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 Integration i EU och OECD 

  
Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In,  

OECD, EU Commission 

 

– Integrationsutmaningarna ökar inte med andelen invandrare i befolkningen. 

Det finns ingen tydlig koppling mellan antal/andel invandrare och 

integrationsresultat. 

– Inkomstojämlikheterna är större inom invandrargrupperna än inom den 

inhemskt födda befolkningen, vilket återspeglar hur heterogena 

invandrargrupperna är. 

– 2/3 av invandrarna var anställda år 2012 – en procent högre än bland den 

inhemskt födda befolkningen (62% i EU – 3% lägre än bland infödda).  

– Lägre sysselsättning bland tredjelandsmedborgare i EU än bland invandrade 

EU-medborgare. Liknande sysselsättning i båda grupperna bland 

lågutbildade, men högutbildade från tredjeland har svårare hitta jobb än 

 
 

 



 Integration i EU och OECD 

  
Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In,  

OECD, EU Commission 

 

 

– 1/3 utrikesfödda i arbetsför ålder i OECD och ¼ i EU har en 

eftergymnasial/tertiär utbildning. Samtidigt är det svårare för de utrikesfödda 

än de inrikes födda högutbildade att komma in på arbetsmarknaden. 

– 2/3 av de utrikesfödda fick deras högsta utbildning utomlands. 42% av de 

högutbildade, utomlands utbildade utrikesfödda i EU arbetar i jobb som bara 

kräver lägre utbildningsnivå. Detta är dubbelt så högt som bland de 

utrikesfödda som fått sin utbildning i värdlandet. 

– Utrikesfödda som arbetar är dubbelt så utsatta för att leva under 

fattigdomsnivån i landet än motsvarande inrikesfödda. 

– Utrikesfödda är dubbelt så ofta trångbodda jfr med motsvarande 

inrikesfödda i OECD. 

 

 

 
 

 



Möjligheter och utmaningar 

Source: Eurostat 
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Sverige bäst på 
integration? 



Möjligheter och utmaningar 

Källa: OECD 



            Flyktingmottagande och integration 

Källa: Regeringskansliet 

Stora skillnader i det kommunala flyktingmottagandet 



Flyktingmottagande och integration 

Kommunernas flyktingmottagande och övrig 
invandring: förväntningar om en jämnare 
fördelning 

- tvingande lag om kommunalt 
flyktingmottagande 
 

- Sekundäromflyttningar bland utrikes 
födda 



Sysselsättning i Sveriges kommuner 

Stora skillnader i syselsättningsgrad bland 
utrikes födda mellan storstads- och 
glesbygdskommuner 

- Inget samband mellan förvärvsfrekvensen i 
den undersökta gruppen och 
kommunernas näringsstruktur. 

 

- Förvärvsfrekvensen lägre i kommuner där 
total arbetslöshet i hela befolkningen är 
högre. 

 



   Integration på arbetsmarknaden 



Integration på arbetsmarknaden 

- Delmi Kunskapsöversikt 2015:3  
      Integrationspolitik och arbetsmarknad av Patrick Joyce 
      En översikt av integrationsåtgärder i Sverige 1998-2014 

 
- Forskningen har lyft fram fem faktorer till  
      varför utrikesfödda personer klarat sig sämre 
      på arbetsmarknaden:  

 

• Skälet till invandring 
• Humankapital 
• Sociala nätverk 
• Trösklarna till arbetsmarknaden 
• Diskriminering 

  



   Integration på arbetsmarknaden 

Riksrevisionen juni 2015: Nyanländas etablering 

– är statens insatser effektiva? 
 
• Tillväxtkommuner bör ta emot en ökad andel 

     nyanlända 

 

• Det krävs förändringar inom angränsande  

    politikområden - bostäder, utbildning,  

    arbetsmarknadens trösklar 

 

• Ett bättre mottagande 

 

• Fortsätt att utveckla mottagande och etablering 

 

• Röd tråd och progression i etableringsinsatserna 

 

• Tydligare ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer 
 
 



Integration på arbetsmarknaden 
Förvärvsarbete bland utrikes födda som beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl 
(1997-2014) 
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Integration på arbetsmarknaden 

Källa: Alden och Hammarstedt (2014) Utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden, 
Linneuniversitetet, Växjö 



Integration på arbetsmarknaden 

Källa: Alden och Hammarstedt (2014) Utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden, 
Linneuniversitetet, Växjö 



1. Ta ett långsiktigt helhetsgrepp: tillväxtregioner, bostäder, 
utbildning, jobbskapande, investeringar, trösklar 
 

2. Snabbare väg från mottagande till arbete. Validering varvat 
med kompletterande utbildning och arbetsplatspraktik. Goda 
kunskaper i svenska samt individ- och yrkesanpassad sfi. 
 

3. Kompensera för bristande nätverk på arbetsmarknaden. 
Bättre matchning. Arbetsmarknadens parter, civilsamhället. 
 

4. Stöd till företagande och tillgång till krediter. 
 

5. Subventionerade anställningar  eller beredskapsjobb – en bro 
till arbete men bör inte tränga undan ordinarie arbeten eller 
låsa in personer i låglönejobb. 

Sammanfattning 



Tack! 

@Delmigram 
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