
 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 3 december 2015 att en delegation skulle göra en studieresa till USA i 

februari 2016 för att studera arbetsmarknads-, integrations- och jämställdhetspolitik. 

Följande sammanfattning av programmet publicerades på riksdagens webbplats före resan: I New York 

kommer delegationen bl.a. att ha möten med FN, göra besök på personalkooperativ och sociala företag samt 

träffa olika företrädare för New York stad. I San Francisco kommer delegationen bl.a. att ha möten med San 

Francisco stad, besöka svenska s.k. start-ups, träffa organisationer som arbetar för att underlätta för personer 

som har en funktionsnedsättning att få jobb samt träffa forskare och tankesmedjor för att diskutera 

strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. 

Den akuta flyktingkrisen i Europa och utmaningen att upprätthålla ett värdigt mottagande och få till stånd en 

snabb etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och i samhället i stort kom att genomsyra stora delar av 

besöket. Nära kopplat till detta gick frågan om hur man kan underlätta för de mest utsatta grupperna i 

samhället att närma sig arbetsmarknaden som en röd tråd genom samtliga möten och besök.  

Utskottets sammanfattande bedömning är att resan väl uppfyllde syftet som uttalats på förhand och att 

erfarenheterna är användbara för arbetet i Sverige. 

 

Programmet i New York 

De FN-relaterade besöken inleddes på Sveriges representation vid FN där delegationen fick information om 

aktuella frågor inom FN, bl.a. Agenda 2030 för hållbar utveckling. På FN:s sektion för migrationsfrågor 

fördes en diskussion om långsiktiga och strukturella utmaningar för det globala arbetet med migrationsfrågor. 

På UN Women fick delegationen fördjupad kunskap om organisationen, dess mandat och Sveriges arbete 

kopplat till UN Women. En särskild diskussion fördes om FN:s arbete för att stärka kvinnors egenmakt. 

På New York stad träffade delegationen företrädare för verksamheten som ansvarar för stadens relationer med 

de fackliga organisationerna och som tecknar kollektivavtal för stadens offentligt anställda. En intressant 

jämförelse kunde göras mellan den amerikanska arbetsmarknadsmodellen och den svenska modellen. Inom 

ramen för stadens verksamhet träffade delegationen också en enhet som arbetar med att stimulera ekonomisk 

tillväxt och ökad sysselsättning i staden.  

På Columbia University träffade utskottsdelegationen professor Joseph Stiglitz, nobelpristagare i ekonomi 

2001, och diskuterade strukturella utmaningar på arbetsmarknaden. Professor Stiglitz har inte bara en djup 

kunskap om den amerikanska arbetsmarknaden utan har även god kunskap om arbetsmarknaden i Europa och 

i de skandinaviska länderna.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationen hade också valt att träffa Cooperative Home Care Associates, ett personalkooperativ beläget i 

Bronx vars filosofi går ut på att kvalitativa jobb och kvalitativ omvårdnad går hand i hand. Utskottet besökte 

flera s.k. sociala företag, bl.a. Block Power i Brooklyn och Hot Bread Kitchen i Harlem, som är mycket goda 

exempel på privata initiativ med målet att hjälpa utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden och att 

lyfta utsatta områden i New York.  

 

Programmet i San Francisco och Silicon Valley 

Denna del av studieresan inleddes med att Sveriges generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher, berättade 

om konsulatets arbete och uppdrag och Business Sweden presenterade sin verksamhet i området. Därefter gav 

The Bay Area Economic Institute en introduktion till det ekonomiska och innovativa klimatet i området.  

Utskottet besökte Toca Boca, ett svenskt s.k. start-up-företag vars grundare bl.a. berättade om erfarenheterna 

av att flytta verksamhet från Sverige till USA. 

I Silicon Valley besökte utskottet Nordic Innovation House, en plattform för nordiska start-up-företag. Anne 

Lidgard, utsänd av Vinnova, gav sin bild av innovationsklimatet i området och berättade om Vinnovas 

verksamhet där och vilka utmaningar svenska start-up-företag möter.  

På Stanford University träffade delegationen professor David Grusky som leder ett centrum för forskning om 

fattigdom och ojämlikhet. Professor Grusky presenterade förslag på åtgärder för att bryta segregeringen i det 

amerikanska samhället och diskuterade orsaker till den könssegregerade arbetsmarknaden och hur 

digitaliseringen ökar ojämlikheten på arbetsmarknaden och i samhället i stort.  

Digitaliseringen och framtidens arbetsmarknad stod i huvudfokus vid ett möte med The Institute for the 

Future, ett forskningsinstitut beläget i Palo Alto.  

Utskottet hade också ett par givande möten med olika avdelningar inom San Francisco stad. Erfarenheter 

utbyttes kring olika initiativ för att skapa arbetstillfällen och för att rusta och matcha arbetssökande för jobb. 

Särskilt insatser för nyanlända invandrare diskuterades. Utskottet fick också veta mer om hur man i San 

Francisco arbetar för att främja kvinnorepresentationen i beslutsfattandet och jämställdhet i arbetslivet samt 

hur staden arbetar för att motverka våld mot kvinnor. 

Delegationen besökte Ed Roberts Campus, en policy- och forskningsorganisation som arbetar för inkludering 

av personer med funktionsnedsättning i samhället och i arbetslivet. Mötet gav en bra bild av möjligheter – och 

svårigheter för personer med funktionsnedsättning och av regelverket på federal nivå, delstatsnivå och lokal 

nivå.  

Utskottet hade också förmånen att besöka Delancey Street Foundation, ett s.k. socialt företag som på ett 

framgångsrikt sätt ordnar boende och sysselsättning för de allra mest utsatta människorna i samhället, framför 

allt personer som har många års fängelse bakom sig.  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

 

Raimo Pärssinen (S), utskottsordförande och delegationsledare 

Annelie Karlsson (S)  

Ann-Christin Ahlberg (S) 

Patrik Björck (S) 

Marco Venegas (MP) 

Christian Holm Barenfeld (M) 

Eva-Lena Jansson (S) 

Fredrik Malm (L) 

Ali Esbati (V) 

Désirée Pethrus (KD) 

Magnus Persson (SD) 

Fredrik Christensson (C)  

 

 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från arbetsmarknadsutskottets kansli 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

New York 13 – 16 februari  

 

Söndag 14 februari 

 

Genomgång av programmet och förberedelse av möten 

 

Måndag 15 februari  

 

8.30-10.00 Möte med New York City Network of Worker Cooperatives (NYCNWC) och Cooperative 

Home Care Associates (CHCA) 

 

11.00-12.15 Besök på BlocPower, Brooklyn 

 

14.00-15.00 Möte med professor Joseph Stiglitz, Columbia University  

 

16.30-17.45 Besök på the Hot Bread Kitchen, Harlem, (4 personer) 

Möte med ScriptEd (10 personer) 

 

Tisdag 16 februari  

 

8.15-8.45 Möte med Sveriges representation vid FN  

 

9.00-10.00 Möte med UN DESA (Department of Economic and Social Affairs), Migration Section 

 

10.30-11.30 Möte med UN Women 

 

13.00-14.15 Möte med New York City, Office of Labor Relations 

 

15.00-16.00 Möte med New York City, Economic Development Center 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco, 17 – 20 februari  

 

 

Onsdag 17 februari  

 

14.00–15.00 Lunchmöte med Sveriges honorärkonsulat och Business Sweden 

 

15.00-16.30 Möte med the Bay Area Council Economic Institute San Francisco 

 

Torsdag 18 februari  

 

9.00-10.45 Besök på Ed Roberts Campus World Institute on Disability (WID)  

 

11:30-14.00 Besök med efterföljande lunch på Delancey Street Foundation  

 

14:30-15.30 Möte med Office of Economic and Workforce Development, City and County of San Francisco 

 

16:00-17.00 Besök på Toca Boca  

 

19.00 Middag hos generalkonsul Barbro Osher i San Fransisco 

 

Fredag 19 februari 

 

9.00-10.00 Besök på Nordic Innovation House, Palo Alto 

 

10.30-11.30 Möte med professor David Grusky, The Center on Poverty & Inequality, Stanford University 

 

13.00-14.00 Möte med The Institute for the Future (IFTF), Palo Alto 

 

16.00-17.00 Möte med Department on the Status of Women, City and County of San Francisco 

 

 


