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Annex 3a 
 

Intervjuarinstruktion till AKU EU-tillägg 2008 
”Migrants” 

 
Inledning 
Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EU-
kommissionen redovisa uppgifter om Arbetsmarknadsläget för 
invandrare. För att jämförelse mellan EU-länderna skall kunna göras 
måste samma variabler samlas in i alla länder. Eurostat har beslutat 
vilka variabler som skall samlas in. 
 
Introduktion till intervjupersonerna 
I introduktionen som finns i intervjublanketten finns säger vi: 
 
”Jag ska nu ställa några frågor som handlar om hur 
arbetsmarknadssituationen ser ut för personer som har invandrat 
till Sverige eller som har föräldrar som har invandrat. 
Denna undersökning genomförs i samtliga EU-länder i år.”  
 
Intervjuerna 
Frågorna utgör ett tillägg till den ordinarie AKU intervjun och 
genomförs därmed som datastödda intervjuer i WINDATI. 
 
ÄVEN INDIREKTA INTERVJUER ÄR TILLÅTNA  
 
I tillägget gäller F8 för VET EJ och F9 för VILL EJ SVARA.  
F8 och F9 skall endast användas om ett svar är omöjligt att få fram. I 
möjligaste mån skall vi försöka få uppgiftslämnaren att svara på frågan.  
 
 
Medborgarskap  
 
E1a Är du svensk medborgare? 
E1b Är du född i Sverige?  
E2 Vilket år blev du svensk medborgare? 
 
Mål 
Målen är följande: 
- Kunna skilja mellan ”Medborgare vid födsel” och ”Förvärvat 
medborgarskap”. Det gör det möjligt att få en uppfattning om effekten 
av naturalisation/medborgarskap (hemortsrätt, medborgarrätt) genom 
att kunna jämföra naturaliserade och icke-naturaliserade invandrare. 
Infödda invandrare och naturaliserade invandrare kan komma att 
integreras på ett annat sätt på arbetsmarknaden än icke-naturaliserade 
invandrare (eventuellt lägre arbetslöshet, fler jobbmöjligheter t.ex. 
inom utbildning och offentlig förvaltning…). 
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- Få information om naturaliseringsår. Nationell politik kan antingen 
se naturalisering som ett integrationsverktyg eller som ett erkännande 
eller belöning till integrerade invandrare.  
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
 
Om dubbelt medborgarskap: Avsikten med denna variabel är att enbart 
känna till medborgarskap i Sverige. Om en invandrare har ett utländskt 
medborgarskap men också har förvärvat medborgarskap i Sverige bör 
året för förvärv av medborgarskap anges.  
 
Om en person hade dubbelt medborgarskap vid födseln – 
medborgarskap i utlandet och i Sverige – gäller aktuellt medborgarskap 
(medborgarskap vid födseln). 
 
Fås från register: 
Föräldrars födelseland  
 
Mål 
Målet är att definiera ”andra generationens invandrare” (dvs. 
åtminstone en av föräldrarna är född i utlandet) för att beskriva 
situationen för barn till invandrare på arbetsmarknaden och deras 
integration. 
Det är viktigt att hålla isär faderns och moderns födelseland eftersom 
det kan föreligga skillnader mellan barn med en eller två utlandsfödda 
föräldrar. 
Det är också viktigt att dessa variabler specificerar geografiskt eller 
nationellt ursprung eftersom det kan finnas skillnader avseende 
integration på arbetsmarknaden. 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
Hänvisning bör göras till lagliga föräldrar.  
Adoptivföräldrar likställs med biologiska föräldrar.) 
 
 
Sammanlagt antal bosättningsår i Sverige 
 
E3 Hur många år har du bott i Sverige totalt?  
 
Mål 
Målet är att få den totala (vistelse)tiden i Sverige. Det är viktigt att 
känna till förekomst av första migrationer eftersom det kan främja 
integration (t.ex. kunskap om språk, kultur …). 
 
Om endast den senaste inresan används som referens riskerar man att 
de som i själva verket haft en mycket längre exponering för Sverige på 
grund av tidigare invandring felklassificeras som om de har betydligt 
mer begränsad tid i Sverige. De som redan tidigare bott i Sverige möter 
i själva verket inte samma hinder när det gäller tillträde till 
arbetsmarknaden som de som verkligen är nyanlända. 
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- Rörlighet och cirkulär migration (inresa, utresa, ny inresa …) 
förväntas öka i framtiden. 
Målet är att få ett approximativt värde för sammanlagda antalet 
bosättningsår i Sverige. 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
- År, under vilka personen var bosatt (bosättning, etablering) i Sverige 
bör beaktas. Exempelvis bör korta tidigare besök som turist eller för att 
träffa familj uteslutas. 
 
- För person med upp till sammanlagt ett års bosättning i Sverige kodas 
antal år med 01. För person med upp till sammanlagt mellan ett år och 
två år kodas antal år med 02; …etc 
 
- Endast avbrott i bosättningen som överstiger ett år bör ses som att 
Sverige lämnats. T.ex. 
* en person bosatte sig under sex månader och reste sedan tillbaka till 
sitt land under två år och bosatte sig sedan på nytt i Sverige för två år 
sedan: den sammanlagda längden är två och ett halvt år och bör kodas 
03. 
* en person bosatte sig under sex månader och reste sedan tillbaka till 
sitt land under nio månader och bosatte sig sedan på nytt i Sverige för 
fem år sedan: den sammanlagda längden är sex år och tre månader och 
bör kodas 07. 
 
Den vanligaste anledningen till att personen migrerade 
(senaste migration) 
 
E4 Vilken var den huvudsakliga orsaken till din invandring till Sverige?  
HÄR AVSES DEN SENASTE INVANDRINGEN 
 
Mål 
Målet är att identifiera olika typer av invandrare (personer som 
migrerade av sysselsättningsskäl, för studier, för att förenas med 
familjen … etc) 
 
Detta förefaller vara en nyckelvariabel för att förstå karaktären och 
sammansättningen hos invandrarpopulationer och en förklarande 
variabel för arbetsmarknadsintegration och tillhörande 
sysselsättningsnivåer. Det kan t.ex. vara en bestämningsfaktor för 
variationer mellan medlemsländer när det gäller sysselsättning bland 
invandrare, eftersom det troligen finns variationer i sammansättningen 
av invandrarpopulationer, vilka speglar skälen för migration.  
 
Arbetsmarknadssituationen är troligen olika för människor som 
klassificerats olika med avseende på skäl till migration. 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
- Huvudskäl för migration vid den senaste migrationen bör registreras. 
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- Det personliga skäl som den intervjuade personen hade för att migrera 
krävs. Olika skäl inom samma hushåll förväntas (t.ex. fader = 
sysselsättning, moder och barn = familj). Om flera skäl gäller bör det 
huvudsakliga skälet registreras (den intervjuade personens spontana 
val). Det huvudsakliga skälet för att migrera vid migrationstillfället bör 
registreras. 
 
- Det ”verkliga” skälet för att migrera (dvs. det som anges av 
respondenten) bör efterfrågas (inte det lagliga skälet). Alla 
svarsalternativ bör visas eller läsas upp för de intervjuade personerna 
för en bättre harmonisering av de insamlade uppgifterna. 
 
- Koderna 1, 2 och 3: Det är viktigt att ha den information de olika 
svarsalternativen ger separat. Att komma till landet med eller utan 
inriktning på arbete påverkar sannolikt arbetsmarknadsintegrationen på 
olika sätt.  
 
- Kod 3: Inbegriper sökande efter arbete och personer som avsåg att 
starta egen affärsverksamhet. 
 
- Kod 4: Inbegriper praktikanter och lärlingar. 
 
- Kod 5: Här menas ”Framtvingad migration” – Det kan vara: 
Humanitär migration, inklusive politiska flyktingar, asylsökande, andra 
skyddsbehövande populationer (Genèvekonventionen, dvs. FN:s 
flyktingkonvention från 1951, andra former av internationellt skydd – 
temporärt skyddade, personer som omfattas av asylförfarande osv.). 
 
- Kod 6: Inbegriper medföljande familj (t.ex. make/maka/barn) till en 
inresande arbetare eller student, inresa av make eller maka till bosatt. 
Kärnfamilj (föräldrar, underhållsberättigade barn) omfattas liksom 
andra beroende föräldrar och beroende nära barnsläktingar 
(huvudkriteriet är beroendekriteriet). 
 
- Kod 7: Familjebildning (äktenskap). 
 
- Kod 8: ”Annat” bör avse annan frivillig migration, t.ex. pensionärer 
som kom till Sverige för sitt liv som pensionär, migration av 
klimatskäl, av hälsoskäl, för att få tillgång till bättre hälso- och 
sjukvård, mindre otrygghet (vid sidan av kod 5), bostadsskäl för 
migrerande gränsarbetare… 
 
Är det aktuella uppehållstillståndet, ((visum/intyg)) 
begränsat i tiden?  
 
E5 Har du uppehållstillstånd((/visum/intyg)) att vistas i Sverige? 
E6 Hur länge gäller ditt uppehållstillstånd((/visum/intyg))?   
  
Mål 
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Målet är att få information om längden på tillståndet att vistas i Sverige. 
Sådan information är viktig av följande skäl: 
 
- Förhållandena är en nyckelindikator på integration i samhället och på 
långsiktig integration på arbetsmarknaden. 
 
- Det är viktigt för analysen av politiken för social integration att veta 
om en person har ett permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. 
 
- Det innebär en uppenbar gräns för längden och typen av 
sysselsättning eller av avtal som kan ingås. Det skulle också kunna 
påverka sannolikheten för att arbetsgivaren investerar i den anställde 
invandraren (t.ex. genom utbildning) eller innebär ett ansvar för denne 
(eftersom det finns en risk att invandraren inte kan stanna). 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
- Alla typer av tillstånd som utfärdats av myndigheterna i ett 
medlemsland, och som medger laglig vistelse på dess territorium, bör 
beaktas (t.ex. uppehållstillstånd, visa eller intyg). Visa avser ofta 
kortare tid (normalt mindre än tre månader men kan gälla mindre än ett 
år). 
 
- Längden avser tillståndets sammanlagda längd (total giltighetstid) och 
inte den giltighetstid som fortfarande återstår. Vid successiva tillstånd 
bör det aktuella tillståndets giltighetstid beaktas. 
 
- Kodning när uppehållstillståndet formellt sett är begränsat men 
automatiskt förlängt: - då bör/ska den formella situationen 
(begränsningen) beaktas. 
 
- EU-medborgare tillåts ofta att stanna i medlemslandet under 
obegränsad tid (ibland genom utfärdandet av ett intyg). Kod 7 är 
tillämplig i sådana fall. 
 
(Inga rekommendationer görs på europeisk nivå avseende kodningen av 
illegala invandrare på grund av frågans känslighet i vissa länder.) 
 
Är det aktuella lagliga tillträdet till arbetsmarkn aden 
begränsat? 
 
E7  Har du arbetstillstånd i Sverige? 
E8a Är ditt arbetstillstånd begränsat till anställning hos särskild arbetsgivare, en 
särskild sektor eller till ett särskilt yrke? 
E8b Är ditt arbetstillstånd begränsat till arbete som egen företagare? 
E8c Är ditt arbetstillstånd begränsat av andra lagliga restriktioner? 
 
Mål 
För att analysera hinder för integration på arbetsmarknaden är det 
viktigt att kunna identifiera begränsningarna, lagliga eller 
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sammanhängande med arbetstillstånd, för invandrarens tillträde till 
arbetsmarknaden. 
 
Syftet med denna variabel är att söka klargöra vilka officiella 
restriktioner som gäller för invandrarens tillträde till arbetsmarknaden 
(t.ex. lagliga eller sammanhängande med arbetstillstånd) och som 
därför begränsar invandrarens möjlighet till rörlighet eller integration 
på arbetsmarknaden. 
 
 
Användning av tekniker för att fastställa vilken nivå (på 
utbildning eller yrke) den högsta kvalifikations- nivån 
motsvarar i Sveriges system 
 
E9a Har du sökt validering av dina högsta utbildnings- eller 
yrkeskvalifikationer i Sverige? 
E9b Du sa att du sökt validering av din utbildning eller dina 
yrkeskvalifikationer. Har det fastställts vad utbildningen/yrket 
motsvarar? 
 
Mål 
Erkännande av kvalifikationer är ett av de huvudsakliga hindren för 
invandrare att finna anställning eller finna anställning som motsvarar 
deras färdigheter och utbildningsnivå. 
 
Målet är att veta om invandrare har försökt att få ett certifikat (eller 
annan form av skriftligt bevis) som fastställer vilken nivå deras högsta 
kvalifikationsnivå motsvarar i Sveriges system och om de har lyckats 
med detta. Ett sådant certifikat skulle kunna hjälpa invandrare som 
söker anställning genom att de kan presentera något som gör det 
möjligt för arbetsgivare att bedöma invandrarens kvalifikationer på ett 
sätt som är begripligt för arbetsgivaren (dvs. med avseende på Sveriges 
system). 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
- ”Användning av tekniker”: alla nationellt eller internationellt erkända 
utfärdare av certifikat som klargör vilken nivå kvalifikationer (erhållna 
i utlandet) motsvarar i Sveriges system bör beaktas. (Dit hör t.ex. 
nationella myndigheter, yrkesorganisationer eller 
universitetsorganisationer, Sådana förfaranden omfattas oavsett om det 
är kostnadsfria eller inte.) 
 
- ”Kvalifikation”: Inbegriper utbildning och yrkesmässiga 
kvalifikationer (yrkesutbildning) – som i ISCED-systemet. 
 
- Kod 1: personer som erhållit ett intyg eller dokument som fastställer 
vilken nivå kvalifikationsnivån motsvarar i Sveriges system. 
 
- Kod 3: t.ex. person behöver inte sådant intyg för arbetet som han eller 
hon gör eller önskar göra … 
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- Kod 3: t.ex. personen var inte medveten om en sådan möjlighet, 
trodde det var för komplicerat, förfarandet för dyrt eller tidskrävande 
… 
 
Behov av att förbättra kunskaper i svenska språket för 
att få ett lämpligt arbete 
 
E10 Behöver du förbättra dina svenska språkkunskaper för att  
få ett passande arbete?  
 
Mål 
Bristande kunskaper i svenska språket utgör ett nyckelhinder för 
integration på arbetsmarknaden. Språkkunskaper är ett av de 
huvudsakliga hindren för invandrare att få anställning, eller att få 
anställning som motsvarar deras färdigheter eller tidigare 
arbetslivserfarenhet. Ett sådant tillvägagångssätt ger svarspersonens 
egna intryck om hans eller hennes språkkunskaper utgör ett hinder för 
en lämplig integration på arbetsmarknaden. 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
 
- Tidsdimension: den aktuella situationen gäller. 
 
- ”Lämpligt arbete”: typ av arbete som en person normalt skulle göra 
eller söka om språkkunskaper inte var ett problem (dvs. mer i linje med 
kvalifikationer, färdigheter eller tidigare arbetslivserfarenhet). 
 
- ”Behov”: behovet bör stå i fokus och inte villigheten. 
 
- Kod 2 inkluderar: 
* Fall där personers kunskaper i svenska språket är goda 
* Fall där personers kunskaper i svenska språket inte är goda men inte 
utgör ett problem eftersom arbetet är lämpligt, eller deras 
språkkunskaper, enligt dem, inte skulle påverka deras förmåga att få ett 
lämpligt arbete. 
 
 
Huvudsaklig hjälp som erhållits i Sverige med att finna 
det aktuella arbetet eller med att etablera egen 
affärsverksamhet 
 
E11 På vilket sätt fick du huvudsakligen stöd i Sverige för att  
få det arbete du har nu? 
 
Mål 
Information om hur invandrare fick sitt nuvarande arbete (nätverk av 
släktingar, arbetsförmedling …) skulle kunna belysa hur stödet till 
integration på arbetsmarknaden skulle kunna inriktas bättre.  
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Nyckelfrågan är vilka vägar som invandrare huvudsakligen använder 
för att finna arbete. Variabeln kommer att möjliggöra jämförelser 
mellan invandrare, barn till invandrare och andra inrikes födda liksom 
jämförelser mellan faser i förhållandena kring 
uppehållstillstånd/visa/intyg (se t.ex. förklaring till frågorna E6 och E7) 
(t.ex. nyligen anlända jämfört med invandrare som invandrade längre 
tillbaka).  
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
 
- Koder 1-5: 
* Bör endast registrera hjälp som getts av personer som bor i Sverige, 
eller organisationer i Sverige. Invandrare som t.ex. fått hjälp av 
släktingar som bor i ursprungslandet bör kodas 6. 
 
* Invandrare som fick hjälp av personer eller organisationer i Sverige 
men innan de anlände till Sverige bör inkluderas. Det gäller t.ex. en 
invandrare som fann sitt arbete i Sverige innan han eller hon migrerade 
tack vara en släkting som bodde i Sverige. 
 
- Kod 6 inkluderar: 
* Fall där personer fick hjälp av personer eller organisationer i 
ursprungslandet. 
* Fall där personer inte fick någon hjälp alls (inbegripet dem som inte 
behövde någon hjälp) 
 
- Arbetsförmedling: inkluderar privata organisationer med uppdrag från 
arbetsförmedling. 
 
- ”Annat”: t.ex. arbetsgivare, affärskontakter, kommun … 
 
 
Användning av tjänster för arbetsmarknads-integration 
under två år efter den senaste ankomsten 
 
För att förenkla för intervjupersonen har frågan delats upp i olika delar. 
 
E12a Hade du kontakt med arbetsförmedlare (privat eller statlig) 
under de två närmsta åren efter din senaste invandring? 
E12b  Har Du deltagit i något arbetsmarknadspolitiskt  
program eller arbetsmarknadsutbildning under de två närmsta  
åren efter din senaste invandring? 
E12c Vilken var anledningen till att du inte deltagit i något 
arbetsmarknadspolitisktprogram eller arbetsmarknadsutbildning 
E12d  Har Du läst svenska för invandrare (SFI) under de två 
närmsta åren efter din senaste invandring? 
E12e Vilken var anledningen till att du inte läst svenska för 
invandrare (SFI)? 
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Mål 
 
Målet består av två delar: 
- Att analysera användningen av tjänster för att stödja integration på 
arbetsmarknaden efter ankomsten. Framför allt är det viktigt att 
analysera om program för arbetsmarknadsintegration når fram till 
invandrarpopulationer. 
 
- Att veta i vilken mån dessa åtgärder bidrar till invandrares 
arbetsmarknadsintegration och deras långsiktiga inverkan på utfallet på 
arbetsmarknaden. 
 
Enligt de nya riktlinjerna för sysselsättningen behövs aktiva, 
förebyggande arbetsmarknadsåtgärder, inbegripet tidigt fastställande av 
behov, hjälp med arbetssökandet, vägledning och utbildning som ett led 
i personliga handlingsplaner, tillhandahållande av nödvändiga sociala 
tjänster för att stödja integration av de personer som är mest isolerade 
från arbetsmarknaden och bidra till utrotningen av fattigdom. 
 
Följande typer av insatser särskiljs: 
��Omfattande rådgivning och hjälp med arbetssökandet 
 
�Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning (inklusive yrkesutbildning 
och utbildning på arbetsplatsen, åtgärder för att ge arbetslivserfarenhet 
och särskilt stöd till lärlingsutbildning) 
 
��Undervisning och utbildning i Svenska (tala, läsa och skriva), t ex 
Svenska för invandrare (SFI) 
 
Av intresse är om personen har använt tjänsterna (specialkurser, 
utbildning, vägledning) för att få hjälp att anpassa sig till och integreras 
på arbetsmarknaden. Deltagande i utbildning som stöd till integration 
på arbetsmarknaden liksom formerna för utbildning bör tas upp. 
 
Anvisningar för undersökningen eller för kodningen 
- ”Deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller 
arbetsmarknadsprogram”: inkluderar åtgärder för att ge 
arbetslivserfarenhet, yrkesutbildningsprogram eller program för 
integration. Utbildningsprogram eller åtgärder för att stödja integration 
på arbetsmarknaden, inklusive sådana som särskilt inriktas på att hjälpa 
invandrare att anpassa sig till arbetsmarknaden i Sverige (t.ex. 
deltagande i åtgärder för att ge arbetslivserfarenhet, yrkesutbildning). 
 
- ”Deltagande i undervisning i Svenska”: läsa, skriva, tala och förstå. 
 
- Offentliga och privata tjänster bör inkluderas, t.ex. tjänster som 
tillhandahålls av arbetsförmedling eller av andra offentliga 
tjänsteproducenter, tjänster som tillhandahålls av organisationer, 
arbetsgivare, fackföreningar … 
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- ”Användning av tjänster för arbetsmarknadsintegration ”: t.ex. 
studenter som gick i skola utan att utnyttja tjänster för 
arbetsmarknadsintegration omfattas inte. 


