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Sammanfattning 

Den skillnad som finns i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare på 

arbetsmarknaden kan förklaras på olika sätt. En förklaring är att arbetsgivare upplever en 

osäkerhet kring invandrares kompetens vilket kan leda till statistisk diskriminering i 

anställningsförfarandet. Förekomsten av osäkerhet och statistisk diskriminering var 

bakgrunden till att Svenskt Näringsliv 2003 tog initiativ till skapandet av den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden prova-på-plats. Denna åtgärd syftar till att eliminera den 

osäkerhet som rör invandrares kompetens och därmed även till att förbättra integrationen av 

invandrare på arbetsmarknaden. 

 I syfte att undersöka om åtgärden verkligen kan förändra invandrares situation på 

arbetsmarknaden till det bättre har vi gjort en uppföljning av åtgärden. Med denna uppföljning 

kan vi inte säga något om åtgärdens effekt på utfallet, men genom att granska relevant 

datamaterial från AMS och genom att intervjua berörda aktörer kan vi göra en bedömning av 

hur åtgärden fungerat hittills. Resultatet av uppföljningen indikerar att åtgärden kan eliminera 

statistisk diskriminering, men att brister i implementeringsprocessen gjort att åtgärden inte till 

fullo uppnått önskat resultat. 

 

Nyckelord: Statistisk diskriminering, prova-på-plats, invandrare, uppföljning, 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Andelen arbetslösa invandrare är större än andelen arbetslösa svenskar. Att integrationen av 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden inte går framåt trots försök med olika typer av 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste beskrivas som problematiskt utifrån ett 

framtidsperspektiv. Sveriges befolkning blir allt äldre och föder allt färre barn vilket leder till 

att försörjningskvoten i framtiden kommer att vara mycket hög1. Dessutom visar studier att av 

de invandrare som arbetar är det många som är överkvalificerade för det arbete de utför2. Den 

beskrivna situationen visar klart att Sverige inte tar tillvara på den invandrade befolkningens 

resurser. Branschorganisationen Svenskt Näringsliv insåg att det, i och med den ovan 

beskrivna befolkningsutvecklingen, blir problematiskt för arbetsgivare att i framtiden 

rekrytera personal vid behov då denna utveckling kommer att innebära en brist på arbetskraft. 

På deras initiativ togs ett steg mot att utveckla olika typer av åtgärder för att snabbare 

integrera invandrare på den svenska arbetsmarknaden och på detta sätt förbättra Sveriges 

framtidsutsikter. Våren 2003 tillsattes arbetsgruppen Samverkan för 

arbetsmarknadsintegration bestående av representanter från Svenskt Näringsliv och 

Regeringskansliet. Deras slutrapport var klar våren 2004 och innehöll bland annat förslag på 

nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder3. En åtgärd som har sitt ursprung i gruppens idéer är 

prova-på-plats och i åtgärdens syftesförklaring står följande:  

 

                                                                                                                                                         
 
1Försörjningskvoten beräknas genom att ta kvoten mellan totalbefolkningen och det totala antalet individer i 
arbetsför ålder. Detta visar hur många de i arbetsför ålder måste försörja inklusive sig själva. Mer information 
om försörjningskvoten kan hittas på SCB: s hemsida, se referensförteckning. 
2 Berggren och Omarsson 2001 enligt Lundh m.fl 2002, s 31f. 
3 Se ”Öppna dörrar, sänkta trösklar”, Ds 2004:22. 
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”Syftet med prova-på-platser är att ge arbetslösa, med ingen eller begränsad 

erfarenhet av svenskt arbetsliv en möjlighet att tidigt få kontakt med arbetslivet i 

Sverige inom områden som överensstämmer med deras erfarenheter och 

utbildningar.” 

 

De som har liten erfarenhet av svensk arbetsmarknad är framför allt ungdomar och 

invandrare. Prova-på-plats har, till stor del, sin grund i tanken att arbetsgivare känner 

osäkerhet inför att anställa dessa grupper då de inte tycker sig kunna avgöra deras 

produktivitet. Denna ovisshet skapar i sin tur en grund för vad som i den ekonomiska 

litteraturen kallas statistisk diskriminering och den statistiska diskrimineringen beskrivs ofta 

som en anledning till varför nyanlända invandrare har problem att ta sig in på 

arbetsmarknaden. 

Prova-på-plats startade den första februari 2005 och har fram till dess att denna uppsats 

skrivs omfattat cirka 3000 individer. Hur har det gått hittills? Har åtgärden lyckats undanröja 

osäkerheten hos arbetsgivare och hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden eller är det bara 

ännu en i raden av mer eller mindre misslyckade åtgärder? 

Den här uppsatsen är tänkt som en uppföljning av åtgärden så långt den pågått. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om åtgärden prova-på-plats är ett steg 

framåt på vägen mot att minska skillnaderna i sysselsättning mellan invandrare och svenskar 

på den svenska arbetsmarknaden. Utgångspunkten för åtgärden är att den svenska 

arbetsmarknaden präglas av statistisk diskriminering när det kommer till att anställa 

invandrare. För att försöka avgöra om prova-på-plats är något positivt för integreringen av 

invandrare på den svenska arbetsmarknaden beskriver vi den teoretiska bakgrunden till 

åtgärden, det vill säga statistisk diskriminering, för att belysa vilka problem åtgärden bör 

överbrygga. Vi presenterar även två andra teoribildningar som skulle kunna förklara 

skillnader i arbetslöshet mellan invandrare och svenskar och som, empiriskt sett, är svåra att 

skilja från statistisk diskriminering. Dessa är teorin om preferensbaserad diskriminering och 

teorin om land-specifikt kapital.  

För att se om åtgärden verkligen har haft någon effekt på invandrarnas arbetslöshet 

skulle vi ha behövt göra en effektutvärdering. Tid- och materialbrist gör dock att vi inte kan 
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skapa en kontrollgrupp och dessutom har åtgärden pågått för kort tid och innefattat för få 

individer för att en effektutvärdering ska låta sig göras. Vi genomför istället en uppföljning av 

åtgärden för att se om den kan sägas tendera att minska osäkerhet vid anställning av 

invandrare och förbättra deras arbetsmarknadssituation.  

Om skillnader i sysselsättningsgrad mellan invandrare och svenskar beror på statistisk 

diskriminering borde en åtgärd som syftar just till att eliminera denna diskriminering fungera 

mer effektivt än tidigare åtgärder och invandrare med rätt kompetens för ett visst uppdrag 

borde då erhålla det arbetet. 

 

Frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen: 

Upplever arbetsgivare en osäkerhet vad gäller invandrares kompetens? 

Kan den osäkerheten i så fall minska med en åtgärd som prova-på-plats?  

1.3 Metod – Tillvägagångssätt 

För att besvara ovan givna frågeställningar gör vi en uppföljning av åtgärden där vi analyserar 

tillgängligt material utifrån den teoretiska bakgrunden presenterad i följande kapitel. Det 

material vi använder oss av är data från arbetsmarknadsstyrelsen4 och genomförda intervjuer 

med företrädare för en arbetsförmedling, Svenskt Näringsliv och för två företag i 

Malmöregionen som tagit emot en praktikant från prova-på-plats. Alla intervjuer förutom den 

med Svenskt Näringsliv genomförs i Skåne och vi redovisar även datamaterial specifikt för 

Skåne för att visa på resultatet i länet. Anledningen till att vi valt just detta län för det här 

ändamålet är dels den geografiska närheten och dels att Skåne, och då främst Malmö, är ett 

mycket invandrartätt område som borde vara föremål för en rad arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder. 

Då granskningen, på grund av tids och resursbrist är en uppföljning och inte en 

utvärdering kan vi inte avgöra om åtgärden haft någon effekt på sannolikheten för en 

invandrare att få ett arbete. Vi kan däremot säga om vi tycker oss se några mönster i utfallet.  

Den typ av uppföljning vi använder oss av är vad Hemström och Martinsson kallar en 

kvalificerad uppföljning. Detta är en uppföljning som analyserar åtgärdens implementering 
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samt granskar och beskriver den administrativa processen5. Vi har valt att ta fasta på de 

förhållanden Hemström och Martinsson beskriver som viktiga att granska vid en kvalificerad 

uppföljning och med dessa som bakgrund ställer vi oss följande frågor:  

 
1)  Hur beskrevs åtgärden vid tidpunkten för beslutet om att implementera den? 

2)  Har beslutsfattarens syfte uppnåtts? 

3)  Hur har åtgärden genomförts från beslut till allmänhet och deltagare? 

4)  Hur ser resultatet ut? 

 

Den första frågan besvaras genom en närmare genomgång av beskrivningen av åtgärden och 

för att skapa oss en uppfattning om huruvida åtgärdens syfte uppnåtts använder vi oss av 

samtliga våra intervjuer. Intervjuerna används även för en granskning av åtgärdens 

genomförande. Anledningen till detta är att Svenskt Näringsliv ansvarat för att få företagare 

intresserade av att erbjuda prova-på-platser och att arbetsförmedlingarna runt om i landet har 

haft ansvaret att förmedla åtgärden. Arbetsgivarna är de aktörer åtgärden främst är riktad mot 

och intervjuerna med dem är således av intresse i en granskning av genomförandet. Vår 

ambition var att intervjua ett antal representanter för företag i Skåne län, men av sekretesskäl 

har länsarbetsnämnden inte kunnat lämna ut uppgifter om fler företag än fyra som ingått i 

åtgärden. Av dessa har vi endast kunnat intervjua två då cheferna i de flesta fall led av 

tidsbrist. Anledningen till att vi inte intervjuat invandrare som deltagit i åtgärden är att 

åtgärden syftar till att överbrygga den osäkerhet som finns hos arbetsgivarna vad gäller att 

anställa en invandrare. Åtgärden är alltså arbetsgivarorienterad och invandrarnas perspektiv är 

inte lika relevant i detta fall.  

För en granskning av åtgärdens resultat så här långt använder vi oss till stor del av det 

rikstäckande datamaterialet från AMS. Med det beskriver vi deltagarnas sammansättning i 

termer av kön, ålder och medborgarskap samt huruvida det förekommer några skillnader 

mellan individerna indelade i medborgarskap i fråga om sysselsättningsgrad. Motiveringen till 

detta finns att finna i vår teoretiska bakgrund i kapitel två.  Vid granskningen av resultatet är 

även våra intervjuer relevanta då intervjuerna avslöjar de olika aktörernas uppfattning om 

åtgärden. I syfte att även försöka ge en bild av åtgärdens omfattning jämför vi det med den 

arbetsmarknadspolitiska åtgärden Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (SIN). 

                                                                                                                                                         
 
4 Hädanefter kommer vi att använda oss av beteckningen AMS. 
5 Hemström & Martinsson. 2002, s. 7. 
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Intervjuerna är gjorda som så kallade strukturerade samtalsintervjuer. En hög grad av 

strukturering innebär att vi vet vad vi vill fråga om och att vi håller oss till det område vi ska 

undersöka6. Samtalsintervjuer gör det lättare att följa upp de olika aktörernas uppfattning om 

åtgärden då det med en sådan typ av intervju blir enklare att följa upp ett svar som kan tyckas 

oväntat i sammanhanget genom att i intervjun ställa fler frågor på ämnet7. Representanten för 

arbetsförmedlingen har vi kunnat träffa personligen, men de två arbetsgivarna har vi intervjuat 

per telefon på grund av ovan nämna tidsbrist. Representanten för Svenskt Näringsliv har vi 

intervjuat per telefon och via e-post på då det geografiska avståndet från Stockholm utgjorde 

ett problem i detta fall.  

Våra intervjufrågor bygger på vad som har beskrivits som syftet med åtgärden, det vill 

säga att eliminera den statistiska diskrimineringen. Således bildar det som i teorin beskrivs 

som anledningar till denna typ av diskriminering utgångspunkt för våra strukturerade 

intervjufrågor. Dessutom har vi, i AMS fall valt att även ställa frågor utifrån de kriterier för 

framgångsrika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som arbetsgruppen Samverkan för 

integration presenterat i rapporten ”Öppna dörrar Sänkta trösklar”8. Motiveringen till detta är 

att dessa är kriterier för hur AMS ska agera för att en arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska få ett 

önskvärt utfall. En mer utförlig diskussion om metodfrågorna kring intervjuerna finns i avsnitt 

5.1. 

Vår analys är uppbyggd på så sätt att vi analyserar både datamaterialet från AMS och 

materialet från våra intervjuer utifrån de fyra frågorna för en kvalificerad uppföljning och till 

vår hjälp i denna analys har vi den teoretiska bakgrunden. Det vi har valt att lägga vikt vid i 

analysen av AMS datamaterial är huruvida individerna fått ett arbete efter åtgärden, om de 

hamnat i arbetslöshet eller om de slussats vidare in i någon annan arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd. Vår tolkning av detta är en kvalitativ tolkning. En svaghet med detta tillvägagångssätt 

är att vi inte kan uttala oss huruvida det existerar skillnader vad gäller medborgarskap då vi 

inte testat om skillnaderna är statistiskt signifikanta. Vi kan endast uttala oss huruvida vi ser 

några mönster eller tendenser i siffrorna.  

Resultatet av uppföljningen hjälper oss sedan att nå syftet med vår uppsats och besvara 

vår frågeställning. 

 

                                                                                                                                                         
 
6 Trost, 2005, s 20. 
7 Esaiasson m.fl., 2003, s 279. 
8 Se rapporten s. 72ff för mer utförlig information om bakgrunden till dessa punkter. 
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1.4 Definitioner – Viktiga begrepp 

För att klargöra vad vi menar genom hela uppsatsen bör vissa begrepp diskuteras och 

definieras. Invandrare är ett sådant. Enligt Integrationsverket finns ingen vedertagen 

definition av begreppet invandrare och en sådan har heller aldrig funnits. I statistiska 

sammanhang indelas personer efter födelseland eller medborgarskap9. Vi har valt att göra 

indelningen efter födelseland med tanke på utgångspunkten i vår uppsats. Många personer 

födda utomlands har svenskt medborgarskap, men besitter fortfarande egenskaper som kan 

klassas som ”utländska”. Det kan vara utländsk brytning, utseende, agerande utifrån kulturella 

betingelser etc. Med denna indelning är de som är födda i utlandet invandrare och de som är 

födda i Sverige svenskar. Det går även att hävda att andra generationens invandrare har vissa 

av ovan nämnda egenskaper. Men eftersom prova-på-plats är riktad mot invandrare med liten 

eller begränsad erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden och invandrare som inte kan 

verifiera sin kompetens har vi, i denna uppsats, valt att räkna andra generationens invandrare 

som svenskar. 

Två andra begrepp som vi anser behöver belysas för bättre förståelse av vår uppsats är 

sysselsatt och arbetslös. Individer är sysselsatta om de under en vecka utfört minst en timmes 

arbete antingen som anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare i företag tillhörande 

make eller maka. Individer som inte utfört något arbete under en vecka räknas ändå som 

sysselsatta under förutsättning att de är anställda, egna företagare eller medhjälpare i makes 

eller makas företag. Anledningen till att de inte arbetat något under den vecka som man 

undersöker, referensveckan, kan då bero på till exempel sjukdom eller ledighet. Individer som 

deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta beroende av 

åtgärd. Till de åtgärder där individerna räknas som sysselsatta hör bland annat Samhall och 

anställning med lönebidrag eller anställningsstöd. Till kategorin arbetslös hör en individ om 

denne under referensveckan är utan arbete och har varit arbetssökande under fyra veckors 

tid10 samt om denne individ kunde arbeta under referensveckan eller börja inom två veckor 

efter att referensveckan tagit slut. 

 

                                                                                                                                                         
 
9 Integrationsverkets hemsida. 
10 SCB. AKU–definitioner april 2005. 
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1.5 Disposition 

Efter den inledande delen presenterar vi för vår uppsats relevanta teorier om vad skillnader i 

arbetslöshet mellan invandrare och svenskar kan bero på. Efter denna teoretiska bakgrund 

följer en diskussion som motiverar vårt val av att göra en uppföljning i stället för en 

utvärdering när det kommer till att bedöma resultatet av prova-på-platser hittills. Det fjärde 

kapitlet innehåller en beskrivning av åtgärden prova-på-plats och en redogörelse av 

programmets omfattning och resultat. I kapitel fem presenterar vi de intervjuer vi gjort och i 

kapitel sex analyserar vi resultatet av granskningen av datamaterialet och intervjuerna. I det 

avslutande kapitlet diskuterar vi frågor som uppstått under arbetets gång, men som inte varit 

relevanta för syftet med vår uppsats. Diskussionen av dessa frågor kan istället ses som en 

uppmuntran till framtida forskning på området. 
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2 Ekonomisk-teoretisk bakgrund 

I den ekonomiska litteraturen existerar det olika teorier som försöker förklara skillnader i 

sysselsättningsgrad mellan invandrare och svenskar. De flesta studier som gjorts av 

arbetsmarknadsintegrationen på individbasis utgår från en så kallad humankapitalansats. Med 

denna ansats antas att individers karriär på arbetsmarknaden påverkas av individuella 

egenskaper som utbildning, arbetslivserfarenhet och motivation, för att nämna några exempel. 

Det har dock visats att denna ansats inte kan förklara hela skillnaden i sysselsättningsgrad 

mellan invandrare och svenskar. Invandrare har till exempel generellt sett en högre utbildning 

än svenskar. Andra förklaringar som nämns är istället den ökande betydelsen av Sverige-

specifikt kapital och förekomsten av diskriminering11. I följande avsnitt går vi igenom och 

beskriver dessa teorier. Den teori som är mest relevant för resultatet av vår uppföljning är den 

om statistisk diskriminering, men vi gör även en ingående beskrivning av teorin bakom 

betydelsen av land-specifikt kapital samt preferensbaserad diskriminering då dessa empiriskt 

kan sägas vara svåra att skilja från statistisk diskriminering. 

2.1 Betydelsen av land-specifikt kapital 

Enligt teorin om land-specifikt kapital beror skillnader i arbetslöshet mellan invandrare och 

svenskar på att invandrares kulturella bakgrund och humankapital är för avlägset det svenska. 

Det som brukar räknas till land-specifikt kapital är kunskaper som är specifika för ett visst 

land, till exempel språket, normer, regelverk och nätverk. Att integreringen i det svenska 

arbetslivet går allt sämre för nyanlända invandrare kan bero på att betydelsen av denna typ av 

kapital ökat de senaste åren i och med en övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle. 

Denna övergång har medfört att kraven på kunskaper i svenska och kunskaper om svenska 

institutioner har höjts12. Det ”nya” tjänstesamhället har helt enkelt lett till förändrade 

                                                                                                                                                         
 
11 Denna ansats och de andra förklaringarna till skillnaderna nämns bland annat i välfärdspolitiska rådets rapport 
2002, s. 26 och 37. 
12 Ekberg & Gustafsson, 1995, s. 43. 
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arbetsutsikter för invandrare i Sverige. Tidigare kunde invandrare få anställning inom yrken 

som inte krävde högre kvalifikationer inom till exempel industrisektorn, men i och med att vi 

gått mot ett samhälle med mer avancerad teknik har denna typ av yrken mer och mer börjat 

försvinna. Idag efterfrågas anställda med högre kvalifikationer samt goda kunskaper i svenska 

för att kunna kommunicera med kunder och arbetskamrater och upprätta goda kundrelationer. 

Det krävs idag också en insikt i hur relationer mellan olika parter i det svenska arbetslivet 

fungerar13. Dessutom har det som tidigare ansågs vara lågkvalificerade yrken inom 

tjänstesektorn nu effektiviserats och nya administrativa uppgifter har tillkommit som ställer 

högre krav på de anställda14.   

Övergången till tjänstesamhälle innebär alltså att den sociala kompetensen fått en ökad 

betydelse för att komma in på arbetsmarknaden. Då den sociala kompetensen anses vara 

kultur/landsspecifik har nya invandrargrupper, ur ett svenskt perspektiv, en lägre social 

kompetens än svenskar15. Av ovan nämnda anledningar kan kunskaper i svenska språket 

anses vara extra viktigt då det kan få direkt betydelse vid ett anställningsbeslut. Om 

arbetsgivaren sorterar ut arbetssökande med brister i det svenska språket blir det en 

omöjlighet för invandraren att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det kan även ha 

betydelse om kunskaperna i svenska påverkar den arbetssökandes förmåga att uttrycka sin 

kompetens och sina kvalifikationer16. 

 Rekryteringen till olika tjänster sker till stor del genom informella nätverk. Det kan 

vara genom intern rekrytering eller genom att en anställd rekommenderar en bekant för ett 

arbete17. I Rapport Integration 2003 tar man också upp problemet med rekrytering och menar 

att informella rekryteringskanaler ger ett större spelrum åt fördomar och ökar vikten av 

personliga kontakter och informella sociala nätverk för att få en anställning18. Det nya sättet 

att rekrytera skapar stora svårigheter för invandrare som i större utsträckning än svenskfödda 

saknar nätverk.19  

Orsaken till skillnaden i etablering på arbetsmarknaden mellan invandrare och 

svenskfödda kan utifrån ovanstående resonemang sägas vara brister i det svenska språket, 

                                                                                                                                                         
 
13 Lundh m.fl., 2002, s. 37f.  
14 För mer information se Broomé m.fl., 1996, s. 52ff. 
15 Broomé, m.fl., 1996, s. 37. 
16 Ekberg & Gustafsson, 1995, s. 72. 
17 Broomé m.fl., 1996, s. 73. 
18 Knocke 2003, expertbilaga till Rapport integration 2003, s. 111. 
19 Rooth skriver om vikten av Sverige-specifik kunskap och sociala nätverk i en artikel i Ekonomisk Debatt 
2001:8, s 535. 
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outvecklade nätverk, en okunskap om svenska förhållanden och om hur man faktiskt beter sig 

på en svensk arbetsplats, det vill säga Sverige-specifikt humankapital.  

2.2 Diskriminering 

Diskriminering på arbetsmarknaden sägs föreligga när individer med identisk 

produktionskapacitet får olika ersättning på grund av grupptillhörighet. De olika grupperna 

kan här delas in efter, exempelvis, kön, ras och sexuell läggning20. Kostnaderna och 

intäkterna vid ekonomiska transaktioner blir alltså baserade delvis på uppfattningar om dessa 

grupper21.  

Det finns två olika typer av diskriminering; preferensbaserad diskriminering och 

statistisk diskriminering. Den ekonomiska teorin skiljer dessa två åt, men i verkligheten är det 

svårt att se denna skillnad22. Skillnaden har dock betydelse för vår uppsats och nedan 

presenterar vi därför de båda var för sig.  

2.2.1  Preferensbaserad diskriminering 

Preferensbaserad diskriminering innebär att en arbetsgivare handlar utifrån sina egna 

preferenser vid olika beslut såsom till exempel nyanställningar. Diskriminering förknippas 

ofta med att kontakt med en viss grupp skapar ”onytta”23. Det finns tre olika typer av 

preferensbaserad diskriminering; arbetsgivardiskriminering, diskriminering mellan anställda 

och diskriminering från konsumentens sida.  

Diskriminering från arbetsgivarens sida innebär i fallet med invandrare att lönen för en 

invandrare uppfattas som högre än den för en svensk, trots att individerna har samma 

produktivitet, då arbetsgivaren får onytta av att anställa en invandrare. I ekonomisk litteratur 

benämner man detta som en diskrimineringskoefficient – d. Detta kan visas genom en 

ekvation där w representerar nettolönen för individen. 

 

 

                                                                                                                                                         
 
20 Bosworth & Stromback, 1996, s. 330. 
21 Borjas, 2005, s. 356. 
22 Se bland annat Broomé m.fl., 1996, s. 17.  
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Lön invandrare = w*(1 + d) 

Lön svenskfödda = w  

 

Ju större onytta, desto större är diskrimineringskoefficienten samt kostnaden för att anställa en 

produktivitetsmässigt likvärdig invandrare för arbetsgivaren24. 

Diskriminering mellan anställda innebär i fallet med invandrare att svenskfödda får en 

onytta av att arbeta med invandrare och därför uppfattar sin egen lön som lägre om de tvingas 

arbeta tillsammans med dem. Diskrimineringskoefficienten är negativ och sänker då lönen för 

de svenskfödda.  

Diskriminering från konsumentens sida innebär att konsumentbeslutet inte handlar om 

priset på varan utan istället om priset justerat för onyttan som konsumenten får av att handla, i 

det här fallet, av en invandrare. Diskrimineringskoefficienten är positiv och höjer priset på 

varan om det är en invandrare som säljer den25. 

2.2.2  Statistisk diskriminering 

Statistisk diskriminering uppstår på grund av osäkerhet om individers produktivitet. 

Effektiviteten på en arbetsplats är högre ju mer information arbetsgivaren har om varje 

arbetssökande då det innebär att arbetsgivaren kan anställa de individer som är mest 

produktiva. Kostnaderna för att utreda individers produktivitet är höga för arbetsgivare vilket 

leder till att de baserar sitt anställningsbeslut på respektive grupps genomsnittliga 

karaktäristika26. Olika typer av grupper kan vara kön, åldersgrupper och etnicitet och den 

enskilda individen tilldelas egenskaper som i genomsnitt sägs vara generella för den grupp de 

tillhör. Detta innebär att gruppen som helhet inte är diskriminerad men att den enskilde 

individen är det då denne inte behandlas utifrån sin individuella produktivitet. En individ som 

tillhör en grupp med statistisk sett låg produktivitet kan antingen tjäna eller förlora på detta 

beroende på var i fördelningen individen befinner sig. På samma sätt kan en individ som 

tillhör en grupp med statistiskt sett hög produktivitet antingen tjäna eller förlora på 

diskrimineringen. Ett exempel på statistisk diskriminering är att om invandrare generellt sett 

                                                                                                                                                         
 
23 Becker behandlar ingående denna typ av diskriminering i ”The economics of discrimination” från 1957. 
24 Borjas, 2005, s. 359. 
25 Ibid. s. 366ff. 
26 Se till exempel Borjas s. 370 och Bosworth s. 335. 
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har dåliga kunskaper i svenska kan det medföra att en invandrare som talar perfekt svenska 

sållas ut redan innan en anställningsintervju på grund av att arbetsgivaren tänker att denne, på 

grund av sin grupptillhörighet, är dålig på svenska. Det faktum att vinstmaximerande 

arbetsgivare kan vilja använda sig av gruppgenomsnitt vid anställningsbeslut skapar problem. 

Dels på grund av det faktum att enskilda individer diskrimineras men även på grund av den 

segregering mellan invandrare och svenskfödda som följer av ett sådant tillvägagångssätt27. 

Ett sätt att komma till rätta med statistisk diskriminering är att sprida kunskap om de utsatta 

individernas sanna produktivitet. 

Statistisk diskriminering kan även uppstå om det kostar mer att fastställa invandrares 

produktivitet än svenskföddas. I det fall arbetsgivaren lägger ned samma mängd resurser på 

att undersöka invandrares och svenskföddas kompetens kommer den kvarstående spridningen 

i produktivitet att vara större för invandrargruppen. För en arbetsgivare som är riskavers blir 

det därför rationellt att bara anställa svenskfödda individer28. Rationellt i den meningen att 

arbetsgivaren i genomsnitt faktiskt tjänar på att använda sig av statistisk diskriminering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
 
27 Borjas, 2005,  s. 371ff. 
28 SOU 2000:7, s. 161ff. 
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3 Att följa upp och utvärdera en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

För att kunna bedöma huruvida en arbetsmarknadspolitisk åtgärd haft någon effekt på 

förloppet och utfallet av ett anställningsförfarande krävs att åtgärden följs upp och utvärderas. 

För att se om ett program verkligen givit önskad effekt måste en effektutvärdering 

genomföras, något som vi i denna uppsats inte har möjlighet att göra. Denna uppsats kommer 

istället att bli en uppföljning av åtgärden prova-på-plats. I följande avsnitt motiverar vi detta 

val genom att mer ingående förklara skillnaderna mellan en utvärdering och en uppföljning. 

Många gånger får uppföljning och utvärdering stå för samma sak, men vi väljer att, precis 

som Hemström och Martinsson, utgå från praxis som etablerats inom den nationalekonomiska 

utvärderingsforskningen där dessa begrepp får stå för två skilda saker29. Vi har valt att först 

presentera de kriterier Hemström och Martinsson anser att en effektutvärdering bör uppfylla 

och denna presentation får förklara varför vår uppsats inte kan bli en sådan. Efter detta 

beskriver vi en uppföljning enligt Hemström och Martinssons beskrivning av en sådan och 

sedan hur de anser att en uppföljning bör genomföras. 

3.1 Utvärdering 

Även om resultatet av ett arbetsmarknadspolitiskt program visat sig vara positivt, det vill säga 

att det tycks som fler än tidigare fått arbete, behöver det inte betyda att programmet haft 

någon effekt. Det är möjligt att dessa individer hade fått ett arbete även utan programmet om 

det, exempelvis, genomförts i en högkonjunktur. Till skillnad från en uppföljning kan en 

utvärdering bedöma effekten av programmet på händelseförloppet och utfallet30. En 

utvärdering kan, med andra ord besvara frågan: Har det arbetsmarknadspolitiska programmet 

förbättrat möjligheten till ett arbete för individen? 

                                                                                                                                                         
 
29 Texten i detta avsnitt bygger på en rapport från IFAU skriven av Maria Hemström och Sara Martinsson, ”Att 
följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiska program”. Rapport 2002:1. 
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En uppföljning kan bedöma en människas sannolikhet att få ett arbete, men den kan inte 

bedöma programmets effekt på den sannolikheten. För att kunna göra en utvärdering behövs 

det kontrafaktiska tillståndet, det vill säga, vad som skulle ha skett med dessa individer om de 

inte genomgått det arbetsmarknadspolitiska programmet i fråga. Det kontrafaktiska tillståndet 

kan fastställas med hjälp av en kontrollgrupp, men det krävs en stor noggrannhet vid val av 

kontrollgrupp. Att bara jämföra personer i ett arbetsmarknadspolitiskt program med personer 

som inte genomgått samma program kan ge upphov till systematiska fel då det finns en stor 

risk att de som velat genomgå programmet besitter egenskaper som de individer som valt att 

inte genomgå programmet saknar. Ett bra exempel på en sådan egenskap är motivation. Detta 

leder till att urvalet till det arbetsmarknadspolitiska programmet inte är helt slumpmässigt och 

urvalet kan därför inte anses vara representativt för populationen. För att kunna visa på en 

effekt måste kontrollgruppen egentligen bestå av personer som besitter exakt de egenskaper 

som de som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet har. Dessutom krävs det att 

kontrollgruppens deltagare inte påverkas av experimentet. Som en lösning på ovan nämnda 

problem finns kontrollerade experiment. Vid kontrollerade experiment plockas individer som 

får delta i programmet slumpmässigt ut ur en grupp arbetslösa. På detta sätt kan, till exempel 

motivationen grupperna emellan anses vara jämnt fördelad. Denna typ av experiment 

genomförs dock inte ofta i Sverige då det anses vara oetiskt att alla inte får en ökad möjlighet 

att hitta ett arbete31. I Sverige används istället andra metoder som olika experimentstrategier, 

ekonometriska metoder och matchningsmetoder32.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en pålitlig effektutvärdering kräver kunskap och 

andra resurser som vi idag inte har tillgång till och vår bedömning av programmets funktion 

görs därför utifrån en uppföljning. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
30 Hemström & Martinsson, 2002, s. 4. 
31 Ibid. s. 12ff. 
32 Kortfattade sammanfattningar av dessa metoder finns i Hemström & Martinsson s 16f. 
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3.2 Uppföljning 

Att göra en uppföljning innebär att dokumentera och beskriva ett förlopp samt att beskriva 

dess utfall. En uppföljning säger ingenting om varför det blev ett visst utfall eller vad som 

skulle ha hänt om åtgärden ej kommit till stånd33. 

 Uppföljningar kan delas in i två typer, enkel uppföljning och kvalificerad uppföljning. 

Den enkla uppföljningen görs bäst av den som har hand om programmet då den går ut på att 

samla in material och ta fram statistik över programmet. Vid projektets slut görs sedan en 

sammanställning av dokumentationen, exempelvis med deskriptiv statistik. Med hjälp av 

denna sammanställning kan en översiktlig bedömning göras av huruvida målet med 

programmet verkar vara uppfyllt.  

En kvalificerad uppföljning kan beskrivas som ett steg vidare från den enkla 

uppföljningen och är en analys av själva genomförandet av åtgärden. Det studerade objektet 

är den administrativa processen. Denna typ av uppföljning bör göras av en oberoende 

granskare, det vill säga någon som står utanför processen och görs egentligen med fördel när 

projektet är avslutat. Uppföljningen är en studie av den period som pågått, men är inte på 

något sätt en effektutvärdering och därför kan ingen jämförelse av projekt, med avseende på 

deras effekt, göras34. Skillnaden mellan dessa typer av uppföljningar är egentligen inte 

glasklar då den kvalificerade uppföljningen oftast bygger på material insamlat av den som 

administrerar projektet.  

 En uppföljning kan alltså inte användas för att utreda effekten av ett program, men den 

måste göras för att kunna göra en effektutvärdering. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
33 Hemström & Martinsson, 2002, s. 3f. 
34 Ibid. s. 7. 
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4 Prova-på-plats 

Nedan beskriver vi åtgärden prova-på-plats. Vad är speciellt med åtgärden? Vilka är 

individerna som deltagit? Hur ser de deltagandes arbetsmarknadsstatus ut så här långt? I 

följande avsnitt presenteras först beskrivningen av och syftet med prova-på-plats utifrån 

arbetsgruppens slutrapport ”Öppna dörrar, sänkta trösklar”, regeringens proposition 2004/5:1 

och tillgängligt material om prova-på-platser från AMS hemsida. Sedan beskriver vi, med 

hjälp av deskriptiv statistik, de olika gruppernas nuvarande status på arbetsmarknaden. Denna 

del är tänkt att längre fram användas som material till vår analys.  

Då vi genomfört tre av fyra intervjuer i Skåne län avslutar vi detta avsnitt med att 

närmare gå in på den statistik som finns över Skåne. Detta gör vi för att det är intressant att se 

om det kvantitativa resultatet kan sägas stämma överens dels med de intervjuades bild av 

åtgärden och dels med resultatet på nationell nivå. 

4.1 Prova-på-plats och dess syfte 

Regeringen har som mål att arbetslösheten för invandrare stadigt ska minska tills den ligger i 

nivå med svenskarnas35. För att åstadkomma en högre sysselsättning för samtliga individer är 

det viktigt att matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare underlättas och detta görs 

bland annat med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syftet med dessa åtgärder, eller 

program, är att stärka den arbetssökandes position på arbetsmarknaden och att öka dennes 

möjligheter att få ett arbete. En del program syftar även till att få arbetsgivare att anställa en 

viss grupp av arbetslösa, till exempel invandrare36.  

Prova-på-plats är en ny verksamhet inom ramen för det arbetsmarknadspolitiska 

programmet arbetspraktik, vilken riktar sig främst till invandrare. Den fanns för första gången 

med i regeringens budgetproposition 2004/05:1. Regeringen hade inför budgetpropositionen 

2004 gjort en bedömning av att det behövs fortsatta ansträngningar för att anpassa 

                                                                                                                                                         
 
35 Justitiedepartementet, ”Mål för integrationspolitiken”.   
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arbetsmarknaden till de olika individerna som finns på den och prova-på-plats är en av de 

ansträngningar som de tror kan leda till en bättre anpassning37. Skillnaden mot arbetspraktik 

är att prova-på-plats, förutom att den pågår en kortare period, ligger närmre ett riktigt arbete 

än arbetspraktiken som mer ska fungera som vägledning. En ytterligare faktor som skiljer 

prova-på-plats från arbetspraktik är att arbetsgivaren måste utfärda ett intyg efter att åtgärden 

är avslutad om den inte leder till en anställning38. 

Anledningen till att åtgärden prova-på-plats kom upp på förslag är att en stor andel av 

de invandrare som anländer till Sverige saknar referenser och nätverk som kan verifiera deras 

uppgifter när de söker arbete. Detta leder till att de ofta sorteras bort av arbetsgivare som 

hellre anställer individer med tydliga referenser. Ju mindre information arbetsgivaren har om 

den sökandes erfarenhet och kunskaper desto större är risken och kostnaden för företaget vid 

en anställning39. Tanken med prova-på-plats är att risken ska minska genom att individen ges 

en möjlighet att visa upp sin kompetens och sina färdigheter för den potentiella arbetsgivaren. 

De som deltar i åtgärden kan under maximalt tre månader få prova på ett arbete som är 

kopplat till deras erfarenheter och utbildning. Prova-på-platsen ska helst vara en heltidstjänst 

och platserna ska vara förbehållna dem som har ringa eller ingen erfarenhet från den svenska 

arbetsmarknaden. Åtgärden riktar sig således framförallt till ungdomar och invandrare som 

nyligen skrivits in på arbetsförmedlingen. För att påskynda nyanlända invandrares etablering 

på den svenska arbetsmarknaden ska de, redan under sitt första år med uppehållstillstånd i 

Sverige, kunna erbjudas en prova-på-plats. Åtgärden är alltså tänkt att underlätta för 

invandrare på det sättet att den skapar en enklare kontaktväg för den arbetssökande, ger denne 

en möjlighet att visa upp sin kompetens och få den verifierad genom att individen haft ett 

riktigt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Den är också tänkt att underlätta för svenska 

arbetsgivare som nu ges en möjlighet att undersöka den sökandes kompetens utan vidare 

förpliktelser. Detta skapar en enklare kontaktväg till invandrare och deras kompetens, vilket 

är tänkt att motverka det problem som uppkommer med den osäkerhet som rör invandrares 

kompetens. 

De som ges möjligheten att erbjuda prova-på-platser är offentliga och privata 

arbetsgivare samt ideella föreningar och det är en fördel om det finns ett behov av att anställa 

                                                                                                                                                         
 
36 Regeringens arbetsmarknadspolitik. 2005, s. 13. 
37 Prop. 2004/5:1, s. 42f. 
38 Ds 2004:22, s. 93ff. 
39 Ibid. s.50 eller se tidigare teoriavsnitt.  
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på kort eller lång sikt inom det relevanta verksamhetsområdet. Leder inte prova-på-platsen till 

en anställning ska individen få ett intyg på sin kompetens, en referens, som kan underlätta när 

individen senare söker ett arbete i Sverige.  

Det är tänkt att Svenskt Näringsliv aktivt ska verka för att invandrare, med begränsad 

eller ingen erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden, erbjuds dessa prova-på-platser då det 

är en förutsättning för att åtgärden ska fungera. AMS har sedan fått i uppdrag att förmedla 

platserna och granska invandrarnas bakgrund och kompetens40. Åtgärden startade den första 

februari 2005 och ska fortsätta tillsvidare.  

4.2 Vilka är deltagarna? 

Från AMS har vi fått en sammanställning av hur det har sett ut från april 2005 till och med 

den 23 april 2006, det vill säga från ett par månader efter det att åtgärden startats till det att 

denna uppsats skrivs. Med deskriptiv statistik över materialet kan vi visa hur 

individsammansättningen i åtgärden sett ut på nationell nivå samt se om det finns några 

uppenbara skillnader i sysselsättning med avseende på medborgarskap41.  Från och med den 

första april 2005 till och med den 23 april 2006 har 2668 individer deltagit i åtgärden. Tabell 

1 visar fördelningen på medborgarskap och kön samt genomsnittsålder. Kön och ålder 

redovisas endast för att beskriva deltagarna och är inget som vi kommer att använda oss av i 

vår analys av resultatet av åtgärden.   

  Tabell 1. Deltagare i åtgärden  

  Genomsnittsålder Män  Kvinnor Antal individer 
Alla 33 1350 1317 2668 
Svenskt medborgarskap  34,6 539 545 1084 
Norden 35,7 15 18 33 
Östra Europa 34,3 130 233 363 
Västra Europa 32,4 77 75 152 
Asien inkl. Turkiet 32,3 427 325 752 
Afrika  31,5 106 60 166 
Syd- och Mellanamerika 33 37 40 77 
Övriga inkl Nordamerika 30,1 19 21 40 

 

                                                                                                                                                         
 
40 AMS. Faktablad: Prova-på-plats. Augusti, 2005. 
41 Deltagarna i gruppen ”svenskt medborgarskap” är inte infödda svenskar utan är invandrare som blivit svenska 
medborgare. Detta enligt uppgift från AMS. 
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Av tabell 1 kan vi utläsa att könsfördelningen är relativt jämn för alla medborgarskap utom 

för Östeuropa, Asien inklusive Turkiet och Afrika. Andelen kvinnor är större än andelen män 

för Östeuropa och andelen män är större än andelen kvinnor för Asien inklusive Turkiet samt 

för Afrika. De två största grupperna med avseende på medborgarskap är svenskar och asiater. 

  Diagram 1. Åldersfördelning hela landet 

 

 

 

 
 

 

 

 

Av diagram 1 framgår att åldersfördelningen inte är riktigt jämn för hela programmet då en 

stor andel av deltagarna är mellan 25 och 45 år. Detta verkar även gälla generellt för alla 

medborgarskap; medelåldern ligger på drygt 30 år för samtliga grupper ( Se tabell 1).  

4.3 Utfallet av åtgärden 

Av de 2668 individerna som hittills deltagit i åtgärden har 36 procent fått ett arbete, 18 

procent befinner sig i något annat arbetsmarknadspolitiskt program och 27 procent är 

arbetslösa. Nedan beskriver vi hur dessa andelar ser ut när individerna är indelade efter 

medborgarskap. 

 

Med avseende på medborgarskap 

Tabell 2 beskriver hur det gått för dem som deltagit i åtgärden. Andel ”i övrigt” är den andel 

som fortsatt till externa utbildningar samt den andel som funnits under AMS kolumn: övrigt42. 

                                                                                                                                                         
 
42AMS kolumn övrigt är när kontakten med individen helt enkelt upphört. Individen kan ha fått ett annat arbete, 
gått i pension eller stannat hemma med barn. Detta utan att ha meddelat arbetsförmedlingen.   
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Tabell 2. Utfall för deltagare som genomgått åtgärden 
  Andel i arbete (%) Andel i andra program (%) Andel i arbetslöshet (%) Andel i övrigt (%) 
Alla 36 18,3 27 18,7 
Svenskt 
medborgarskap  39 22,9 26,5 11,6 
Norden 57,7 19,2 15,4 7,7 
Östra Europa 34,5 20,6 24,7 20,2 
Västra Europa 42,4 16,9 22,9 17,8 
Asien inkl. 
Turkiet 30,6 12 32,2 25,2 
Afrika  30,5 15,3 19,8 34,4 
Syd- och 
Mellanamerika 32,8 13,8 24,2 29,2 
Övriga inkl. 
Nordamerika 54,8 9,7 25,8 9,7 

Svenska medborgare och medborgare från västra Europa, Norden och övriga inklusive 

Nordamerika verkar, av tabellen att döma blivit anställda i större utsträckning än övriga. Vad 

gäller de som övergått till ett annat arbetsmarknadspolitiskt program är det mer jämnt mellan 

grupperna. Slutligen har de grupper som inte i hög grad lyckats få anställning den största 

andelen individer i kolumnen övrigt och vice versa.  

4.4 Deltagarna i Skåne län 

Utav de 2668 personer som deltagit i prova-på-plats från första april 2005 till och med 23 

april 2006, har 359 individer deltagit i Skåne län. Tabell 3 visar individsammansättningen i 

Skåne län med avseende på medborgarskap, kön och genomsnittsålder. 

 

Tabell 3. Deltagare i åtgärden i Skåne län 

  Genomsnittsålder Sverige Genomsnittsålder Skåne Män Kvinnor Antal individer 
Alla i Sverige 33   1350 1317 2668 
Alla i Skåne   31,7 174 185 359 
Svenskt 
medborgarskap  34,6 36,4 45 64 109 
Norden 35,7 31,5 1 4 5 
Östra Europa 34,3 33,6 33 55 88 
Västra Europa 32,4 31,4 24 16 40 
Asien inkl. Turkiet 32,3 33 54 39 93 
Afrika  31,5 31 8 5 13 
Syd- och 
Mellanamerika 33 27,5 4 1 5 
Övriga inkl. 
Nordamerika 30,1 29,2 5 1 6 

Kvinnor är något överrepresenterade i Skåne län jämfört med hela landet och det beror på att 

det är fler kvinnor från östra Europa och kvinnor med svenskt medborgarskap som deltagit i 
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åtgärden. De tre största grupperna är de som är svenska medborgare, de från Asien inkl. 

Turkiet och de från östra Europa.  

För att klargöra åldersfördelningen redovisar vi även här ett diagram över denna. 

Diagram 3. Åldersfördelningen i Skåne län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större delen av deltagarna ligger i åldersintervallet 25-44 år men i jämförelse med deltagarna 

på nationell nivå verkar deltagarna i Skåne län vara något yngre. 

4.4.1  Utfallet i Skåne län 

Av de 359 deltagare som i april hade på börjat åtgärden så hade 296 genomgått den. Av de 

296 så hade 38 procent arbete, 20 procent befann sig i något annat arbetsmarknadspolitiskt 

program och 25 procent befann sig i arbetslöshet. 

 

Tabell 4. Utfall för deltagare som genomgått åtgärden i Skåne län 
  Andel i arbete (%) Andel i andra program (%) Andel i arbetslöshet (%) Andel i övrigt (%)
Alla i Sverige 36 18,3 27 18,7 
Alla i Skåne 38,2 20,3 25,4 16,1 

Skåne har ett något bättre utfall generellt sett än landet som helhet, men skillnaden är inte 

stor. Det är relativt sett något fler som fått arbete efter att ha deltagit i åtgärden och det är 

även relativt sett något färre som hamnat i arbetslöshet. Sammantaget verkar inte deltagarna 

och resultatet i Skåne för åtgärden skilja sig åt från deltagarna och resultatet på nationell nivå. 

 Anledningen till att vi här inte redovisar utfallet för olika medborgarskap är att 

materialet var för litet för att de siffrorna skulle vara intressanta.  
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4.5 Prova-på-plats i relation till en annan åtgärd 

För att ge en bild av hur stor eller liten prova-på-plats är som åtgärd och hur bra utfall den fått 

har vi valt att sätta den i relation till Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare (SIN). 

Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare är, precis som prova-på-plats, en relativt ny 

åtgärd som riktar sig till invandrare. Åtgärden har pågått sedan första september 2003 och ska 

fortsätta under en försöksperiod till och med den 31 december 2006. SIN går ut på att 

invandraren tilldelas en specialutbildad arbetsförmedlare som stödperson, under högst sex 

månader, i det inledande skedet av en anställning eller under arbetspraktik som föregår en 

anställning. Bakgrunden till åtgärden är att vissa invandrare kan behöva särskilt stöd i början 

av en anställning och invandraren och arbetsgivaren kan alltså få detta stöd tills den 

nyanställde kommit in i arbetsmiljön och klarar av arbetsuppgifterna själv43.  

Från november 2003 till och med april 2006 har 9153 invandrare deltagit i åtgärden 

SIN. Fördelat per månad så blir det ungefär 305 individer per månad. För prova-på-plats är 

samma siffra ungefär 205 individer per månad. SIN är alltså en större åtgärd i jämförelse och 

det är även fler individer som fått arbete efter att ha deltagit i den. På nationell nivå har 57 

procent av deltagarna i SIN fått arbete och i Skåne län har 59 procent fått ett arbete44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
43 AMS. Faktablad: Introduktion på arbetsplatsen för vissa invandrare. 
44 Se bilaga 2. 
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5 Intervjuer med berörda aktörer 

För att besvara vår frågeställning har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra aktörer som 

är berörda av åtgärden. Frågorna har vi formulerat med utgångspunkt i vår frågeställning och i 

syftet med åtgärden. Är det osäkerhet om invandrares kompetens som ligger till grund för 

åtgärden och hur har åtgärden fungerat hittills? Detta är två av de frågor som vi ställt till 

Svenskt Näringsliv, en arbetsförmedling och två arbetsgivare i Malmöregionen45. 

5.1 Val av intervjuobjekt och intervjuernas 
generaliserbarhet  

Vårt urval av aktörer är ett icke-slumpmässigt urval där vi har valt ut vad vi uppfattat som 

typiska element och som vi därför tror är korrelerade med åtgärden46. Svenskt näringsliv har 

vi valt då de var den aktör som tog initiativ till åtgärden och som dessutom hade som uppgift 

att genomföra en informationskampanj om åtgärden. Arbetsförmedlingen valde vi för att de 

har som uppgift att förmedla platserna och arbetsgivarna för att åtgärden är 

arbetsgivarorienterad och därmed riktad främst till dem.  

Vårt val av arbetsförmedling motiverar vi med att just den här arbetsförmedlingen, till 

stor del, finns till för att hjälpa invandrare in på arbetsmarknaden och med en sådan funktion 

borde de arbetande på denna arbetsförmedling besitta stor kunskap om de olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärderna riktade till invandrare.  

Den person vi valt att intervjua på Svenskt Näringsliv är den som arbetar med 

integrations- och mångfaldsfrågor inom organisationen. Personen i fråga har den mest 

relevanta kunskapen om åtgärden och är därmed det naturliga intervjuobjektet.  

Enligt kvantitativt orienterade forskare är det svårt att dra några slutsatser och 

generalisera till hela populationen från ett icke-slumpmässigt urval av några få aktörer. 

                                                                                                                                                         
 
45 Vi har valt att låta samtliga personer vara anonyma och använder oss därför av fingerade namn texten igenom. 
46 Dahmström, 2000, s. 194 
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Möjligheten att generalisera finns dock om urvalet inte systematiskt skiljer sig från 

populationen, om frågeställningen är tillräckligt generell och om populationen är homogen47.  

Vi har två populationer i vår undersökning. Dels är det de företag som valt att delta i åtgärden 

och dels är det Sveriges arbetsförmedlingar.  

Åtgärden har sin grund i att arbetsgivare som grupp har upplevt ett problem med att få 

information om invandrares produktivitet. Vårt urval av företag består av ett mindre och ett 

större företag och båda är verksamma inom den privata sektorn som också är den sektor som 

är störst inom åtgärden. Detta tillsammans med det faktum att problemet åtgärden grundar sig 

i anses gälla generellt för arbetsgivare gör att vi anser att vi kan generalisera utifrån de 

intervjuer med arbetsgivare vi genomfört. 

Sveriges arbetsförmedlingar arbetar alla utifrån samma direktiv från regeringen och ska 

erbjuda samma tjänster oavsett vilken arbetsförmedling man som individ vänder sig till48. På 

grund av detta kan arbetsförmedlingarna i Sverige anses vara en relativt homogen population 

och den arbetsförmedling vi valt att intervjua är därmed generaliserbar till populationen av 

arbetsförmedlingar.  

Antagligen kan vi inte generalisera totalt från vårt urval till populationen men vi anser 

att vi, baserat på dessa intervjuer och det datamaterial vi fått tillgång till, kan göra en något 

sånär trovärdig bedömning av hur prova-på-plats hittills fungerat.  

5.2 Intervju med Svenskt Näringsliv 

Intervju med Svenskt Näringsliv – Anders 
För att få en bakgrund till åtgärden intervjuade vi initiativtagarna Svenskt Näringsliv per 

telefon den 12 maj 2006 samt via e-post den 23 maj samma år. Frågorna ställde vi till Anders 

som är ansvarig för integrations- och mångfaldsfrågor i organisationen och som därmed också 

har ett ansvar för prova-på-platserna. 

Under våren 2003 tillsattes en arbetsgrupp bestående av regeringen och Svenskt 

Näringsliv för att ta fram förslag för bättre integration i arbetslivet. Anledningen till att 

Svenskt Näringsliv initierade åtgärden var att arbetsgivare ser det som riskabelt att anställa 

                                                                                                                                                         
 
47 Esaiasson m.fl., 2003, s. 176ff. 
48 Regeringens arbetsmarknadspolitik 2005, s. 11. 



 

 29

individer utan arbetslivserfarenhet. Denna risk upplevs som särskilt stor vid en högkonjunktur 

då pressen på att snabbt kunna anställa kompetent personal är hög. Anders poängterar hur 

viktigt det är för företagen att i ett sådant läge kunna veta om individen de funderar på att 

anställa kan arbetet eller inte. 

 På frågan om han upplever att invandrare är utsatta för statistisk diskriminering svarar 

Anders att bilden av invandrare generellt är ganska negativ i den allmänna debatten och att ett 

bra exempel på detta är språket. I debatten talar man mycket om invandrares bristande 

språkkunskaper, vilket leder till att utländska namn associeras med just dåliga 

språkkunskaper. Detta gäller även de personer med ett utländskt namn som har levt hela sitt 

liv i Sverige och talar perfekt svenska. Enligt Anders finns inga belägg för att invandrare med 

mer kulturellt avlägsen bakgrund är utsatta för mer statistisk diskriminering. Skillnaden 

grupperna emellan beror på att invandrarna från Västeuropa kommer hit för att de fått en 

anställning i Sverige medan de mer kulturellt avlägsna invandrarna oftast kommer hit som 

flyktingar och därför har andra förutsättningar. 

 Mot bakgrund av den kritik AMS riktat mot Svenskt Näringsliv för den kampanj de 

hade i uppdrag att genomföra och som de, enligt AMS endast bristfälligt fullföljt, formulerade 

vi några frågor49. 

 Svenskt Näringsliv svarar att de har genomfört en telefonkampanj för att informera 

företagen om möjligheten med prova-på-platser. De har informerat på Svenskt Näringslivs 

hemsida och de har informerat sina medlemsorganisationer. Dessa har i sin tur meddelat sina 

medlemsföretag. Ungefär 90 procent av platserna som erbjudits har funnits i den privata 

sektorn och den feedback som Svenskt Näringsliv har fått i samband med telefonkampanjen 

har varit positiv, men det har varit upp till företagen själva att ringa upp de lokala 

arbetsförmedlingarna om de ansett att åtgärden låtit intressant. Anders betonar vikten av att 

personalen på arbetsförmedlingen är kunnig så att de vet vilka som är lämpliga att placera ut 

på de olika företagen. Tanken är inte att det ska vara en typ av praktik utan att den som 

kommer till arbetsplatsen ska kunna arbetet. Anders menar alltså att det är en skillnad mellan 

prova-på-plats och praktik då individen som deltar i prova-på-plats ska besitta vissa 

yrkeskunskaper och viss kompetens som denne ska visa upp på arbetsplatsen för att öka sina 

möjligheter att få arbete. Företagen som anmäler sig till åtgärden ska ha ett behov av att 

                                                                                                                                                         
 
49 Se nästa intervju. 
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anställa och individen ska alltså komma dit och visa att han eller hon är lämplig för arbetet 

och att han eller hon kan hjälpa till och bidra med kompetens på arbetsplatsen.  

Vi ställde även frågan om han trodde att ett misslyckande beträffande denna åtgärd, på 

grund av bristfällig information eller dålig implementering, skulle kunna leda till ökad 

diskriminering av invandrare i framtiden. Han svarade att ett misslyckande skulle drabba både 

företagen och de sökande. Åtgärden syftar till att underlätta för företag att hitta den 

kompetens de är i behov av och att underlätta för invandrare att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Svenskt Näringsliv är starkt kritiska till hur förmedlingen av platserna har gått till. De 

första månaderna efter att åtgärden implementerats så har över hälften av platserna gått till 

svenskar och Anders finner det svårt att tro att en 50-årig svensk man inte har någon 

erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Hans största bekymmer handlar dock om 

utvärderingen av åtgärden. Han menar att arbetsmarknadspolitiska åtgärder dyker upp titt som 

tätt men att några ordentliga utvärderingar inte görs och att det därför är troligt att samma sak 

återupprepas utan att man vet vilket utfall den haft tidigare. Varför blir vissa deltagare 

anställda efter åtgärden och vissa inte? Beror det på åtgärden i sig eller på att företaget inte 

var i behov av arbetskraft? Detta är två av de frågor som Anders anser behöver besvaras. 

 Svenskt Näringsliv är dock positivt inställda till åtgärden och har i skrivande stund inga 

förslag på förändringar gällande åtgärden. De anser att resultatet hittills ser bra ut men att 

kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar av åtgärden behövs. 

5.3 Intervju med Arbetsförmedlingen  

Intervjun 
Som företrädare för arbetsförmedlingen valde vi att intervjua Sven som är chef för en av 

Malmös arbetsförmedlingar. Till denna arbetsförmedling hänvisas invandrare de första tre 

åren av sin vistelsetid i Sverige. Arbetsförmedlingen har, bland annat till uppgift att se till att 

nyanlända invandrare med uppehållstillstånd får tillgång till arbetsmarknadsservice efter 

behov och i samma omfattning som andra arbetssökande50.  

                                                                                                                                                         
 
50 Malmö stad. 2006. Arbete och integration Malmö. 
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Prova-på-plats har funnits på den här arbetsförmedlingen från det att åtgärden började 

existera i övriga Sverige, det vill säga från och med den första februari 2005. I praktiken 

startade åtgärden hos dem den första juli 2005 och den första deltagaren var på plats någon 

gång i juni-juli. Så här långt är antalet personer som deltagit i åtgärden 70 till 80 stycken. 

 Åtgärden prova-på-plats hör till de åtgärder som kallas utforskande och bedömande och 

enligt Sven finns ett antal sådana arbetsmarknadspolitiska tjänster som syftar till att klargöra 

individernas arbetsförutsättningar. Dessa är grundläggande tjänster som finns till för att man 

snabbt ska få en uppfattning om vad individen kan. Andra exempel på sådana tjänster är 

validering och yrkesbedömning. 

 För att vi ska kunna bedöma om åtgärden ser ut att tillföra något positivt till 

invandrarnas arbetsmarknadsintegration är det viktigt för oss att veta om det överhuvud taget 

är några svenskar som genomgått åtgärden. På frågan om hur stor andel svenskar som deltagit 

i åtgärden svarar Sven att åtgärden i första hand är riktad till invandrare och att de inte har 

haft några deltagande svenskar. Sven gissar att vi, i och med vår fråga, refererar till en artikel 

från Svenskt Näringsliv där man kritiserade arbetsförmedlingen för att använda åtgärden för 

svenskar51. Svens kommentar på denna är att Svenskt Näringsliv ”fullständigt sköt över 

målet” med den här artikeln. Till skillnad mot vad utredaren trodde är en stor andel av 

invandrarna svenskar och detta har åtgärdens regelverk inkluderat då man inte måste vara 

utomnordisk medborgare för att få tillgång till åtgärden. Han säger att den dock helt klart är 

framtagen för nyanlända invandrare och andra invandrare som inte gjort sitt 

arbetsmarknadsinträde och att ungefär 50 procent av dem som fick tillgång till åtgärden var 

utomnordiska medborgare. Han lägger till att de andra också var invandrare, men att de 

numera hade svenskt medborgarskap. 

Hur lång tid det tar innan invandraren kommer i kontakt med åtgärden efter ankomsten 

till Sverige är mycket individuellt, enligt Sven. Det beror på individens utbildningsbakgrund 

och förmåga att lära sig språket. Han menar att det, från arbetsförmedlingens synpunkt, inte är 

viktigt att invandrarna är duktiga i svenska innan de deltar i prova-på-plats. Däremot kräver 

arbetsgivarna ofta att individen har så pass goda kunskaper i språket att han eller hon förstår 

instruktioner på arbetsplatsen, kan sätta ord på vad han eller hon gör samt förstå 

säkerhetsinstruktioner. Arbetsförmedlingen ställer dock inga formaliserade krav. 

                                                                                                                                                         
 
51 Artikeln Sven syftar på är artikeln ”Invandrare Snuvas på jobb”, publicerad på Svenskt Näringslivs hemsida. 



 

 32

 På frågan om vad han ser som den främsta anledningen till att åtgärden initierades 

svarar Sven politik. Enligt honom finns åtgärden redan i form av arbetspraktik och det enda 

som skiljer de här åtgärderna åt är att arbetspraktiken pågår i sex månader och prova-på-

platser i tre samt att det finns ett finansieringsbidrag52 inom arbetspraktik, vilket inte är fallet 

för prova-på-platser. I annat fall är åtgärderna i stort identiska.  
 

”Det är praktik på en arbetsplats, inget annat.  Det har vi haft i en herrans massa år. Det som 
var unikt med detta var alltså inte åtgärden i sig, utan initiativet från Svenskt Näringsliv och 
detta var tillräckligt viktigt för att man skulle gå Svenskt Näringsliv till mötes.” 
 

Sven anser inte att Svenskt Näringsliv levt upp till sina åtaganden vad gäller åtgärden. 

Meningen var att Svenskt Näringsliv skulle ha bedrivit en massiv PR-kampanj ute bland sina 

medlemsföretag för att få dem att inse värdet av att integrera invandrare och få dem att ta 

emot praktikanter. Sven menar att denna kampanj kan beskrivas som ett par rader på deras 

hemsida, vilket har fått till följd att arbetsförmedlingen fått marknadsföra åtgärden ungefär 

som de marknadsför arbetspraktiken och antagligen har dessa åtgärder bytt ut varandra. I 

realiteten är den volym praktikplatser som upparbetats till prova-på-platser tagen från 

arbetspraktiken och den totala volymen praktik i anställningsförberedande syfte på 

arbetsmarknaden är ungefär konstant.  

Bakgrunden till att Svenskt Näringsliv initierade åtgärden var att de insett att det finns 

ett behov av arbetskraft och att arbetsgivare upplever det som osäkert att anställa invandrare. 

Att detta skulle vara en ny anledning till att initiera en åtgärd anser inte Sven, utan menar att 

det är en kunskap de levt med i flera år. Det finns en otrygghet i att vara arbetsgivare med 

höga rekryteringskostnader vilket gör det extra svårt att anställa en invandrare då 

arbetsgivaren inte vet vad invandrarnas kompetens står för. Enligt honom är det inga nya 

omständigheter Svenskt Näringsliv åberopar, men det viktiga är att det finns en samsyn kring 

detta. 

Sven upplever inte att åtgärden är specifikt kopplad till preferensbaserad diskriminering, 

däremot finns denna typ av diskriminering alltid närvarande då kåren av arbetsgivare inte 

skiljer sig mycket från mänskligheten i övrigt och det är varken något som är nytt eller 

kopplat till en specifik åtgärd. De flesta arbetsgivare är dock positiva och öppna under 

                                                                                                                                                         
 
52 Finansieringsbidrag innebär att arbetsgivaren måste betala 3000 kr per praktikant och månad. Om praktikanten 
är mellan 20-24 år och arbetslös eller har en akademisk examen eller minst 80 avklarade högskolepoäng är 
arbetsgivaren undantaget detta. För mer information om finansieringsbidrag se AMS hemsida under 
”Arbetspraktik”.  
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förutsättning att det finns kompetens. Nyttoaspekten finns där vare sig det gäller en 

invandrare eller en svensk. Det arbetsförmedlingen gör är att försöka tränga igenom det 

eventuella motstånd som finns hos arbetsgivarna. Några är öppna för att ta in en invandrare på 

arbetsplatsen och några är mer reserverade och enligt Sven spelar det då ingen roll om de 

använder sig av en åtgärd som funnits länge eller om det är en ny som initierats av Svenskt 

Näringsliv. 

Sven bekräftar beskrivningen av att de som kommer från länder avståndsmässigt längre 

bort från Sverige utgör en större faktor till osäkerhet för arbetsgivaren och menar att 

diskrimineringen verkar öka i proportion till avståndet från Sverige. Enligt honom har 

individer som invandrat från områden nära Sverige lättare att få arbete, enligt tillgänglig 

statistik. Latinamerikaner, nordeuropéer och personer från gamla Sovjet har en hög 

förvärvsfrekvens bland invandrare. Sedan avtar det med avståndet från Nordeuropa, med vissa 

undantag. Här betonar han även vikten av kulturskillnader när det kommer till att arbeta i ett 

annat land än födelselandet. Han pekar på de patriarkala strukturerna som finns i en del länder 

då dessa strukturer inte passar väl in i det svenska arbetslivet och han nämner även 

svårigheterna med att tillämpa en irakisk lärarmodell i den svenska skolan. Något som skiljer 

sig från avståndsmönstret, men beror på kulturarv, är det faktum att kvinnor från södra 

Tyskland har en väldigt låg förvärvsfrekvens. Med detta exempel vill Sven säga att man inte 

behöver resa långt för att se skillnader mot Sverige vad gäller jämställdhet mellan män och 

kvinnor. 

Av de företag som nappat på åtgärden har en del varit i behov av arbetskraft och en del 

inte. Det är ovanligt lite företag från den offentliga sektorn, vilket också var det egentliga 

syftet med åtgärden då Svenskt Näringslivs medlemmar var de som skulle uppmuntras att ta 

emot praktikanter och inte den offentliga sektorn. De typer av arbeten företagen erbjuder är 

mest arbeten inom olika hantverk och andra arbeten som kan räknas till den gymnasiala 

yrkesutbildningsnivån, men Sven påpekar att materialet är för litet för att några slutsatser ska 

kunna dras.  

Det är relativt få företag som hört av sig självmant för att de hört talas om åtgärden. 

Vanligtvis är det arbetsförmedlingen som går ut och marknadsför de sökande genom 

telefonsamtal eller dörrknackning. 

 När vi frågar om förekomsten av prova-på-plats bidragit med något positivt till området 

av arbetsmarknadspolitiska åtgärder svarar Sven att den inte har gett någon förändring vare 

sig i volymen av arbetssökande eller intresserade företag, utan de som deltar i prova-på-plats 

kan räknas bort från antalet deltagande i arbetspraktiken. Sven anser dock att åtgärden kan 
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sägas ha gett ett tillskott i form av en dialog med företagen och en chans till en bättre 

argumentation från arbetsförmedlingens sida gentemot företagen då åtgärden tagits fram av 

deras egen intresseorganisation. I annat fall kan han inte se att den gett något bättre resultat än 

tidigare åtgärder. Det finns visserligen en skillnad när det kommer till åtgärdseffektiviteten 

vilket är det som är intressant för uppdragsgivare att se till. Det är dock inte prova-på-plats 

som har den högsta åtgärdseffektiviteten utan det är anställningsstödet, starta eget bidraget 

och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen som alla ligger på en åtgärdseffektivitet 

på 70 procent. Arbetsplatsintroduktion (SIN) har en åtgärdseffektivitet på 67 procent och 

arbetspraktik ligger på 50 till 55 procent. Siffran för prova-på-platser ligger strax över den för 

arbetspraktik, men han påpekar att åtgärden ännu är för liten för att kunna dra några slutsatser 

av resultaten. Dessutom är det inte all arbetspraktik som syftar till att individen ska få en 

anställning sedan, en del av praktiken är endast vägledande.  

När det kommer till referensen som invandrarna ska få vid slutet av praktiken säger 

Sven att han har svårt att se att se att den skulle vara särskilt användbar för invandrarna hos en 

potentiell arbetsgivare, mest på grund av att den är så kortfattad. Han menar att en 

kvalificerad uppföljning av hur det gick på praktikplatsen är det som är av intresse i realiteten. 

Sven säger att de, från arbetsförmedlingens sida, överlag är positivt inställda till prova-

på-plats som åtgärd och att de har lagt ner mycket energi på de förberedande insatserna i och 

med skapandet av en kommunikationsplan och en marknadsföringsstrategi. De första fyra 

månaderna ägnades åt marknadsföring och de besökte 1000 företag i Malmö och 

kommunicerade brevledes eller per telefon med 5000 företag. Ändå tycker han att responsen 

varit dålig i förhållande till den tid och de resurser de lagt ner på åtgärden. Han tror detta 

beror mycket på att Svenskt Näringsliv inte nått ut med information och inte velat 

kommunicera ut åtgärden till sina medlemmar. Han tror att det hade blivit ett bättre resultat 

om Svenskt Näringsliv hade genomfört sitt åtagande och gjort den massiva reklamkampanjen 

för åtgärden gentemot sina medlemsföretag. För honom är det naturligt att företag skulle 

lyssna på den organisation de är medlemmar i och betalar en medlemsavgift till. Det skulle 

ses som något som ligger i deras intresse.  

Sven tycker att den bild Svenskt Näringsliv ger av åtgärden prova-på-plats är 

”intressant” när de säger att det inte ska vara en praktik utan att invandrarna skulle komma in 

på arbetsplatsen som fullgoda medarbetare. Han menar att åtgärden syftar till att skapa en 

relation till arbetsmarknaden för den arbetssökande genom att synliggöra en kompetens så fort 

som möjligt, inte bara för arbetsgivaren, utan också för den arbetssökande själv. Detta är även 

syftet med arbetspraktik och för dem som arbetar med nyanlända invandrare finns heller 



 

 35

ingen metodskillnad mellan åtgärderna. Han lägger till att det står i budgetpropositionen att 

finansieringsbidraget dessutom ska försvinna från arbetspraktiken och då blir skillnaderna 

ännu mindre. 

 När vi frågar Sven om han anser att åtgärden prova-på-platser är unik på något sätt 

svarar han att den inte är det. 

5.4 Intervjuer med företag 

Ett utbildningsföretag – Intervju med Anna-Karin 
Per telefon genomförde vi en intervju med Anna-Karin som har en chefsposition på ett 

kunskapsinriktat tjänsteföretag i Malmö med flera hundra anställda.  

Företag X kom i kontakt med prova-på-plats efter en förfrågan från arbetsförmedlingen 

och har under perioden september 2005 till och med februari 2006 tagit emot en invandrare 

som senare blev anställd. Det faktum att deltagaren var hos dem i sex månader och inte i tre 

som är den maximala längden för prova-på-plats förklarar Anna-Karin med att tiden för 

praktiken hade upplevts som ”flytande” och att det fanns en möjlighet till förlängning. Hon 

förklarar också att en orsak till att man vill förlänga tiden främst är för att det skapar ett bättre 

underlag för anställningsbeslutet. Att åtgärden senare resulterade i en anställning berodde på 

att ett arbetstillfälle skapades under tiden för åtgärden, vid tidpunkten för förfrågan från 

arbetsförmedlingen hade företag X inte behov av någon nyanställning. 

Att det är problematiskt att få reda på information om invandrares produktivitet och 

kvalifikationer är något som Anna-Karin bekräftar. Hon menar att problemet i mångt och 

mycket beror på att många invandrare själva är dåliga på att berätta vad de kan. Hon upplever 

att det är tabubelagt i många kulturer att framhålla sig själv, då det kan upplevas skrytsamt, 

vilket gör att invandrare agerar mer återhållsamt. 

På frågan om hon upplever det som ett problem att invandrare ibland saknar referenser 

och bevis på sin kompetens svarar Anna-Karin jakande och anser, precis som Svenskt 

Näringsliv när de initierade åtgärden, att det leder till en större osäkerhet kring 

anställningsbeslutet för en invandrare än en svenskfödd.  

Vad gäller just osäkerhet och anställning ställde vi även frågan om hon upplever att 

invandrare med en mer kulturellt avlägsen bakgrund medför större osäkerhet vid en 

anställning än en invandrare från ett land mer kulturellt nära Sverige. Anna-Karin svarar 
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direkt att det är en stor skillnad. Hon tycker att en mer olik kulturell bakgrund skapar en större 

osäkerhet och hon tycker dessutom att de invandrarna inte riktigt har samma framtoning som 

en invandrare från väst. Hon säger dock att en referens kan minska osäkerheten kring 

anställningsbeslutet och att det intyg som deltagarna i prova-på-plats erhåller fyller en viktig 

funktion då individen då faktiskt har på papper att de varit på en svensk arbetsplats.  

 Den naturliga följdfrågan blir om åtgärden lyckats eliminera problemet med osäkerhet 

kring invandrares kompetens. Anna-Karin menar att invandrarnas uppfattning om vad 

åtgärden är ställer till problem för dem själva. De som kommer till arbetsplatsen är ganska 

rädda och upplever sig själva som endast en praktikant och de har inte förstått att de ska visa 

vad de faktiskt kan. De ser det som negativt att bara få prova-på och har inte förstått att det är 

mer än en praktik och att det faktiskt kan leda till ett arbete. Detta problem har uppstått, 

menar Anna-Karin, på grund av bristande information från handläggarna. Det krävs att någon 

sätter sig ned med dem innan och under åtgärden och förklarar att det här är en riktig 

möjlighet för dem och betonar vikten av att de sköter om den möjligheten. 

Under intervjun ställde vi även några praktiska frågor till Anna-Karin kring förfarandet 

från AMS och handläggarnas sida då tidigare studier har visat att det är betydelsefullt för 

implementeringen och utfallet av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder53. 

Varken AMS eller handläggaren har återkommit efter att deltagaren i åtgärden blev 

utplacerad och detta är något Anna-Karin kritiserar. Hon menar att de gick från en ganska 

aktiv kontakt till en svalnande efter att deltagaren kommit på plats och att ingen uppföljning 

gjorts. Att åtgärden faktiskt fick ett så bra utfall som den fick på företag X menar Anna-Karin 

beror på att företaget självt varit aktivt under perioden och att det är därför det fungerat. 
Då vi under uppsatsen förlopp upptäckt att det råder viss förvirring bland de berörda 

aktörerna om vad skillnaden mellan prova-på-plats och arbetspraktik är, frågade vi om Anna-

Karin ser någon skillnad dem emellan. Det gör hon inte.  

Sammanfattningsvis är Anna-Karin ändå ganska nöjd med åtgärden men hon anser att 

man skulle kunna förbättra den genom att vara mer tydlig med vad åtgärden innebär. Hon tror 

att många arbetsgivare är rädda för att ta emot en praktikant dels för att det kräver 

ansträngning och tid från företagets sida, men även för att arbetsgivaren kan uppleva rädsla 

inför fel goodwill om man väljer att inte anställa efter åtgärden. Det behövs en bättre 

                                                                                                                                                         
 
53 Ds 2004:22, ”Öppna dörrar sänkta trösklar”, s. 72ff. 
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förklaring om vad prova-på-plats innebär; att det faktiskt räcker med att man lämnar en 

referens efter perioden och att man inte behöver anställa efteråt. 

 

En städfirma – Intervju med Björn 
Björn driver en liten städfirma i Malmö med cirka tio anställda. Han har länge haft invandrare 

som praktikanter genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En av dessa har arbetat hos 

honom genom åtgärden prova-på-plats och det var från oktober 2005 till mars 2006. Vid det 

tillfället hade Björn inget behov av att nyanställa, men praktiken blev förlängd i en och en 

halv månad då han väntade på svar om ett arbete. Fick städfirman det arbetet skulle han 

nämligen kunna anställa den praktiserande individen. 

Han anser att det är en god idé att placera ut individer på praktikplatser och framför allt 

att det är bra för invandrare att de har den möjligheten att komma in i det svenska arbetslivet. 

För Björn är det alltid problematiskt att anställa nya personer i och med att han driver en liten 

firma där en person gör stor skillnad för arbetsbörda och arbetskraftkostnader. För att kunna 

anställa ytterligare en person behöver först de andra anställda arbeta mycket övertid eller så 

behövs det att en ny kund erbjuder firman mer arbete.  

 Den främsta anledningen till att Björn har valt att ha praktikanter är att de kan avlasta 

den övriga personalen utan att han behöver betala full lön för dem. En del gånger upplevs de 

dock som en belastning för de andra anställda. De är varierande lata och en del verkar bara 

vilja praktisera för att få fortsatt bidrag, säger han. 

Björn har inte upplevt det som att det är ett problem att få information om just 

invandrares produktivitet och kvalifikationer. Detta menar han gäller även för svenskar. Det 

är alltid problematiskt för honom som småföretagare att anställa och det är bra att individer 

kan komma in på arbetet och visa vad de går för. Enligt honom bidrar en åtgärd som 

innefattar praktik för individer absolut till att minska osäkerheten i anställningsbeslutet och 

hälften av dem som är anställda hos honom har blivit det endera genom praktikplatser eller 

genom anställningsbidrag. 

Att det skulle vara problematiskt att invandrare saknar referenser och bevis på sin 

kompetens ser inte Björn direkt och han tar upp ett exempel på en svensk som var mycket 

meriterad i sitt CV, men som inte kunde arbeta. Björn upplever att det är lika stor osäkerhet 

att anställa en svenskfödd som att anställa en invandrare. Den bästa arbetaren han har just nu 

är en invandrare som inte kunde något när han kom. Han hade dock stora ambitioner att lära 

sig och det föll sig så att han kunde praktisera hos Björn medan han läste svenska. 
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Björn tror inte heller att det är mer osäkerhet kring att anställa någon med en mer 

kulturellt avlägsen bakgrund, fast själv har han bara haft arbetande från Europa, Sydamerika 

och Afrika. Det han passar sig för är att anställa någon som skulle kunna bidra till en konflikt 

på arbetsplatsen. Till exempel skulle han inte anställa en Serb och en Kosovoalban på samma 

arbetsplats.  

Vad gäller det intyg invandraren får vid slutet av prova-på-perioden tror Björn att det 

kan fungera bra som referens. Han har själv blivit uppringd av andra arbetsgivare som är på 

gång att anställa en individ som arbetat hos honom tidigare. 

Han tycker sig ha haft ett ganska bra samarbete med arbetsförmedlingen genom 

handläggaren för åtgärden. Svenskt Näringsliv har han dock ingen kontakt med förutom att 

han är medlem i organisationen. 

Björn ser ingen skillnad mellan arbetspraktik och prova-på-plats, men tycker att denna 

typ av åtgärder fungerar bra för hans företag. Han anser dock att en praktik som explicit kallas 

prova-på är bättre för det skulle ge en känsla av att inte behöva anställa en individ som prövat 

på men inte passar in.  

Om Björn fick göra modifikationer av åtgärden skulle han förlänga den. Ofta är 

individerna väldigt duktiga till att börja med, men efter ett tag sjunker ambitionsnivån. Om 

praktiken varade under en längre period skulle han lättare kunna se vilka som har möjlighet 

att få arbeta kvar. 
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6 Analys 

I texten som följer under denna rubrik analyseras åtgärden utifrån de fyra frågor vi ställde oss 

i inledningen och till vår hjälp har vi vår teoretiska bakgrund. De fyra frågorna utgör stommen 

i en kvalificerad uppföljning och för tydlighetens skull diskuterar vi dem och försöker besvara 

dem en efter en i texten nedan. Svaren leder oss till slutsatser om åtgärden vilka i sin tur får 

besvara våra frågeställningar. 

6.1 Hur beskrevs åtgärden vid tidpunkten för beslutet 

om att implementera den? 

Ovanstående fråga besvaras genom att se till beskrivningen av åtgärden prova-på-plats så som 

den såg ut i arbetsgruppens slutrapport, ”Öppna dörrar, sänkta trösklar”. Detta är den 

beskrivning man utgick från i budgetpropositionen och som finns sammanfattad i avsnitt 4.1 i 

denna uppsats.  

Åtgärden beskrivs där som en ny typ av åtgärd som ska påskynda 

arbetsmarknadsintegrationen av invandrare genom att minska den osäkerhet som finns hos 

arbetsgivare vid anställningsbeslutet. Ett nytt element i jämförelse med tidigare åtgärder är att 

det är Svenskt Näringsliv som ska marknadsföra åtgärden hos sina medlemmar. Syftet med 

denna marknadsföring är att medlemmarna ska inse fördelarna med åtgärden och att de ska 

vilja ta emot invandrare på arbetsplatsen. Arbetsmarknadsstyrelsen har sedan uppdraget att 

fördela platserna till invandrarna efter deras kompetens. Invandrare ska redan under sitt första 

år med uppehållstillstånd kunna erbjudas att delta i prova-på-plats och om åtgärden efter 

perioden inte leder till en anställning ska arbetsgivaren ge invandraren ett intyg som senare 

ska fungera som en referens. I propositionen till riksdagen står det att på inrådan av 

arbetsgruppen bör inte åtgärden pågå i mer än 3 månader och även ligga närmare ett arbete än 

vad arbetspraktiken gjort som mer har ett vägledningssyfte. De aktörer som får delta i prova-

på-plats är privata och offentliga arbetsgivare samt ideella organisationer och det är önskvärt 
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om de som erbjuder en plats har ett behov av anställning inom det område som invandraren 

har relevanta kvalifikationer till. 

6.2 Har beslutsfattarens syfte uppnåtts? 

Syftet med åtgärden är att ge invandrare en möjlighet att bevisa sin kompetens inom det yrke 

de är utbildade för eller har erfarenhet från och därmed undanröja den osäkerhet arbetsgivarna 

ofta känner vid anställning av en invandrare. För att undersöka om syftet uppnåtts eller inte 

krävs det att vi först och främst undersöker huruvida statistisk diskriminering kan sägas 

existera på den svenska arbetsmarknaden. Det gör vi genom att analysera intervjuerna med 

bakgrund i ekonomisk teori. Enligt vår teoretiska bakgrund skulle det som, enligt teorin om 

statistisk diskriminering, tolkas som osäkerhet i ett anställningsbeslut också kunna vara att 

invandrare saknar det Sverige-specifika kapitalet eller att det rör sig om en ovilja att anställa 

invandrare från arbetsgivarens sida, det vill säga preferensbaserad diskriminering. Efter att ha 

analyserat intervjuerna mot denna teoretiska bakgrund gör vi ett försök att se ifall åtgärden 

prova-på-plats skulle kunna eliminera den eventuella osäkerhet som finns hos arbetsgivare. 

Även i denna fråga utgår vi från våra intervjupersoners uppfattning om åtgärden som sådan.  

Har syftet med åtgärden inte uppnåtts beror det kanske på att åtgärdens teoretiska 

utgångspunkt var felaktig eller att åtgärden i sig varit utformad på ett sådant sätt att den inte 

kunnat avhjälpa problemet. 

6.2.1  Förekommer statistisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden? 

För att kunna besvara den frågan går vi igenom alla teorier beskrivna i kapitel två då de är 

svåra att skilja åt empiriskt. Vi börjar här med att undersöka förekomsten av den 

preferensbaserade diskrimineringen för att sedan gå in på teorin om land-specifikt kapital och 

den om statistisk diskriminering. 

 Först och främst talar de personer vi intervjuat aldrig om en ovilja att anställa en 

invandrare för att det är en invandrare. Den enda som säger något om preferensbaserad 

diskriminering är vår representant för arbetsförmedlingen, Sven. Han menar att en sådan typ 

av diskriminering i stort sett alltid är närvarande vid ett anställningsbeslut eftersom 
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arbetsgivarna inte skiljer sig mycket från samhällets individer i stort, men att det inte är 

någonting som ligger till grund för dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt honom 

grundar sig ett anställningsbeslut främst på att arbetsgivaren ser att individen är kompetent för 

uppdraget.  

Huruvida preferensbaserad diskriminering är vanligt förekommande eller inte bland 

aktörerna på arbetsmarknaden kan vi inte säga något om efter våra intervjuer. Antagligen 

förekommer det i större eller mindre utsträckning, men det är i så fall inget en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd skulle kunna råda bot på. Om vi får tro våra intervjupersoner är 

arbetsgivare rationella individer som söker den största kompetensen för ett arbete. 

Hur bedöms då invandrarnas kompetens? Det är svårt att av våra intervjuer uttyda om 

invandrare går miste om arbetstillfällen på grund av arbetsgivarnas osäkerhet rörande deras 

kompetens eller på grund av en avsaknad av kompetens för arbetet i och med en brist på 

Sverige-specifikt kapital.  

En av arbetsgivarna, Björn, säger sig inte över huvudet taget ha upplevt det som ett 

problem att erhålla information om invandrares kompetens och produktivitet och vid ett 

anställningsbeslut känner han lika stor osäkerhet rörande en svensk som rörande en 

invandrare.  

Anders, Sven och Anna-Karin antyder däremot att statistisk diskriminering förekommer 

på den svenska arbetsmarknaden. Anders menar till exempel att den pågående debatten om 

invandrares knappa språkkunskaper har gjort att ett utländskt namn numera förknippas med 

dåliga kunskaper i svenska. Sven säger att statistisk diskriminering mot invandrare är vanligt 

förekommande på arbetsmarknaden och att den har varit det ett längre tag. Enligt honom är 

det allmänt känt att det är höga kostnader för arbetsgivare att rekrytera och att de då drar sig 

för att rekrytera invandrare just på grund av en osäkerhet om deras kompetens. Anna-Karin 

bekräftar till viss del Svens uppfattning då hon säger att hon, som arbetsgivare, upplever att 

det absolut är större osäkerhet i ett beslut om att anställa en invandrare än en svensk. Enligt 

henne beror det dock på att invandrare har svårare än svenskar att framhålla sig själva och sin 

kompetens. Inte direkt för att de har problem med språket, utan för att det anses ofint att 

framhålla sina egna kompetenser i en del kulturer.  

En annan åsikt som Sven och Anna-Karin delar är att arbetsgivarnas osäkerhet 

beträffande invandrarnas kompetens ökar med hemlandets avstånd från Sverige. Anna-Karin 

säger att en mer kulturellt avlägsen bakgrund skapar en större osäkerhet och lägger även till 

att de som kommer långt bortifrån har en annan framtoning än de invandrare som kommer 

från väst. Med bakgrund i teorin blir frågan om detta beror på att arbetsgivare tillskriver de 
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långväga invandrarna andra egenskaper än de som kommer från ett land nära Sverige eller om 

det är så att valet att inte anställa långväga invandrare beror på att dessa invandrare inte 

besitter det Sverige-specifika kapitalet i tillräckligt stor utsträckning. Det förstnämnda är ett 

utslag av statistisk diskriminering då arbetsgivarna, när de är osäkra på en individs 

produktivitet, väljer att basera sitt anställningsbeslut på grupptillhörighetens genomsnittliga 

karaktäristika. Det senare har att göra med en avsaknad av land-specifikt kapital. Anna-Karins 

uppfattning i det här fallet kan, till exempel, komma av att de långväga invandrarna har just 

”fel” framtoning för det arbete de förväntas utföra på en svensk arbetsplats. Dessutom säger 

hon att invandrarnas stora problem är att de inte framhäver sig själva och att detta beror på 

deras kulturella bakgrund. Det är inget nytt att en individ som kommer längre bort ifrån 

Sverige har en mer annorlunda kulturell bakgrund än en individ som kommer från ett land 

närmare Sverige. Sven poängterar särskilt vikten av kulturella olikheter när han beskriver den 

rådande situationen för invandrare som kommer från ett land med stort geografiskt avstånd till 

Sverige. Han menar att en uppväxt i till exempel ett land med utpräglade patriarkala strukturer 

definitivt är en nackdel för ett framtida arbetsliv i Sverige. Ett annat exempel han ger på 

problem som uppstår i och med det land-specifika kapitalet är när invandrare med en 

lärarutbildning från Irak ska försöka arbeta som lärare i Sverige. Undervisningsmodellerna i 

de båda länderna skiljer sig, enligt honom, mycket från varandra. 

Svårigheterna att skilja dessa teorier åt empiriskt blir än mer påtagliga när arbetsgivaren 

Björn i sin intervju säger att han är mån om en god stämning på arbetsplatsen och att han 

därför inte skulle anställa en kosovoalban om en serb arbetade hos honom. Att kosovoalbanen 

i det här fallet går miste om en anställning kan, å ena sidan sägas vara ett resultat av en 

kulturell olikhet. Samtidigt har Björn faktiskt en uppfattning om dessa två personer från 

början utifrån gruppegenskaper och av den anledningen anställer han inte den ena. 

Anders anser att det inte går att säga att diskrimineringen ökar med avståndet. De 

invandrare som kommer från Västeuropa flyttar oftast till Sverige på grund av att de fått ett 

arbete, medan de som kommer långt bort ifrån i stor utsträckning kommer som flyktingar och 

Anders menar att det helt enkelt inte går att jämföra dessa grupper. Vi finner dock att vi kan 

göra denna jämförelse i vår uppsats då de som ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program 

sällan har ett arbete just då, även om de är från Västeuropa. 

Som vi ser av samtliga intervjuer är det alltså svårt att skilja på vad som skulle kunna 

vara ett resultat av statistisk diskriminering och vad som skulle kunna bero på att en individ 

saknar Sverige-specifikt kapital. Som vi nämnde tidigare är det dock så att Sverige sedan en 

tid tillbaka gått från att vara ett industrisamhälle med ett stort utbud av många 
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lågkvalificerade yrken till att mer och mer bli ett tjänstesamhälle där högre kvalifikationer 

krävs. Det Sverige-specifika kapitalet har därmed blivit allt viktigare för att få ett arbete i 

Sverige. Enligt författarna till Välfärdspolitiska rådets rapport 2002 kan en ökad efterfrågan 

på Sverige-specifikt kapital ge upphov till en ökad statistisk diskriminering54. Detta är logiskt 

då osäkerheten om att invandrarna verkligen har de kvalifikationer som krävs ökar när 

betydelsen av det land-specifika kapitalet ökar. De två arbetsgivare vi intervjuat arbetar i två 

olika typer av branscher. Björn har en städfirma och Anna-Karin arbetar på ett 

kunskapsinriktat tjänsteföretag. Att Björn, till skillnad från Anna-Karin, inte upplever en 

osäkerhet om invandrarnas kompetens kan bero på att de arbetsuppgifter Björn erbjuder helt 

enkelt inte kräver något Sverige-specifikt kapital, medan de arbetsuppgifter Anna-Karin 

erbjuder gör det. Att arbetsuppgifterna där Anna-Karin arbetar kräver en del Sverige-specifikt 

kapital skulle då, enligt författarna till Välfärdspolitiska rådets rapport 2002, kunna utgöra en 

grund till statistisk diskriminering. Detta verkar också vara fallet då Anna-Karin talar mycket 

om arbetsgivares osäkerhet gentemot invandrare i sin intervju. 

Mot bakgrund av de intervjuer vi genomfört kan vi alltså dra slutsatsen att det 

antagligen förekommer en viss grad av statistisk diskriminering på den svenska 

arbetsmarknaden. 

6.2.2  Kan statistisk diskriminering elimineras med en åtgärd som 

prova-på-platser? 

Tre av fyra intervjupersoner anser att svaret på ovanstående fråga är ja. Anders, som 

representerar initiativtagarna till åtgärden, säger att möjligheterna för invandrare att få ett 

arbete inom det yrke de är utbildade för borde öka med prova-på-plats då de får chansen att 

visa upp sin kompetens för den potentiella arbetsgivaren. Sven tycker inte att prova-på-plats 

som åtgärd utgör ett annorlunda tillskott till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, men han 

anser att den typ av åtgärder som innefattar praktik på en arbetsplats överlag kan vara 

effektiva när det kommer till att ta bort den eventuella osäkerheten hos arbetsgivarna. När 

arbetsgivarna väl ser att det finns en kompetens är de så pass rationella att de kan tänka sig att 

anställa individen. Den ena arbetsgivaren, Björn, anser att åtgärden ger invandrare en bra 

chans att ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden och han säger att en praktik definitivt 

                                                                                                                                                         
 
54 Lundh m.fl., 2002, s.43. 
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minskar osäkerheten kring individers kompetens. Däremot verkar han inte tycka att det är mer 

osäkert att anställa en invandrare än en svensk och i den meningen går det inte att säga att 

åtgärden skulle vara bra specifikt för invandrare i hans fall. 

Anna-Karin var överlag nöjd med åtgärden, men gav inte ett klart svar på frågan om 

huruvida den skulle kunna eliminera den osäkerhet hon känner gentemot invandrare. Hon 

menar istället att åtgärden i sig påverkar invandrarna negativt i det att de känner sig osäkra. 

De uppfattar det som att de bara är där i syfte att praktisera och att de därför inte visar fullt ut 

vad de kan. Detta svar skulle kunna tolkas som att åtgärden inte råder bot på hennes 

osäkerhet, utan snarare får henne att fundera över om invandrarna faktiskt är kapabla till att 

prestera mer. Hon får alltså egentligen ingen uppfattning om invandrarnas reella kompetens 

genom åtgärden.    

 Om prova-på-platsen, av olika anledningar, inte leder till en anställning vid åtgärdens 

slut måste arbetsgivaren ge deltagaren ett intyg som kan bekräfta dennes kompetens vid ett 

senare anställningstillfälle. Skulle detta intyg kunna vara något som kan avhjälpa osäkerheten 

hos dem som funderar på att anställa en invandrare som inte arbetat hos dem på prov?  

 Här är meningarna delade. Sven anser inte att intyget skulle kunna fylla någon större 

funktion då det är så pass kortfattat. Enligt honom är arbetsgivarna mer intresserade av att se 

resultatet av en kvalificerad uppföljning av praktiken. Den visar bättre hur personen i fråga 

klarade sig på arbetsplatsen än vad ett intyg gör. De två arbetsgivare vi intervjuat är däremot 

positivt inställda till ett intyg. Anna-Karin menar att ett papper på att invandraren faktiskt 

varit på en svensk arbetsplats kan eliminera en del av den osäkerhet som rör ett 

anställningsbeslut. Björn sa i det inledande skedet av intervjun att han inte upplevde det som 

ett problem att invandrare saknar referenser men anser ändå att intyget som delas ut till 

invandrare efter prova-på-plats är bra då det kan fungera som en referens för invandraren.  

Även om arbetsförmedlingen inte anser att intyget skulle fungera speciellt bra är det 

ändå arbetsgivarna som i slutändan ska bedöma detta. Om intyget fyller den funktion som 

Anna-Karin och Björn säger att det gör kan åtgärden öka sannolikheten för en invandrare att 

bli anställd då det minskar osäkerheten för nästa potentiella arbetsgivare. 

Av ovanstående resonemang följer att en åtgärd som prova-på-plats skulle kunna vara 

en lösning på problemet med osäkerhet kring invandrare på arbetsmarknaden. 

För att sammanfatta detta delkapitel kan vi säga att det existerar en osäkerhet hos 

arbetsgivarna vad gäller invandrares kompetens, vilket i många fall leder till att invandrare 

utsätts för statistisk diskriminering. Denna diskriminering kan troligtvis elimineras med hjälp 
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av en åtgärd som prova-på-plats och därför kan vi säga att beslutsfattarens grundläggande 

tanke bakom åtgärden uppnåtts.  

6.3 Hur har åtgärden genomförts från beslut till 

allmänhet och deltagare? 

Nedan beskriver vi åtgärdens implementering i enlighet med våra intervjupersoners 

uppfattningar om åtgärdens olika steg.  

En förutsättning för att prova-på-plats ska vara en framgångsrik åtgärd är att företagen 

de facto erbjuder prova-på-platser till invandrare. Svenskt Näringsliv hade i uppgift att 

genomföra en informationskampanj till sina medlemmar om åtgärden för att den på detta vis 

skulle få genomslagskraft. Företagen ska sedan själva kontakta arbetsförmedlingen om de 

tycker att åtgärden låter intressant. Enligt Sven är det väldigt få företag som har kontaktat dem 

och i vilken omfattning informationskampanjen bedrivits är något omtvistat. Sven kritiserade 

Svenskt näringsliv i intervjun då han ansåg att deras informationskampanj varit bristfällig och 

att den endast bestått av några rader på deras hemsida. Svenskt Näringsliv säger å sin sida att 

de genomfört telefonkampanjen och ringt runt till olika företag för att sprida kunskap om den 

möjlighet åtgärden innebär. Enligt uppgift har de även informerat sina medlemsorganisationer 

via sin hemsida. Sven menar att Svenskt Näringslivs bristande informationsinsatser resulterat 

i att arbetsmarknadsstyrelsen i stort sett fått marknadsföra hela åtgärden. Eftersom det, från 

arbetsmarknadsstyrelsens perspektiv, inte är någon större skillnad mellan prova-på-plats och 

arbetspraktik har de marknadsfört prova-på-plats på samma sätt som de marknadsför 

arbetspraktik. Detta kan ha medfört ett sämre resultat för prova-på-plats än om Svenskt 

Näringsliv skulle ha informerat som planerat. Sven tror nämligen att åtgärden skulle ha fått 

större genomslagskraft om Svenskt Näringsliv verkligen gått ut till sina medlemsföretag och 

informerat om åtgärden. Företagarna borde ju rimligtvis lyssna på den organisation de betalar 

in medlemsavgift till och som säger sig värna om deras intressen. De båda företagare vi 

intervjuat valde att ta emot någon från åtgärden efter att ha fått en förfrågan från 

arbetsförmedlingen och ingen av dem har haft någon kontakt med Svenskt Näringsliv 

angående åtgärden.  

Vad gäller genomförandet av åtgärden har Svenskt Näringsliv, offentligt på sin hemsida 

och i vår intervju, kritiserat arbetsmarknadsstyrelsen för att de låtit ”invandrare snuvas på 
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jobb”. Uttalandet baseras på att Svenskt Näringsliv tolkat arbetsmarknadsstyrelsens statistik 

som att över 50 procent av dem som deltagit i åtgärden varit svenskar. Kritiken bemöttes av 

Sven med förklaringen att de 50 procent Svenskt Näringsliv talar om är invandrare som nu 

blivit svenska medborgare. Svenskt medborgarskap kan sökas efter fem års vistelsetid i 

Sverige och troligtvis har de flesta av dessa invandrare en mycket knapp erfarenhet av den 

svenska arbetsmarknaden. 

Enligt Svenskt Näringsliv skulle prova-på-plats inte fungera som en ny praktik utan 

deltagaren skulle få börja arbeta på en gång och inte vara där som en praktikant. Resultatet av 

att det är arbetsmarknadsstyrelsen som, enligt dem själva, fått genomföra den största delen av 

marknadsföringen är att skillnaden mellan prova-på-plats och arbetspraktik blivit hårfin. 

Skillnaden mellan åtgärderna är att prova-på-plats ska pågå under en kortare tid än 

arbetspraktik. Den ska även resultera antingen i en anställning eller i ett intyg om att man 

varit på en arbetsplats, medan arbetspraktiken endast är en praktik för att invandrarna ska få 

en erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden. Den maximala längden för prova-på-plats är 

tre månader och för arbetspraktik är den sex, men på båda de företag som ingått i våra 

intervjuer har deltagaren i prova-på-plats varit kvar längre än tre månader. De båda 

arbetsgivarna påpekade också i sina intervjuer att tre månader är en för kort period för att ta 

emot en praktikant. De ser hellre att perioden är längre för att kunna undanröja all osäkerhet 

om personens kompetens och de eventuella tvivel som finns gällande personens karaktär. Att 

prova-på-plats kan pågå så pass länge som sex månader gör skillnaden mellan de båda 

åtgärderna än mer marginell. Faktum är att den enda skillnad som egentligen kan sägas 

existera är att prova-på-plats är undantagen från finansieringsbidraget, vilket inte 

arbetspraktik är. Finansieringsbidraget för arbetspraktik ska dock snart avskaffas, enligt Sven 

och åtgärderna kommer i och med det att vara identiska. Detta är något de arbetsgivare vi 

intervjuat bekräftar. De har inte märkt av någon skillnad mellan åtgärderna och Anna-Karin 

efterlyser faktiskt en tydligare sådan då hon menar att arbetsgivare behöver upplysas om att 

det är en prova-på-plats och att man inte måste anställa efter åtgärden utan att det räcker med 

att skriva ett intyg på att deltagaren i åtgärden varit på företaget. 

  Tanken med åtgärden var också att de arbetsgivare som erbjöd en prova-på-plats skulle 

vara i behov av arbetskraft så att deltagaren skulle ha en reell möjlighet att bli anställd efter 

åtgärdens slut. De arbetsgivare vi intervjuat var inte i behov av arbetskraft när de tog emot en 

deltagare från åtgärden och när vi intervjuade Sven sa han att bland de företag som deltagit 

vid hans arbetsförmedling var behovet av arbetskraft blandat. Vissa behövde anställa och 

vissa inte.  
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Svenskt Näringsliv initierade åtgärden för att deras medlemsföretag skulle ta del av den 

och enligt Anders kommer ungefär 90 procent av de företag som nappat på åtgärden från den 

privata sektorn. Sven kommenterade att det är ovanligt lite företag från den offentliga sektorn 

som deltagit för att vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, men att det också var tanken med 

åtgärden. 

Vad gäller kontakten mellan företagen och arbetsförmedlingen kritiserar Anna-Karin 

AMS för att ha ett bristande intresse för genomförandet av åtgärden. Efter att företaget 

accepterat att ta emot en deltagare svalnade intresset och hon menade även att det saknades en 

ordentlig uppföljning av hur det gått. Björn ansåg att kontakten mellan företaget, AMS och 

handläggarna överlag fungerat bra. 

6.4 Hur ser resultatet ut? 

Under denna rubrik beskriver vi resultatet av åtgärden med hjälp av datamaterialet och 

intervjuerna. Som vi tidigare påpekat kan vi inte säga om denna åtgärd har haft någon effekt 

på invandrarnas arbetsmarknadssituation då vi saknar det kontrafaktiska tillståndet. Vi kan 

däremot uttala oss om huruvida vi anar olika mönster i utfallet samt se till åtgärdens 

implementering och hur den kan ha påverkat resultatet.  

Till att börja med ser vi till de resultat vi kunnat utläsa ur datamaterialet. Det vi är 

intresserade av är hur många som faktiskt blivit anställda efter åtgärdens slut och om det finns 

någon skillnad mellan olika invandrargrupper. Ur det datamaterial vi erhållit från AMS kan vi 

se att, bland de individer som hittills deltagit i åtgärden, har 36 procent fått ett arbete, 18 

procent befinner sig i något annat arbetsmarknadspolitiskt program och 27 procent är 

arbetslösa. Det verkar som att svenska medborgare och medborgare från västra Europa, 

Norden och övriga inklusive Nordamerika har blivit anställda i större utsträckning än övriga 

grupper.   

Åtgärden ser alltså ut att ge ett bättre utfall för de invandrare som har ett kulturellt 

kapital nära det svenska. Svensk medborgare kan man ansöka om att bli efter att ha bott i 

Sverige i 5 år och de övriga uppräknade grupperna tillhör vad vi kallar ”västvärlden” som i 

ganska stor utsträckning kan sägas ha ett kulturellt kapital som ligger nära det svenska. Vi 

måste återigen poängtera att vi inte kan dra några slutsatser enbart ur detta material, men vi 

anser ändå att skillnaderna är intressanta från vår teoretiska utgångspunkt.  
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Det är också intressant att göra en jämförelse av prova-på-plats med andra åtgärder vad 

gäller dess utfall. Liksom vi menar Sven att det i nuläget är för tidigt att dra några slutsatser 

om detta, men han säger att prova-på-plats uppvisar ett bättre resultat än exempelvis 

arbetspraktik, men ett något sämre än SIN. De siffror han uppger stämmer dock inte med de 

beräkningar vi gjort. Enligt våra beräkningar är utfallet av åtgärden sämre än de siffror som 

Sven talar om och det är svårt för oss att säga varför det blivit så. Det är möjligt att 

beräkningssätten helt enkelt skiljer sig åt55. 

Responsen från våra aktörer har överlag varit positiv vad gäller åtgärden och de är i 

stort nöjda med resultatet av den. Under våra intervjuer har det dock framkommit synpunkter 

på åtgärdens genomförande som kan vara relevanta för dess resultat och dessa bör därför tas 

upp till diskussion. 

För det första kritiserar AMS Svenskt Näringsliv för att de inte bedrivit sin 

informationskampanj på ett önskvärt sätt och de anser att detta lett till att åtgärden egentligen 

inte skiljer sig alls från arbetspraktik. Det här är något som bekräftas i intervjuerna med 

arbetsgivarna. De verkar många gånger inte kunna skilja de båda åtgärderna åt överhuvud 

taget.  

Resultatet av åtgärden beror till stor del av att företagen är i behov av arbetskraft när de 

tar emot deltagaren och, framför allt, på att de har ett genuint intresse av att ta emot en 

deltagare. Sven säger att det var mycket få företag som själva tagit kontakt med 

arbetsförmedlingen och att behovet av att anställa varierat mycket mellan deltagande företag. 

Ingen av de arbetsgivare vi intervjuat var i behov av anställning när de tog emot praktikanten. 

De hade inte heller sett eller hört något från Svenskt Näringsliv som fått dem intresserade av 

prova-på-plats och hade inte självmant kontaktat arbetsförmedlingen för att få delta i 

åtgärden. Om Svenskt Näringsliv genomfört kampanjen på ett adekvat sätt och väckt intresset 

hos sina medlemmar skulle kanske fler företag som varit i behov av arbetskraft anmält sig, 

vilket borde ha gett ett bättre resultat i form av fler företag som velat ta emot invandrare. 

Även det faktum att Svenskt Näringsliv själva gått ut och kritiserat åtgärden på sin hemsida 

kan ha påverkat resultatet av åtgärden då detta knappast bidragit till ett större intresse hos 

deras medlemmar att delta.  

                                                                                                                                                         
 
55 Se bilaga 1 för AMS material som vi baserat våra uträkningar på. 
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6.5 Slutsatser  

För att först besvara våra frågeställningar kan vi säga att även om det är svårt att klart 

peka ut vad som egentligen är statistisk diskriminering framkommer det av våra 

intervjuer att osäkerhet rörande invandrare vid ett anställningsbeslut är något som 

präglar den svenska arbetsmarknaden. Intervjuerna ger även att en åtgärd som prova-på-

platser, där invandrare får chansen att visa sin kompetens för en arbetsgivare, skulle 

kunna, om inte eliminera, så i alla fall minska den osäkerheten. 

 Vi anser att prova-på-plats har potential som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och 

att den kan bidra till en förbättring avseende invandrares arbetsmarknadsintegration. Det 

åtgärden var tänkt att vara har den dock inte blivit. Meningen var att åtgärden på ett 

unikt sätt skulle bidra till en förbättrad arbetsmarknadsintegration för invandrare genom 

ett, för området, sällsynt samarbete mellan regeringen, Svenskt Näringsliv och AMS. 

Den något misslyckade implementeringen har dessvärre gjort att åtgärden idag inte 

skiljer sig från redan existerande åtgärder.  

Prova-på-plats har inte pågått under en speciellt lång tid, men vår slutsats är att 

åtgärden redan nu skulle kunna uppvisa ett bättre resultat om den genomförts såsom det 

var tänkt från början. 
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7 Avslutande diskussion 

Under arbetet med denna uppsats har det uppkommit en rad nya frågor som vi anser bör 

besvaras i framtiden och vi tänkte avsluta med en diskussion kring dem för att tydliggöra vad 

vi menar. 

 För det fösta går en, i sammanhanget inte oväsentlig del, av skattepengarna till att skapa 

olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder både för svenskar och för invandrare. Detta faktum 

ligger till grund för vår första fråga: Hur ska initiativtagare och beslutsfattare kunna förbättra 

dessa åtgärder för att föra utvecklingen på arbetsmarknaden framåt?  

Under det att vårt arbete med uppsatsen fortskridit har det, från de aktörer vi intervjuat, 

framkommit önskemål om och starka synpunkter på att dessa ska utvärderas grundligt. Även 

vi måste instämma i denna kör. Med en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd som är en exakt 

kopia av en redan existerande framstår det som att en hel del skattepengar bokstavligt talat 

kastas i sjön. Det krävs att fler kvalitetsmässiga utvärderingar görs av alla åtgärder som finns 

och skapas för att undvika att detta sker om och om igen. 

Vår andra fråga har egentligen att göra med vår första då även den är relaterad till 

åtgärdens kvalitet. Den lyder: Vilka faktorer gör att ett fungerande samarbete kan uppstå 

mellan olika aktörer på arbetsmarknaden? 

Av detta arbete har vi förstått att samarbetet organisationer emellan kan lämna mycket 

övrigt att önska. Det vore därför intressant att undersöka hur samarbetet har fungerat mellan 

olika aktörer i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder historiskt sett för att försöka besvara 

den andra frågan.  
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9 Bilaga 1 

 
Deltagare nationell nivå 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 81 230 197 68 19 5 600 
Arbete 124 269 210 110 22 11 746 
Program 55 118 114 70 18 4 379 
Arbetslösa 63 218 176 80 12 9 558 
Utbildning(extern) 11 36 12 2   61 
Övriga 65 146 80 20 7 6 324 
Totalt 399 1017 789 350 78 35 2668 
 
 
Deltagare svenskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 34 56 65 37 9 4 205 
Arbete 82 89 83 59 19 10 342 
Program 40 51 54 37 15 4 201 
Arbetslösa 47 72 64 32 9 9 233 
Utbildning(extern) 8 8 2 2   20 
Övriga 34 23 15 6 2 3 83 
Totalt 245 299 283 173 54 30 1084 

 
Deltagare nordiskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 1 3 2     1 7 
Arbete 2 3 6 3 1  15 
Program 1  2 2   5 
Arbetslösa 2 1 1    4 
Övriga 1    1  2 
Totalt 7 7 11 5 2 1 33 

 
Deltagare medborgarskap från östra Europa 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 – 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 16 35 30 8 7   96 
Arbete 9 31 35 14 2 1 92 
Program 6 23 18 8   55 
Arbetslösa 3 26 19 15 3  66 
Utbildning(extern) 1 2 3    6 
Övriga 6 21 14 3 3 1 48 
Totalt 41 138 119 48 15 2 363 

 



 

 54

Deltagare medborgarskap från västra Europa 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 – 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 3 17 11 3   34 
Arbete 6 23 15 6  50 
Program 1 6 8 3 2 20 
Arbetslösa 2 13 11 1  27 
Utbildning(extern)   2    2 
Övriga 4 10 4 1  19 
Totalt 16 71 49 14 2 152 

 
Deltagare medborgarskap från Asien inkl. Turkiet 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt

Kvar i Prova_på _plats 21 83 72 15 3   194 
Arbete 17 80 53 21   171 
Program 2 28 24 12 1  67 
Arbetslösa 9 81 63 27   180 
Utbildning(extern) 2 15 4    21 
Övriga 11 66 33 6 1 2 119 
Totalt 62 353 249 81 5 2 752 

 
Deltagare afrikanskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 Totalt

Kvar i Prova_på _plats 2 20 10 3 35 
Arbete 6 18 13 3 40 
Program 4 6 5 5 20 
Arbetslösa   16 8 2 26 
Utbildning(extern)   7 2  9 
Övriga 7 18 10 1 36 
Totalt 19 85 48 14 166 

 
Deltagare medborgarskap från Syd- och Mellanamerika 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 – 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 1 10 6 2 19 
Arbete 2 11 4 2 19 
Program 1 3 1 3 8 
Arbetslösa   6 5 3 14 
Utbildning(extern)   1 1  2 
Övriga 1 8 4 2 15 
Totalt 5 39 21 12 77 

 
Deltagare medborgarskap från Övriga inkl. Nordamerika 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 2 6 1   9 
Arbete   14 1 2 17 
Program   1 2  3 
Arbetslösa   3 5  8 
Utbildning(extern)   1   1 
Övriga 1   1 2 
Totalt 3 25 9 3 40 
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Statistik för Skåne län 
 
 
Deltagare Skåne län 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 8 23 17 9 5 1 63 
Arbete 12 50 32 17  2 113 
Program 6 20 21 10 2 1 60 
Arbetslösa 4 37 23 9 1 1 75 
Utbildning(extern) 4 2 2    8 
Övriga 11 11 16 1 1  40 
Totalt 45 143 111 46 9 5 359 

 
 
Nedan följer uppdelning efter medborgarskap i Skåne län 
 
 
Deltagare med svenskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 

60 
- Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 3 4 7 4   1 19 
Arbete 5 10 8 11  2 36 
Program 4 3 7 5 2 1 22 
Arbetslösa 1 7 6 4 1 1 20 
Utbildning(extern) 2  1    3 
Övriga 4 2 3    9 
Totalt 19 26 32 24 3 5 109 

 
Deltagare med nordiskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status 25 - 34 
35 - 
44 Totalt

Kvar i Prova_på _plats 1   1 
Arbete 1 1 2 
Program   1 1 
Arbetslösa 1  1 
Totalt 3 2 5 

 
Deltagare med medborgarskap från östra Europa 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 3 7 6 3 3 22 
Arbete 1 7 7 2  17 
Program   9 6 1  16 
Arbetslösa 2 11 2 3  18 
Utbildning(extern)   1 1   2 
Övriga 3 4 4 1 1 13 
Totalt 9 39 26 10 4 88 
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Deltagare med medborgarskap från västra Europa 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 1 2 2   5 
Arbete 2 7 4 1 14 
Program 1 3 3 1 8 
Arbetslösa   3 3  6 
Utbildning(extern)   1   1 
Övriga 3  3  6 
Totalt 7 16 15 2 40 

 
Deltagare med medborgarskap från Asien inkl. Turkiet 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 

55 - 
59 Totalt 

Kvar i Prova_på _plats 1 5 2 2 2 12 
Arbete 2 18 10 3  33 
Program 1 4 3 2  10 
Arbetslösa 1 12 10 2  25 
Utbildning(extern) 2     2 
Övriga   5 6   11 
Totalt 7 44 31 9 2 93 

 
Deltagare med afrikanskt medborgarskap 

Senaste uppgift om status   - 24 
25 - 
34 

35 - 
44 

45 - 
54 Totalt

Kvar i Prova_på _plats   1     1 
Arbete 2 2 2  6 
Program    1 1 2 
Arbetslösa   2 1  3 
Övriga 1    1 
Totalt 3 5 4 1 13 

 
Deltagare med medborgarskap från Syd- och Mellanamerika 
Senaste uppgift om status 25 - 34 Totalt
Kvar i Prova_på _plats 2 2 
Arbete 2 2 
Program 1 1 
Totalt 5 5 

 
Deltagare med medborgarskap från Övriga inkl. Nordamerika 

Senaste uppgift om status 25 - 34 
35 - 
44 Totalt

Kvar i Prova_på _plats 1   1 
Arbete 3  3 
Arbetslösa 1 1 2 
Totalt 5 1 6 
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10 Bilaga 2 

AMS, Arbetsmarknadsenheten, Liljegren  2006-05-05      
             
tabell 2a             
Personer i som lämnat SIN under november 2003  - april 2006      
Fördelning på sökandekategori 2006-04-30 för dem som är kvar på Af och      
senaste avaktualiseringsorsak för dem som lämnat Af.        

    Tot 
I 
arbete       I annat än arbete     Andel 

   an- Av- Arb Arb S:a Av- Pro- Utan Av- S:a i arbete  
   tal akt utan med i  akt gram arbete akt ej  30/4 av 
     t arb stöd stöd arb utb   11-14 övr i dem som 
      1-3       7   96-98   arb lämnat 
01 Stockholms län 2601 762 466 261 1489 66 181 557 308 1112 57% 
03 Uppsala län 385 109 53 41 203 21 19 96 46 182 53% 
04 Södermanlands län 295 72 43 56 171 6 34 70 14 124 58% 
05 Östergötlands län 339 68 44 64 176 10 35 82 36 163 52% 
06 Jönköpings län 214 67 38 37 142 5 19 40 8 72 66% 
10 Blekinge län 419 63 68 110 241 12 37 106 23 178 58% 
12 Skåne län 1637 448 295 225 968 31 158 357 123 669 59% 
14 Västra Götaland 2043 509 346 305 1160 44 164 522 153 883 57% 
18 Örebro län 460 94 108 63 265 7 44 111 33 195 58% 
19 Västmanlands län 479 120 87 58 265 14 54 104 42 214 55% 
24 Västerbottens län 281 69 45 37 151 5 26 77 22 130 54% 
Totalt 9153 2381 1593 1257 5231 221 771 2122 808 3922 57% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


