-65: 9 253 (100%)

Tabell 15 - Antal och andel personer i förvärvsarbetande ålder 
Hammarö, 2020 
Totalt Svensk bakgrund: 8 292 (90%) 
Totalt Utländsk bakgrund: 961(10%) 

Män - Svensk 
bakgrund 2 211 

(44%)

Kvinnor -
Svensk 

bakgrund 2 
043 (40%)

Män - Utländsk 
bakgrund 404 (8%)

Kvinnor - Utländsk 
bakgrund 378 (8%)

Totalt antal 18-65: 5 036 (100%)

Tabell 16 - Antal och andel personer i förvärvsarbetande ålder  
Grums, 2020 
Totalt Svensk bakgrund: 4 254 (84%) 
Totalt Utländsk bakgrund: 782 (16%) 

Män - Svensk 
bakgrund 5 
630 (42%)

Kvinnor -
Svensk 

bakgrund 5 
253 (39%)

Män - Utländsk 
bakgrund 1 375 

(11%)

Kvinnor - Utländsk 
bakgrund 1 264 (8%)

Totalt antal 18-65: 13 522 (100%)

Tabell 17 - Antal och andel personer i förvärvsarbetande ålder 
Kristinehamn, 2020 
Totalt Svensk bakgrund: 10 883 (81%) 
Totalt Utländsk bakgrund: 2 639 (19%) 

Män - Svensk 
bakgrund 23 

572 (41%)

Kvinnor -
Svensk 

bakgrund 22 
894 (39%)

Män - Utländsk 
bakgrund 5 943 

(10%)

Kvinnor - Utländsk 
bakgrund 5 823 

(10%)

Totalt antal 18-65: 58 232 (100%)

Tabell 18 - Antal och andel personer i förvärvsarbetande ålder 
Karlstad, 2020 
Totalt Svensk bakgrund: 46 466 (80%) 
Totalt Utländsk bakgrund: 11 766 (20%) 
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Utbildningsnivån i Samspelets kommuner 
Här presenteras utbildningsnivån i Samspelets kommuner, fördelat per högsta avslutad 
utbildning, bakgrund, kön och ålder. Källa: SCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammantaget, för åldersgruppen 25-64, kan det utläsas att de två största andelarna 
återfinns i kategorin "eftergymnasial – minst 3 år”. Av alla utrikesfödda kvinnor på 
Hammarö, är 40% högutbildade, sammanslaget med de inrikesfödda kvinnornas 46%, 
vilket innebär att strax under hälften av alla kvinnor på Hammarö är högutbildade 
enligt SCB:s definition.  
Satt i jämförelse med varandra, kan Hammarös två tabeller påvisa att de yngre 
utrikesfödda klarar grundskolan i en något högre uträckning än de i åldersgruppen 25-
64. En annan observation är att andelen som kan räknas som lågutbildade jämnar ut sig 
när personer över 64 inräknas i statistiken, där 9% av den inrikesfödda befolkningen 
har fullgjort, den numera borttagna, sex till sjuåriga folkskoleutbildningen. 
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Tabell 19 - Utbildningsnivå i andelar, fördelat på inrikes/utrikesfödda (25-64) och kön - Hammarö, 2020 
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11(30) 
 

 

      Postadress: 
Samspelet 
Karlstads kommun, ASF 
651 84  KARLSTAD 

Besöksadress: 
Trädgårdsgatan 1 
A, 
Stadsträdgården 
652 26 Karlstad 

Kontaktuppgifter: 
Martin Hector 
Mobil: 072-4641372 

 
 
Internet: www.samspelet.se 

Organisationsnr:  
222000-2477 

Bankgiro:  
167-3094 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Grums kommun är den vanligaste utbildningsnivån, i åldersgruppen 25-64, 
”gymnasial – kortare än tre år” för både inrikesfödda och utrikesfödda. I den 
högutbildade gruppen, med minst en treårig eftergymnasial utbildning,  är det, likt 
Hammarö, fler andelar kvinnor än män.  
Vid jämförelse med tabellen nedan, kan man, återigen, se att andelen som klarar 
grundskolan ökar när man inkluderar 16 åringar och äldre i statistiken. För utrikesfödda 
kvinnor, ökar andelen som har klarat grundskolan med cirka fem procentenheter i den 
nedre tabellen. Även andelen som har motsvarande folkskoleutbildning jämnar ut sig 
mellan inrikesfödda och utrikesfödda i den nedre tabellen, men det kan, enligt SCB, 
vara svårt att jämföra den avvecklade svenska folkskolan med en motsvarande 
folkskola i utlandet, detta då kodningen sker utifrån utbildningens huvudsakliga 
innehåll och längd. En intressant observation, är att det är en relativt stor andel 
utrikesfödda, i åldersgruppen 25-64, med folkskoleutbildning som högsta avslutade 
formella utbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12%
10%

12%

24%

15% 14% 13%

9%

14% 10%

20%

17%
13% 17%

1% 0%

15%

34% 34%

10%

6%

1% 0%

10%

26%

30%

13%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Uppgift saknas Folkskoleutb. Grundskoleutb. Gymnasial -
Kortare än 3 år

Gymnasial - 3 år Eftergymnasial -
Kortare än 3 år

Eftergymnasial -
Minst 3 år

Män - Utrikesfödda Kvinnor - Utrikesfödda Män - Inrikesfödda Kvinnor - Inrikesfödda

Tabell 21 - Utbildningsnivå i andelar, fördelat på inrikes/utrikesfödda (25-64) och kön - Grums, 2020 
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I Kristinehamns kommun, är, likt Grums kommun, den vanligaste utbildningsnivån, i 
åldersgruppen 25-64, gymnasialutbildning, kortare än tre år. Ungefär var fjärde person i 
Kristinehamn hamnar i den här kategorin. Sett över samtliga fyra kommuner, har 
Kristinehamn den största andelen av befolkningen som enbart har uppnått 
folkskolenivå. Närmare 14% av alla utrikesfödda män, och 17% av alla utrikesfödda 
kvinnor, i åldersgruppen 25-64, hamnar i den kategorin.  
I den nedre tabellen, med åldersgruppen 16 år och äldre, kan man se att 
utbildningsnivån är relativt jämställd mellan könen. För den inrikesfödda befolkningen 
är det en större andel män som har avslutat en treårig gymnasieutbildning, men det är 
ett förhållande som jämnar ut sig sett till de eftergymnasiala kategorierna. För den 
utrikesfödda befolkningen, är det också relativt jämnt mellan könen, dock något större 
andel utrikesfödda kvinnor som är högutbildade än de utrikesfödda männen.  
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Tabell 23 - Utbildningsnivå i andelar, fördelat på inrikes/utrikesfödda (25-64) och kön - Kristinehamn, 2020 
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I Karlstad kommun är den överlägset största kategorin, i åldersgruppen 25-64, minst 
treårig eftergymnasial utbildning. Sett utifrån både födelseland och kön, har lite mer än 
var fjärde person i kommunen en avslutad eftergymnasial utbildning som har pågått i 
minst tre år. Sett till procentsatserna, är det enbart Hammarö kommun som har en mer 
högutbildad befolkning än Karlstad. Kvinnorna har dock, likt föregående kommuner, 
generellt sett en större andel högutbildade än männen. Utbildningsgapet jämnar dock ut 
sig i den nedre tabellen med åldersgruppen 16 år och äldre, där skillnaderna inte är 
riktigt lika stora mellan könen. 
Sammantaget för samtliga kommuner, kan det sägas att ålder spelar stor roll för de 
utrikesfödda som har avslutad grundskola. Konsekvent är det en större andel 
utrikesfödda som har klarat av grundskolan i tabellerna som förevisar åldersgruppen 16 
år och äldre.  
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Svenska för invandrare (SFI) i Samspelets kommuner 
Här presenteras SFI-verksamheten i Samspelets kommuner. Till att börja med, 
presenteras först hur verksamheten är upplagd, vilka olika spår som går att läsa och 
antalet deltagare under 2020. Källa: Skolverket, Karlstad kommun och VUX Värmland 

Vad är ”Svenska för invandrare”? 
Svenska för invandrare, även känt som SFI, är en utbildning som är förlagt till den 
kommunala vuxenutbildningen. För att få ta del av SFI behöver individen vara 
folkbokförd i en kommun, samt ha ett svenskt personnummer. Utbildningen är en 
kvalificerad språkutbildning och syftar till att ge vuxna invandrare kunskaper i det 
svenska språket. De kunskaper som eleven förvärvar ska fungera som språkliga redskap 
för, dels ren kommunikation i både skrift och tal, dels för att möjliggöra ett aktiv 
deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. SFI syftar även till att utbilda de vuxna 
invandare som helt saknar grundläggande läs-och skrivfärdigheter, vilket kan vara 
elever som inte är funktionellt litterata eller har ett annat skriftsystem än det latinska 
alfabetet.  

Studievägar 
SFI är uppbyggd kring tre olika studievägar, 1, 2 och 3, varav dessa består av ett antal 
olika kurser i bokstavsform. Studieväg 1 består av kurserna A – D och är till för de som 
inte har gått i skola tidigare, eller har en kort skolbakgrund och inte kan läsa eller 
skriva. Studieväg 2 består av kurserna B – D och är till för de som har en 
grundskoleutbildning från hemlandet. Studieväg 3 består av kurserna C och D och är 
till för dem som har en gymnasieutbildning eller högre utbildning från hemlandet. För 
att kunna göra sig förstådd och förstå andra, rekommenderas att alla läser till minst D. 
Kurs D har samma betygskriterier oavsett studieväg. 
Sedan finns det även möjlighet att genomföra en, så kallad, Yrkes-SFI. Yrkes SFI är en 
yrkesutbildning där SFI integreras med praktiska moment och övningar mot en speciell 
bransch. I Värmland finns det totalt tio yrkes-SFI utbildningar och är förlagda över hela 
länet. De inriktningar som finns i Värmland är, bland annat, CNC operatör, trätekniker, 
godstransporter och vårdbiträde. 

SFI i Samspelets kommuner 
Av Samspelets fyra kommuner, bedrivs SFI i två av dessa, Karlstad och Kristinehamn. 
De medborgare som bor i Grums och Hammarö genomför sin SFI-utbildning i 
Karlstad, men ansökan görs via respektive hemkommun. Som tidigare nämnt, finns det 
ett antal yrkes-SFI-utbildningar i Värmland. Yrkes-SFI kan alla söka till, oavsett 
kommun, men föregås av språktest, intervju och praktiska prov.  
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Tabell 28 - SFI i Karlstad och Kristinehamn, antal och andelar, 
fördelat på kön och annan kommun, 2020 
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Arbetsmarknaden i Samspelets kommuner 
Här presenteras andelen förvärvsarbetande, andelen arbetslösa och andelen 
långtidsarbetslösa, fördelat på bakgrund och kön. Källa: SCB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammantaget för alla fyra kommuner, kan det sägas att inrikesfödda, i åldern 20-64, 
förvärvsarbetar i en högre uträckning än de som är födda i utlandet. I kommunerna 
Hammarö och Karlstad, förvärvsarbetar den utrikesfödda befolkningen i en något högre 
grad än i Grums och Kristinehamn. För att räknas som förvärvsarbetande, behöver 
personen, enligt SCB, ha tjänat minst 99 kr i lön i november månad.  
Samma trend går att se i andelen inskrivna arbetslösa, där alla personer som har varit 
inskrivna i arbetsförmedlingens register under året förevisas, där kan det utläsas att 
andelen utrikesfödda är konsekvent större än andelen inrikesfödda. Inom könen är det, i 
vissa fall, tre gånger så stor skillnad mellan andelen utrikesfödda och andelen 
inrikesfödda. 
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Tabell 29 - Arbetsmarknad, fördelat på kön och bakgrund 
Hammarö, ålder 20-64, 2019 
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Tabell 30 - Arbetsmarknad, fördelat på kön och bakgrund  
Grums, ålder 20-64, 2019 
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Tabell 31 - Arbetsmarknad, fördelat på kön och bakgrund 
Kristinehamn, ålder 20-64, 2019 
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Tabell 32 - Arbetsmarknad, fördelat på kön och bakgrund 
Karlstad, ålder 20-64, 2019 
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Arbetslösa utrikesföddas utbildningsnivå i Samspelets kommuner 
Här presenteras arbetslösa, och inskrivna på Arbetsförmedlingen, utrikesföddas 
utbildningsnivå under 2020, fördelat per kommun. Data kommer från 
Arbetsförmedlingen och är beräknat i medeltal från månadsstatistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På grund av att statistiken, hos Arbetsförmedlingen, skiljer sig åt från SCB:s statistik, 
ser utbildningskategorierna något annorlunda ut än de som förekommer den tidigare 
jämförelsen mellan inrikesfödda och utrikesfödda.  
Sammantaget för samtliga fyra kommuner, är att de två största utbildningskategorierna 
är dels förgymnasial utbildning, som är kortare än nio år, dels gymnasieutbildning. 
Förgymnasial utbildning, kortare än nio år, innebär, i praktiken, att individen har en 
kortare utbildning än den svenska grundskolan som då är 9 år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saknar 
formell utb: 8 

(8%)

Förgymn. 
utb. 

Kortare än 
9 år: 17 
(17%)

Förgymn. 
utb 9 år: 
17 (17%)

Gymnasial 
utb: 23 (23%)

Eftergymn. 
Kortare än två 

år: 6 (6%)

Eftergymn. 
Minst 2 år: 
28 (28%)

Forskarutb
: 1 (1%)

Tabell 33 - Utbildningsnivå hos arbetslösa utrikesfödda 
Hammarö, 2020 
Totalt: 100 

Saknar 
formell utb: 

15 (11%)

Förgymn
. utb. 

Kortare 
än 9 år: 

34 (25%)

Förgymn. 
utb. 9 år: 
23 (17%)

Gymnasial 
utb: 32 
(24%)

Eftergymn
. Kortare 
än två år: 
10 (8%)

Eftergymn. 
Minst 2 år: 
21 (16%)

Forskarutb
: 0 (0%)

Tabell 34 - Utbildningsnivå hos arbetslösa utrikesfödda 
Grums, 2020 
Totalt: 135 

Saknar 
formell utb: 

43 (7%)

Förgymn. 
utb. 

Kortare än 
9 år: 149 

(26%)

Förgymn. 
utb. 9 år: 
113 (20%)

Gymnasial 
utb: 143 

(25%)

Eftergymn
. Kortare 
än två år: 
20 (4%)

Eftergymn. 
Minst 2 år: 
106 (18%)

Forskarutb
: 1 (0,2%)

Tabell 35 - Utbildningsnivå hos arbetslösa utrikesfödda  
Kristinehamn, 2020 
Totalt: 575 

Saknar 
formell utb: 

148 (8%)
Förgymn. 

utb. 
Kortare än 
9 år: 364 

(21%)

Förgymn. 
utb. 9 år: 
258 (15%)Gymnasial 

utb: 477 
(27%)

Eftergymn. 
Kortare än 
två år: 73 

(4%)

Eftergymn. 
Minst 2 år: 
416 (24%)

Forskarutb
: 23 (1,3%)

Tabell 36 - Utbildningsnivå hos arbetslösa utrikesfödda 
Karlstad, 2020 
Totalt:1 759 
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Tid utan arbete, arbetslösa utrikesfödda i Samspelets kommuner 
Här presenteras längden som arbetslösa utrikesfödda, inskrivna på Arbetsförmedlingen, 
har varit utan arbete, fördelat per kommun. Data kommer från Arbetsförmedlingen och 
är beräknat i medeltal från månadsstatistik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån den statistik som har inkommit från Arbetsförmedlingen, är det tyvärr inte 
möjligt att koppla arbetslösa utrikesföddas tid utan arbete, till deras utbildningsnivå. 
Statistiken ger dock en uppfattning hur arbetslösheten ser ut ute i kommunerna. 
Sammantaget för samtliga kommuner, är den första kategorin, ”upp till 6 månader”, 
även den största kategorin. Procentsatsen ligger konsekvent över 30% för alla fyra 
kommuner, vilket kan ses som något positivt. För kommunerna Kristinehamn och 
Karlstad, är, dock, den näst största kategorin, ”Mer än 24 månader”, där befann sig 
28%, respektive 22%, av alla inskrivna arbetslösa utrikesfödda under 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upp till 6 
månader: 37 

(37%)

6-12 månader: 
21 (21%)

12-24 
månader: 22 

(22%)

Mer än 24 
månader: 20 

(20%)

Tabell 37 - Tid utan arbete, arbetslösa utrikesfödda 
Hammarö, 2020 
Totalt: 100 

Upp till 6 
månader: 43 

(32%)

6-12 månader: 
24 (18%)

12-24 
månader: 35 

(26%)

Mer än 24 
månader: 33 

(24%)

Tabell 38 - Tid utan arbete, arbetslösa utrikesfödda 
Grums, 2020 
Totalt: 135 

Upp till 6 
månader: 179 

(31%)

6-12 
månader: 
114 (20%)

12-24 
månader: 
120 (21%)

Mer än 24 
månader: 162 

(28%)

Tabell 39 - Tid utan arbete, arbetslösa utrikesfödda 
Kristinehamn, 2020 
Totalt: 575 

Upp till 6 
månader: 626 

(36%)

6-12 
månader: 
364 (21%)

12-24 
månader: 
375 (21%)

Mer än 24 
månader: 394 

(22%)

Tabell 40 - Tid utan arbete, arbetslösa utrikesfödda 
Karlstad, 2020 
Totalt: 1 759 
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Arbetslösa utrikesfödda med nedsatt arbetsförmåga i Samspelets 
kommuner 
Här presenteras andelen arbetslösa utrikesfödda, inskrivna på Arbetsförmedlingen, med 
funktionsvariation som påverkar dennes arbetsförmåga, fördelat per kommun. Data 
kommer från Arbetsförmedlingen och är beräknat i medeltal från månadsstatistik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammantaget, för samtliga fyra kommuner, är att andelen, inskrivna på 
Arbetsförmedlingen, arbetslösa utrikesfödda med en funktionsvariation som påverkar 
dennes arbetsförmåga, utgör i genomsnitt mellan 6-8% av alla inskrivna utrikesfödda.  
Hur mycket arbetsförmågan är nedsatt kan variera från person till person. Det som 
statistiken fångar upp är individer som har fått denna kodning från Arbetsförmedlingen. 
Det kan dock, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen, finnas ett mörkertal, då 
många utrikesfödda som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen motsätter sig att få 
koden kopplad till sig. En annan tänkbar anledning är, enligt Arbetsförmedlingen, att 
utrikesfödda personer inte har förmågan att beskriva sina problem för en 
myndighetsperson, vilket är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna 
registrera, och koda, funktionsvariationen hos den som är inskriven.8 
Sett över hela riket, konstaterar Arbetsförmedlingen, att andelen inskrivna utrikesfödda, 
med en kodad funktionsvariation, är mycket lägre än den övriga befolkningen. För 
inskrivna inrikesfödda, hade cirka 30% en kodad funktionsvariation under en 
referensperiod under året 2017. Motsvarande siffror, för den utrikesfödda befolkningen 
under samma referensperiod, var 8% för utomeuropeiska länder och cirka 2% för 
nyanlända.9 
 
 

 
8 Arbetsförmedlingen, Gör Plats! - En översikt av situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 2018, s. 12 
9Ibid., s. 13 
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Funktionsvariation som medför nedsatt arbetsförmåga Övriga inskrivna utrikesfödda

Tabell 41 - Andel arbetslösa utrikesfödda med funktionsvariation, Samspelets kommuner, 2020 
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Ekonomiskt bistånd  
Här presenteras först utvecklingen av ekonomiskt bistånd i riket, antal 
biståndsmottagare i rikes fördelat på bakgrund och antal personer i långvarigt 
biståndsmottagande, vilket sedan följs av utvecklingen av ekonomiskt bistånd i 
Samspelets kommuner. Källa: Socialstyrelsen, egen bearbetning. 

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Riket 

Socialstyrelsens statistik utgår från fyra olika kategorier när den ska förevisa hushållens 
bakgrund, inrikesfödda hushåll, en av registerledare/sambo utrikesfödd, båda 
registerledare/sambo utrikesfödd och okänt. För att förenkla diagrammen, har båda de 
två utrikesfödda kategorierna slagits ihop till ”Minst en utrikesfödd i hushållet”.  
Sedan 2010, har antalet hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd, minskat i riket. 
Under 2010, var det totalt 247 246 hushåll som kunde klassas som biståndsmottagande 
hushåll, motsvarande siffra för 2020 var 198 532, vilket innebär en minskning med 
48 714 hushåll. Sett till antalet, har utrikesfödda hushåll minskat i riket sedan 2010, 
men deras andel har dock ökat till 59% av alla biståndsmottagande hushåll.  
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Tabell 42 - Utvecklingen av antal biståndshushåll i riket, 2010 - 2020 

Inrikesfödda: 
127 170 (51%)

Minst en 
utrikesfödd 
i hushållet: 

118 763 
(48%)

Okänt: 1 313 (1%)

Tabell 43 - Antal och andel biståndshushåll, fördelat 
på bakgrund i riket, 2010 
Totalt: 247 246 

Inrikesfödda: 
80 621 (41%)

Minst en 
utrikesfödd i 

hushållet: 
117 754 

(59%)

Okänt: 157 (0,1%)

Tabell 44 - Antal och andel biståndshushåll, fördelat 
på bakgrund, i riket, 2020 
Totalt: 198 532 
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Långvarigt biståndsmottagande och försörjningshinder i Riket 
Här presenteras antalet hushåll, fördelat på bakgrund, som är i ett långvarigt 
biståndsmottagande, i riket 2020. Ett hushåll i långvarigt biståndsmottagande är, enligt 
Socialstyrelsen, ett hushåll som har tagit emot ekonomiskt bistånd i minst tio månader, 
under ett kalenderår. Sedan presenteras de vanligaste försörjningshindren i riket under 
2019. Källa: Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
På grund av att Socialstyrelsen har valt att inte förevisa långvariga hushåll, på varken 
länsnivå eller kommunnivå, förevisas enbart detta totala enbart över hela riket. Fördelat 
på långvarigt biståndsmottagande, befinner sig totalt 41% av alla biståndsmottagande 
hushåll i ett långvarigt mottagande. Inrikesfödda hushåll, i långvarigt 
biståndsmottagande, utgör 17% av alla hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd, 
motsvarande siffra för utrikesfödda hushåll är 24%.  
Angående försörjningshinder, har Socialstyrelsen valt att inte förevisa 
försörjningshinder per hushåll, bakgrund eller kön, samt det enda tillgängliga året är 
2019. Därmed presenteras enbart försörjningshindren för vuxna biståndsmottagare, 18 
år och äldre, från 2019. Det vanligaste försörjningshindret, under 2019, var att 
biståndsmottagaren var arbetslös. Den näst största hindret var arbetshinder av sociala 
skäl, vilket innebär en nedsatt arbetsförmåga och att biståndsmottagaren inte står till 
arbetsmarknadens förfogande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Långvariga inrikesfödda 
hushåll: 32 656 (17%)

Ej långvariga 
Inrikesfödda hushåll: 

47 965 (24%)
Långvariga 

utrikesfödda hushåll: 
48 090 (24%)

Ej långvariga utrikesfödda 
hushåll: 69 664 (35%)

Tabell 45 - Antal och andel biståndsmottagande hushåll(exkl. okända hushåll), fördelade på mottagningstid 
och bakgrund, i riket, 2020 
Totalt antal biståndsmottagande hushåll:198 375 

Arbetslös (45%)

Arbetslös med 
etableringsersättning 

(7%)
Sjukskriven med 
läkarintyg (11%)

Sjuk- eller 
aktivitetsersättning (3%)

Pension eller 
äldreförsöjningsstöd (2%)

Arbetshinder 
sociala skäl (19%)

Föräldraledig (3%)

Arbetar heltid (2%)
Arbetar deltid 

(3%)
Utan 

förörjningshinder 
(4%)

Uppgift saknas (0,4%)

Tabell 46 - Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare, ålder 18 år och äldre, riket, 2019 
Totalt antal vuxna biståndsmottagare: 230 697 
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Utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Samspelets kommuner 
Här presenteras utvecklingen av ekonomiskt bistånd i Samspelets kommuner. Först 
presenteras utvecklingen av biståndsmottagande hushåll, fördelat på bakgrund och 
kommun, 2010-2020. Följt av utvecklingen av andelen biståndsmottagande hushåll 
med minst en utrikesfödd i hushållet, 2010-2020. Källa Socialstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Socialstyrelsens statistik, över antalet biståndsmottagande hushåll, råder det två 
databortfall, den ena är för Grums under 2011 och den andra för Kristinehamn under 
2019. Sett från 2010, har antalet biståndsmottagande hushåll legat på en relativt stabil 
nivå. Alla kommuner, utom Hammarö, har sett en försiktig ökning eller minskning 
sedan 2010. Hammarö har dock minskat sina biståndsmottagande hushåll med nästan 
en tredjedel.  
Angående andelen utrikesfödda biståndsmottagande hushåll, har de ökat i samtliga 
kommuner från 2010. Den största ökningen finns i Grums, där har andelen utrikesfödda 
biståndsmottagande hushåll ökat från 11%, under 2010 till 37% under 2020. 
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Tabell 47 - Utvecklingen av antal biståndsmottagande hushåll i Samspelets kommuner, 2010-2020 Socialstyrelsen 

Tabell 48 - Utvecklingen av andelen biståndsmottagande utrikesfödda hushåll i Samspelets kommuner, 2010-2020 
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Biståndsmottagande hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd i 
Samspelets kommuner 
Här presenteras antalet biståndsmottagande hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd, 
fördelat på bakgrund och kommun, under 2020. Källa: Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I och med att antalet hushåll som går under benämningen ”okänt” är väldigt få till 
antalet i Samspelets kommuner, har Socialstyrelsen valt att sekretesskryssa dessa. 
Således kan det saknas någon procent i tabellen om utbetalt ekonomiskt bistånd. 
  
Vid jämförelse mellan tabellerna 49 och 50, kan det observeras att fördelningen 
varierar mellan hushållen och de utbetalda ekonomiska bistånden, den kommunen som 
sticker ut mest är Grums kommun. I Grums kommun ökar de inrikesföddas andel till 
72% och de utrikesföddas andel minskar till 27%. För de övriga kommunerna, förutom 
Karlstad där andelarna ligger kvar på samma fördelning, är det snarare tvärtom. Där får 
utrikesfödda en något större andel av det utbetalda ekonomiska biståndet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 49 - Andel biståndsmottagande hushåll, fördelat på bakgrund, Samspelets kommuner, 2020 
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47%
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Hammarö - Totalt: 197,
inrikes: 126, utrikes:71

Grums - Totalt: 254, inrikes:
161, utrikes: 93

Kristinehamn - Totalt: 866,
inrikes: 426, utrikes: 440

Karlstad - Totalt: 2 349,
inrikes: 1 235, utrikes: 1 114

Utrikesfödda hushåll Inrikesfödda hushåll
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Hammarö - Totalt: 11 001 Grums - Totalt: 11 063 Kristinehamn - Totalt: 45 098 Karlstad - Totalt: 121 242

Utrikesfödda hushåll Inrikesfödda hushåll

Tabell 50 - Fördelningen av utbetalt ekonomiskt bistånd i tusentals kr, Samspelets kommuner, 2020 
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Försörjningshinder i Samspelets kommuner 
Här presenteras kommunernas utbetalade ekonomiska bistånd, fördelat på bakgrund, 
under 2020. Källa Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidigare nämnt, har Socialstyrelsen valt att inte förevisa försörjningshinder på kön 
och bakgrund. Således, förevisas här samtliga biståndsmottagares försörjningshinder 
utan vare sig hushåll, kön eller bakgrund. Försörjningshindret ”Pension eller 
äldreförsörjningsstöd” är sekretesskryssat i Hammarö och Grums av Socialstyrelsen, då 
det är en för liten grupp till antalet. 
Sammantaget för Hammarö och Grums, är det, överlägset, största försörjningshindret 
”arbetslös”, vilket innebär att dessa personer har en arbetsförmåga, till både en 
heltidstjänst och deltidstjänst, vilket gör att de står till arbetsmarknadens förfogande. 
Den näst största kategorin är ”sjukskriven med läkarintyg”, vilket innebär att 
personerna har fått ett läkarutlåtande som styrker deras arbetsoförmåga eller oförmåga 
att delta i arbetsmarknadsinriktade aktiviteter. I statiken över hela riket, förevisar 
Socialstyrelsen även vissa underkategorier, i ”sjukskriven med läkarutlåtande” är den 
vanligaste underkategorin ”sjukskriven med läkarintyg/Ingen sjukpenning”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetslös: 101 (44%)

Arbetslös med 
etableringsersättning: 

22 (10%)

Sjukskriven med 
läkarintyg: 34 (15%)

Sjuk- eller 
aktivitetsersättning: 

7 (3%)

Arbetshinder sociala 
skäl: 33 (14%)

Arbetar deltid: 12 
(5%)

Utan förörjningshinder: 4 (2%) Uppgift saknas: 3 
(1,3%)

Tabell 51 - Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare, ålder 18 år och äldre, Hammarö, 2019 
Totalt antal vuxna biståndsmottagare: 230 

Arbetslös: 184 
(59%)

Sjukskriven med 
läkarintyg: 39 (12%)

Sjuk- eller 
aktivitetsersättning: 

4 (1%)

Arbetshinder sociala 
skäl: 35 (11%)

Föräldraledig: 9 (3%)

Arbetar heltid: 5 
(2%)

Arbetar deltid: 11 
(4%)

Utan 
förörjningshinder: 16 

(5%)

Uppgift saknas: 
6 (2%)

Tabell 52 - Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare, ålder 18 år och äldre, Grums, 2019 
Totalt antal biståndsmottagare: 313 
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Försörjningshindret ”arbetshinder sociala skäl” är Kristinehamns absolut största 
försörjningshinder. I Kristinehamn har nästan hälften av alla biståndsmottagande 
vuxna, kodats med ”arbetshinder sociala skäl, vilket är något som sticker ut, både, sett 
över hela riket, och övriga kommuner i Samspelet. Sett över hela riket, utgör, 
försörjningshindret ”arbetshinder sociala skäl” cirka 19% av alla biståndsmottagande 
vuxna. Motsvarande siffra för de övriga kommunerna är 14% för Hammarö, 11% i 
Grums och 21% i Karlstad. Den stora andelen i Kristinehamn innebär, enligt 
Socialstyrelsens förklaring, att närmare hälften av alla vuxna biståndsmottagare inte 
står till arbetsmarknadens förfogande och är i behov av en social, eller medicinsk 
utredning av biståndsmottagarens arbetsförmåga. 
I jämförelse, med Hammarö och Grums, följer Karlstad, till viss del, samma trend. I 
Karlstad är det den överlägset största försörjningshindret ”arbetslös”, vilket utgör 
hälften av alla vuxna biståndsmottagare i kommunen. Det näst största 
försörjningshindret för Karlstad är, till skillnad från Hammarö och Grums, dock 
”arbetshinder sociala skäl”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetslös: 266 
(27%)

Arbetslös med 
etableringsersättning: 

47 (5%)

Sjukskriven med 
läkarintyg: 74 (8%)

Sjuk- eller 
aktivitetsersättning: 16 (2%)Pension eller 

äldreförsöjningsstöd: 18 (2%)

Arbetshinder 
sociala skäl: 468 

(48%)

Föräldraledig: 36 (4%)

Arbetar heltid: 13 
(1%)

Arbetar deltid: 22 
(2%)

Utan förörjningshinder: 
12 (1%)

Uppgift saknas: 13 
(1%)

Tabell 53 - Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare, ålder 18 år och äldre, Kristinehamn, 2019 
Totalt antal biståndsmottagare: 985 

Arbetslös: 1 325 
(50%)

Arbetslös med 
etableringsersättning: 

50 (2%)
Sjukskriven med 

läkarintyg: 202 (8%)

Sjuk- eller 
aktivitetsersättning: 117 (4%)

Pension eller 
äldreförsöjningsstöd: 66 (2%)

Arbetshinder sociala 
skäl: 559 (21%)

Föräldraledig: 72 (3%)

Arbetar heltid: 47 
(2%)

Arbetar deltid: 104 
(4%)

Utan förörjningshinder: 
108 (4%)

Uppgift saknas: 0 (0%)

Tabell 54 - Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare, ålder 18 år och äldre, Karlstad, 2019 
Totalt antal biståndsmottagare: 2 650 
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Sammanfattning 
Här presenteras en sammanfattning över hela rapporten. Sammanfattningen utgår från 
rapportens huvudrubriker, dessa är fördelade nedan som underrubriker.  

Folkmängdens utveckling i riket 
Sedan 2010 har rikets befolkning ökat med 1 438 507 personer, vilket innebär att 
befolkningen har vuxit, från 9 415 570 år 2010, till 10 379 295 år 2020. Enligt SCB, 
består 73% av den här ökningen av migration, något som har gjort att cirka 2 miljoner 
av rikets befolkning är födda i utlandet. 

Befolkningen i Värmland 
Motsvarande utveckling går även att se i Värmland som län. Länet har sett en stadig 
befolkningsutveckling från 2011 och framåt, från 272 736 personer under 2011, till 
282 885 personer under 2020, vilket motsvarar en ökning med 9 620 personer. 
Andelen, med utländsk bakgrund i länet, har nästan dubblerats i andelar sedan 2002, 
från 8,6% till 16,75%. 

Befolkningen i Samspelets kommuner 
Befolkningsutvecklingen i Samspelets kommuner varierar. Samtliga kommuner, utom 
Kristinehamn, har sett en positiv befolkningsutveckling sedan 2015. Kristinehamns 
befolkning har minskat med 80 sedan 2015. Andelen med utländsk bakgrund har ökat i 
samtliga kommuner.  
Av de kommuninvånare som är födda i utlandet, utgör Asien konsekvent den största 
andelen utrikesfödda i alla 4 kommuner. Sett till befolkningen i förvärvsarbetande ålder 
(18-65), utgör, personer med utländsk bakgrund, mellan 16 och 20% i kommunerna, 
vilket innebär att var femte/sjätte person har en utländsk bakgrund i ålder 18-65. 
Utbildningsmässigt, är gruppen inrikesfödda kvinnor den delen av befolkningen med 
högst utbildning i kommunerna.  

Arbetsmarknaden i Samspelets kommuner  
Av den del av befolkningen som är i förvärvsarbetande ålder (20-65), förvärvsarbetar 
inrikesfödda i en högre utsträckning än utrikesfödda, vilket leder till att utrikesfödda är 
inskrivna på arbetsförmedlingen i en större utsträckning. Av de utrikesfödda som är 
inskrivna på AF, har cirka 30%, sett över alla fyra kommuner, kortare formell 
utbildning än 9 år. 

Ekonomiskt bistånd i riket 
Sedan 2010, har antalet biståndsmottagande hushåll minskat i riket. Under 2020 fanns 
det totalt 198 532 biståndsmottagande hushåll i riket, av dessa utgörs cirka 59% av 
utrikesfödda hushåll. Sett till längden i biståndsmottagande, kan cirka 41% av 
biståndsmottagande hushåll klassas som långvariga.  

Ekonomiskt bistånd i Samspelets kommuner 
Antalet biståndsmottagande hushåll har, sedan 2010, legat relativt stabilt i tre av 
samspelets 4 kommuner. Hammarö är den kommun som sticker ut, där har det skett en 
minskning med nästan en tredjedel av biståndsmottagande hushåll sedan 2010. Andelen 
utrikesfödda biståndsmottagande hushåll har ökat i samtliga kommuner sedan 2010. 
Den vanligaste anledningen till att ansöka om ekonomiskt bistånd är, i tre av fyra 
kommuner, arbetslöshet.  
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Diskussion 
Den här rapporten har fokuserat på vilken ställning utrikesfödda har på 
arbetsmarknaden, inom ramen av Samspelets fyra kommuner, Hammarö, Grums, 
Kristinehamn och Karlstad. Som avslutning, kommer ett antal olika rapporter, som har 
bäring på ämnet utrikesfödda, att diskuteras.  
Landets befolkningsutveckling, och den statistik som är kopplad till den, kan diskuteras 
utifrån ett antal olika perspektiv. För det första, tar statistiken enbart upp dem som är 
folkbokförda i landet, som då kan fångas upp av SCB:s statistik. I takt med att Sverige 
har tagit emot ett stort antal asylsökande, har det även medfört att en andel av dessa inte 
har haft asylskäl, vilket innebär att de ska lämna landet frivilligt. Enligt delegationen 
för migrationsstudier (Delmi), har cirka 300 000 personer, mellan 2000 och 2018, 
funnits sakna asylskäl och ska därmed lämna landet. Det är, enligt Delmi, svårt att 
uppskatta hur många som faktiskt har lämnat landet, men enligt statistik från 
migrationsverket har cirka 60% av avslagsbesluten verkställts.10 
För det andra, fångar statistiken inte upp de som befinner sig i landet med ett 
samordningsnummer. Enligt SOU 2021:57, vilken diskuterar folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer, har det, per den 31 december 2019, delats 
ut cirka 890 000 samordningsnummer.11 Av dessa är det, enligt en artikel från 
finansdepartementet, ungefär hälften som har en styrkt identitet.12 
Befolkningsstatistiken, rörande riket, länet och kommunerna, kan alltså missa ett antal 
människor som i realiteten lever och verkar inom respektive område.  
En annan aspekt, som kan diskuteras, är utrikesföddas utbildningsnivå och deras 
ställning på arbetsmarknaden. Enligt Statens valideringsdelegation, är en väg, för att 
snabbare få in utrikesfödda i arbetsmarknaden, se till att validera nyanlända och 
utrikesföddas kunskaper. Valideringsdelegationen påvisar ett antal utländska studier, 
vilka visar att ett formellt erkännande av utrikesföddas meriter, gör att de snabbare 
närmar sig den inrikesfödda befolkningens inkomster. Valideringsdelegationen menar 
dock att det svenska språket är en viktig faktor för att få vissa jobb.13 
En annan väg, för att öka sysselsättningen hos utrikesfödda, är att fokusera mer på 
språkutbildning på arbetsplatser. Enligt en omvärldsanalys, genomförd av 
entreprenörskapsforum, har insatser som liknar den svenska yrkes-SFI visat goda 
resultat i Tyskland. I Tyskland läggs det mycket fokus på att minimera väntetider 
mellan olika insatser, vilket innebär att den nyanlände går direkt från en 
introduktionskurs på förmiddagen, till motsvarande en mer utbyggd Yrkes-SFI på 
eftermiddagen. I den tyska Yrkes-SFI:n, är ett centralt inslag en god kartläggning av 
den inskrivnes kompetens, vilket sedan kompletteras av den privata arbetsgivaren som 
håller i praktiken. Praktikplatserna finansernas genom särskilda statliga medel.14  

 
10 Delegationen för migrationsstudier, De som inte får stanna - att implementera återvändande politik, 
2020 
11 SOU 2021:57 s. 370 
12 Regeringskansliet, Fakta: Samordningsnummer, 2021 
13 SOU 2019:69 s. 110-111 
14 Engström, M., Ekonomisk integration - En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland, 2020, s. 
26 
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Andra goda exempel, som entreprenörskapssforum har hittat i andra länder, handlar 
bland annat om att erbjuda förlängda, och mer långsiktiga, etableringsinsatser, för de 
nyanlända som har större behov. Med större behov, menas här de personer som har en 
väldigt låg utbildningsnivå eller olika hälsoproblem. I Danmark är målet att flyktingar 
ska komma i arbete redan efter ett år i etableringsinsatserna, men insatserna kan 
förlängas upp till fem år vid behov. Tysklands etableringsinsatser är utformade på ett 
likande sätt som de danska, men de tyska insatserna är även öppna för de som inte är 
nyanlända. Det innebär att även de som har bott i landet väldigt länge, men saknar 
grundläggande språkkunskaper, har möjlighet att delta i etableringsinsatserna även efter 
de första åren.15  
Ett annat gott exempel, från entreprenörskapssforums omvärldsanalys, är 
civilsamhällets roll i integrationsarbetet. Allra tydligast går detta att se i Tyskland. I och 
med att Tysklands välfärd kommer, i mycket stor uträckning, från idéburna 
organisationer, finns det även en stor institutionell förmåga att arbeta med konkreta 
Integrationsinsatser. Med hjälp av olika statliga stöd, driver organisationer, som Caritas 
och Röda Korset, cirka 1 300 rådgivningscenter runtomkring Tyskland. Andra goda 
exempel är att det tyska näringslivet har tagit flera initiativ för att underlätta 
integrationen. Understödda av de tyska handelskamrarna och det tyska 
näringsdepartementet, inrättades ett särskilt nätverk som delar med sig av goda 
exempel och hur arbetsgivarna kan bidra till utrikesföddas etablering på 
arbetsmarknaden. Nätverket hade, i mars 2020, cirka 2 200 anmälda företag och enligt 
en enkätundersökning lyckades medlemsföretagen rekrytera, och utbilda, väsentligt fler 
utrikesfödda med yrkeskunskaper än tre år tidigare. Även de tyska fackförbunden 
utmärker sig i integrationsarbetet. De tyska facken hjälper, bland annat, till med 
validering av kunskap, att vara samtalspartner kring integrationens förutsättningar och 
har ett löpande arbete för att motverka illegalt utnyttjande av migranter på 
arbetsmarknaden. 
Sedan arbetar andra länder även med generella, så kallade, ”integrationslotsar”. En 
integrationslots finns till för att hjälpa den nyanlände i landet med mer praktiska saker. 
I Danmark, drivs projektet av det danska Röda Korset, där den nyanlände sätts i 
kontakt med en dansk volontär som bor i det angivna bostadsområdet. I Tyskland kan 
integrationslotsen bli med den nyanlände till läkaren, hjälpa till att fylla i blanketter och 
annat stöd i vardagslivet. 16 
Angående utrikesfödda och välfärdssystemet i allmänhet, har institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) nyligen publicerat en 
rapport som undersöker skillnader i mottagande av sociala förmåner mellan 
inrikesfödda och utrikesfödda. IFAU menar att utrikesföddas relation till 
välfärdssystemet är både enkel och komplex. Den är enkel, då IFAU kan se 
genomgående tydliga skillnader mellan inrikesfödda och utrikesfödda, skillnaderna 
syns mer på vissa förmåner än andra. Den är också komplex då gruppen utrikesfödda är 
en väldigt heterogen grupp, samt att förmånsmottagandet beror till stor del på vilka 

 
15 Engström, M., Ekonomisk integration - En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland, 2020, s. 
19 
16 Engström, M., Ekonomisk integration - En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland, 2020, s. 
33-34 
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invandringsperioder och år som studeras. Det är, enligt IFAU, inte entydigt att en 
invandring från en viss del av världen eller viss typ av invandring leder till samma 
mönster av mottagande av förmåner. De två största faktorerna som påverkar 
förmånsmottagandet är snarare allmänna förändringar i välfärdssystemen och 
samhällsekonomin.  
Utslaget över perioden 1990-2016, visar IFAU att den utrikesfödda befolkningen, i 
arbetsför ålder, hade i genomsnitt ett mer omfattande förmånsmottagande än den 
inrikesfödda befolkningen. Skillnaderna är störst när det kommer till ekonomiskt 
bistånd, arbetslöshetsförmåner och sjuk- och aktivitetsersättning. För föräldraförmåner, 
och till viss del sjukpenning, är mottagandet bland utrikesfödda lägre än inrikesfödda. 
Skillnaderna mellan inrikesfödda och utrikesfödda skiljer sig dock över tid. IFAU:s 
resultat visar även att den utrikesfödda befolkningens mottagande är mer omfattande 
under de första åren i Sverige, för att sedan, ur ett mer långsiktigt perspektiv, komma 
generellt närmare den inrikesfödda befolkningens mottagandenivå.17 
Angående ekonomiskt bistånd, har IFAU även undersökt hur, och om, kommunala 
aktiveringsprogram påverkar olika delar av den biståndsmottagande befolkningen. I sin 
studie, definierar IFAU aktiveringsprogrammen utefter tre delar. För det första, ska 
programmet innehålla schemalagda aktiviteter för jobbsökning eller 
praktik/arbetsträning på en daglig basis, alternativt nästan dagligen. För det andra, ska 
programmen omfatta alla arbetsföra individer med försörjningsstöd. För det tredje, ska 
programmen vara obligatoriska för målgruppen och olovlig frånvaro påverkar 
individens möjlighet att få försörjningsstöd.18 
IFAU finner att aktiveringskraven har flera positiva effekter. Aktiveringskraven leder, 
enligt IFAU, till ett lägre socialbidragstagande och en högre sysselsättning. Det är 
trender som, allra tydligast, kan synas hos utsatta grupper, som ungdomar i åldern 18-
25, samt för individer födda utanför västvärlden. IFAU avslutar sin studie med, dels att 
dra slutsatsen att aktiveringskrav kan vara en framkomlig väg för att få ned 
socialbidragstagande och socialbidragskostnaderna, dels att utfallen kan variera. 
Utfallen kan, enligt IFAU, variera, då deras studie baserar sig på ett antal olika 
stadsdelar i Stockholm, vilket kan göra att utfallet kan bli något annat, om de införs på 
andra platser i landet med en annan arbetsmarknad.19 
  

 
17 IFAU, Utrikes födda och välfärdssystemen, 2020, s. 41 
18 IFAU, Effekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar, 2008, s. 11 
19 IFAU, Effekter av aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholms stadsdelar, 2008, s. 15 
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