
Välkomna till konferens om 
Integration på 

arbetsmarknaden och 
invandringens ekonomiska 

konsekvenser



Uppsala Center för Labor Studies

• Forskningscenter under Uppsala Universitet sedan 2010
• Arbetsrätt, Statsvetenskap och Nationalekonomi
• Finansierat av Forte  Uppsala Universitet
• Forskning om arbetsmarknaden och den svenska 

modellen
• Populärvetenskapliga konferenser för att sprida kunskap 

om forskning inom centrets verksamhetsområde
– Integration
– Nästa år: teknologisk utveckling och den svenska 

arbetsmarknaden



Dagens tema
• Profilområde för UCLS arbetsmarknadsforskare

– Ytterligare fokus framöver

• Policyrelevant område med behov av ökad kunskap
– Svensk integrationspolitik -- varken värdelös eller tillräckligt bra



Sysselsättning bland inrikesfödda och 
utomeuropeiska invandrade

Från: Skans, Eriksson och Hensvik (2017) Åtgärder för en 
inkluderande arbetsmarknad, SNS förlag



Dagens tema
• Profilområde för UCLS arbetsmarknadsforskare

– Ytterligare fokus framöver

• Policyrelevant område med behov av ökad kunskap
– Svensk integrationspolitik -- varken värdelös eller tillräckligt bra
– Delmi en utmärkt samarbetspartner

• Invandringens kostnader och intäkter
– Vi behöver veta, oavsett vad vi tycker om migrationspolitiken 
– Stark koppling till arbetsmarknadsintegrationen



Välkomna!
www.ucls.nek.uu.se

http://www.ucls.nek.uu.se/


Delegationen för migrationsstudier 
Joakim Palme, Ordförande

8 oktober 2018 



Delegationen för 
migrationsstudier

Syfte
• Fördjupa underlaget för migrationspolitiska 

avgöranden
• Öka analys- och utvärderingskapaciteten
• Förbättra användandet av relevant forskning

Bidrag
• Kunskap för samhällsdebatten
• Utvärderingar av den förda politiken
• Underlag för utformning av framtidens 

migrationspolitik



Oberoende och arbetsformer

Delmi är dubbelt oberoende, både gentemot sin 
uppdragsgivare  (regeringen) och de forskare som anlitas 
står själva för slutsatser och rekommendationer. 

Arbetsformer:
• Kvalitet och policyrelevans kräver arbetsformer där den 

vetenskapliga granskningen sker i flera led
• Extern granskning av områdesexperter
• Seminariebehandling med externa experter
• Kommittén fattar beslutet
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www.Delmi.se



Program
9.00-9.15 Inledning, Oskar Nordström Skans (UCLS) och Joakim Palme (UCLS och Delmi). 

9.15-10.00 Vad betyder migrationen inom Europa för statsfinanserna? Rafael Ahlskog (Uppsala universitet)

KAFFE

10.30-11.15 Offentligfinansiella kostnader av flyktinginvandring, Joakim Ruist (Göteborgs universitet)

11.15-12.00 Etablering på arbetsmarknaden – policyalternativ, Olof Åslund (IFAU och styrelseledamot, Delmi)

LUNCH

13.00-13.45 Labour market integration of immigrants in Finland, Hanna Pesola (VATT Institute).

13.45-14.30 Norska erfarenheter om arbetsmarknadsetablering, Bernt Bratsberg (Frisch Institute)

KAFFE

15.00-15.45 En integrerad arbetsmarknad. Kan företagande bidra?, Susanne Urban (Inst för Bostadsforskning, UU)

15.45-16.30 Hur främjar man bäst arbetsmarknadsintegration – forskning möter praktiska erfarenheter
Paneldiskussion med Emma Landelius (Uppsala kommun), Maria Kindahl (Arbetsförmedlingen), Maria 
Mattsson Mähl (AlphaCE), Olof Åslund (IFAU och Delmi) samt Per-Arne Andersson (SKL).



Rafael Ahlskog



Återsamling 10.30



Joakim Ruist



Olof Åslund



LUNCH, Återsamling 13.00



Hanna Pesola



Bernt Bratsberg



Återsamling 15.00



Susanne Urban



Paneldiskussion
Hur främjar man bäst arbetsmarknadsintegration –
forskning möter praktiska erfarenheter

Emma Landelius, Uppsala kommun
Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen 
Maria Mattsson Mähl, AlphaCE
Olof Åslund, IFAU och Delmi
Per-Arne Andersson, SKL 



Tack för idag!
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