
   

 

     

 

INBJUDAN Studie 

 

 

INTEGRATIONSSTUDIE 
− utrikes föddas etablering på 
arbetsmarknaden 
 
 
Skillnader i sysselsättning mellan födda i Sverige respektive födda utomlands 
är stor. Hur stora skillnaderna är varierar dock kraftigt mellan olika delar av 
landet. Hur ser orsakssambanden ut och vad betyder platsen för människors 
möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden? 
 
Det finns ett behov av att fylla på med kunskap om platsens betydelse för 
utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden, få en jämförbar bild mellan 
regioner och föra en dialog mellan regioner och med andra aktörer om 
orsakssambanden. Därför bjuder Reglab in till att delta i en fördjupad studie 
under våren och hösten 2016. 
 
Sista anmälningsdag är 18 mars 2016. 

 
 
 

 
 
 



   

 

     

 

Bakgrund. Tidigare studier visar på ett tydligt samband mellan andel sysselsatta födda 

utomlands och andel sysselsatta totalt. Kommuner med en hög andel sysselsatta födda i 

Sverige, har generellt också en högre andel sysselsatta av dem som är födda utomlands. 

Därmed går det inte att förklara skillnader mellan olika delar av landet, enbart med hur pass 

effektivt integrationen på arbetsmarknaden fungerar. Orsakerna till om man får jobb eller 

inte, har ingen enkel förklaring – oberoende av om man är född utomlands eller i Sverige. 

Betydelsen av att vara född utomlands måste ses som en aspekt, vid sidan av alla andra 

orsaker som påverkar möjligheterna att få jobb.  

 

Studerar man skillnader i arbetslöshet mellan födda i Sverige, respektive födda utomlands, 

kan man alltså konstatera att skillnaden mellan dessa två grupper är stor. Hur stora 

skillnaderna är varierar dock kraftigt mellan olika delar av landet. Frågan är vad detta kan 

tänkas bero på? Och vad får det för konsekvenser för vilka insatser som blir relevanta? 

 

Det finns en hel del studier genomförda på regional nivå, som går att utveckla och bygga 

vidare på. Intressant kunskap finns i regionerna, men också inom relevant forskning. 

Samtidigt finns ett behov av att fylla på med kunskap om platsens betydelse för utrikes 

föddas etablering på arbetsmarknaden – att få en jämförbar bild mellan regioner och föra en 

dialog mellan regioner och med andra aktörer om orsakssambanden.  

Därför bjuder Reglab in till Integrationsstudie, en fördjupad studie om utrikes föddas 

etablering på arbetsmarknaden, under 2016.  

 

 
Platsens betydelse för utrikes föddas etablering  
Integrationsstudien har ambitionen att öka deltagarnas kunskap om utrikes föddas etablering 
på arbetsmarknaden och särskilt om platsens betydelse i sammanhanget. Det förväntade 
resultatet av studien är: 
 

● Ökad kunskap  
● Jämförbarhet mellan regioner  
● Metodutveckling 

 
 

Varför. Studiens syfte är att söka förklaringar till varför andelen sysselsatta som är födda 

utomlands varierar starkt mellan olika delar av landet. Studien syftar också till att skapa en 

gemensam syn på hur orsakssambanden ser ut.  
 

Vem. Målgrupp är regionala analytiker, utvecklare och samarbetspartner. Reglabs 

medlemmar och partner kan delta med 1-2 personer/organisation.   

 

Hur. Reglabs medlemmar och partner deltar i en arbetsgrupp, som diskuterar utformningen 

av studien och dess resultat vid tre workshopar. Deltagarna bidrar till analys och tolkning av 



   

 

     

 

utfallet i sin egen region, samt i planeringen av nästa steg: implementering och användning 

av studiens resultat på hemmaplan.  

Till projektet knyts också en projektgrupp, bestående av några analytiker från medlemmar 

och partner. Projektledare är Bo Wictorin, Regionförbundet Sörmland. Ambitionen är att 

även koppla aktuell forskning till projektet.  

 

Programstomme och preliminär tidplan 
Arbetsgruppen träffas i tre workshopar under 2016. Den preliminära programstommen ser ut 
så här, men innehållet kan förändras i samråd med deltagarna:   

 

 13 maj 2016, Stockholm, workshop 1 
Förväntat resultat, upplägg av studien, avvägningar, vägval etc.  

 1 september 2016, Stockholm, workshop 2 
Genomgång av preliminära resultat 

 10 november 2016, Stockholm, workshop 3 
Bearbetning av resultatet inför slutrapport och nästa steg 

 

När. Projektet startar i mars 2016 och pågår till december 2016. Projektet kommer löpande 

att rapportera till Reglabs parallellt pågående lärprojekt om regionernas roll i 

integrationspolitiken.   

Vad. Vid projektets avslutande i december 2016 levereras en rapport med resultaten. 

Det kan bli aktuellt med en fortsättning där projektet byggs på med kvalitativa studier, om 

det finns intresse i arbetsgruppen. 

 

Kostnad. Kostnaden för att delta i studien är 10000 kronor per Reglab-medlem och partner 

(inte per person). Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst tio 

medlemmar/partner deltar (se bilaga).  

 

Anmälan. Anmäla deltagande senast 18 mars 2016 via följande länk.  

 

Mer information. All information och dokumentation om serien samlas på: 

www.reglab.se/integration 

 

För ytterligare upplysningar, kontakta: Karin Botås, Reglab: karin.botas@skl.se  

tel: 072-528 41 27.  
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