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Inriktning Stockholms stads Integrationspakt 

Inledning 
Ett centralt mål för Stockholms stad är att alla stockholmare ska ges 
förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina 
drömmar och inkluderas i samhället. Ungdomar, nyanlända och 
andra som står långt från arbetsmarknaden ska särskilt prioriteras 
för att förebygga långvarigt utanförskap.  
 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 beslutades att staden skulle 
ta initiativ till en Integrationspakt med näringslivet, offentliga 
myndigheter och organisationer i den idéburna sektorn - med syfte 
att bidra till att öka integrationen och sänka trösklarna in på 
arbetsmarknaden för nyanlända. 
 
Den 30 september 2019 lanserades Integrationspakten – under 
devisen ”Dra ditt strå till Stockholm”. Sedan starten och fram till 
mars 2021 har över 285 organisationer blivit medlemmar i pakten.  
 
Alla stadens verksamheter ska bidra i arbetet med att skapa 
förutsättningar för nyanlända att nå egen försörjning genom att 
bland annat delta i stadens Integrationspakt. 
Arbetsmarknadsnämnden har uppdraget att samordna, leda och 
utveckla Integrationspakten. 
 

Bakgrund 
Stockholm ska vara världsledande i arbetet med social, ekonomisk 
och miljömässig utveckling i enlighet med Agenda 2030 och dess 
mål för ökad jämställdhet, ökad social inkludering, minskad 
ojämlikhet och minskad klimatpåverkan. 
 
Stockholms stads Vision 2040, ger vägledning för stadens 
målsättning om att Stockholm ska ha en välfungerande 
arbetsmarknad som skapar hög sysselsättning bland befolkningen är 
bärande i visionen. I visionen matchas en stark efterfrågan på 
arbetskraft av en god tillgång på kompetens och staden präglas av 
kreativ samverkan mellan offentliga aktörer, företag, universitet och 
högskolor samt civilsamhället som tillsammans driver 
samhällsutvecklingen framåt. 
 
Stockholm är Sveriges största kommun och hemstad för över 
975.500 stockholmare. Staden har som mål att vara en hållbart 
växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och ett 
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internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stockholm ska ha 
Sveriges bästa företagsklimat år 2025. 
 
För att Stockholms stad ska vara en motor för tillväxt och 
utveckling behöver näringslivets behov av kompetens mötas. 
Stockholm har länge haft en stark och växande arbetsmarknad där 
efterfrågan på kompetens är stor hos såväl offentliga som privata 
aktörer inom bland annat vård och omsorgs-, besöks-, IT/Tech-, 
bygg- och utbildningssektorn. Svårigheten för näringslivet att 
rekrytera rätt kompetens är ett tillväxthinder.  
 
Arbetsmarknaden i Stockholm är tudelad. Det går bra för många 
men inte för alla. Arbetslösheten har de senaste åren legat stabilt 
runt 6 procent i Stockholm, men den skiljer sig åt mellan olika 
grupper. Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland 
inrikes födda, vilket är särskilt tydligt bland kvinnor. Kortutbildade, 
nyanlända och unga har både svårare att etablera sig och att stanna 
kvar på arbetsmarknaden. 
 
Som en effekt av Coronapandemin har antal varslade och antal 
arbetslösa i Stockholm ökat markant och redan tydliga skillnader i 
andel arbetslösa mellan stadens stadsdelar har förstärkts. Grupper 
med en redan svag ställning på arbetsmarknaden, såsom unga, 
nyanlända och utrikes födda samt personer med 
funktionsnedsättningar, har fått än svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Flera branscher som tidigare fungerat som en väg 
in i arbetslivet är i kris. Störst påverkan har krisen haft på branscher 
såsom besöksnäringen, transport, bemanning, researrangörer, bygg, 
detaljhandel och till viss del företag verksamma inom ICT.  
  
För att möta de utmaningar som Stockholms stad, näringslivet och 
offentliga aktörer står inför har kommunfullmäktige tagit initiativ 
till en Integrationspakt mellan olika aktörer i staden utifrån visionen 
att vägen till arbete och studier samt kunskaper i svenska ska vara 
kort så att arbetslösa stockholmare snabbt kan etableras på 
arbetsmarknaden och samtidigt möta näringslivets efterfrågan på 
arbetskraft. De utmaningar som staden står inför kräver nu mer än 
någonsin, tvärsektoriella samarbeten och nya innovativa lösningar.  
 
Med erfarenheter från operativt arbete inom ramen för uppdraget 
om Stockholms stads Integrationspakt och i dialog med intressenter 
och medlemmar har behov av att förtydliga Integrationspaktens 
inriktning och ramverk framkommit. Arbetsmarknadsförvaltningen 
har med utgångspunkt i detta utarbetat följande beskrivning som 
inriktning för stadens Integrationspakt. 
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Integrationspakten – Dra ditt strå till Stockholm 

Integrationspaktens syfte och verksamhet 
Integrationspaktens vision är att fler stockholmare ska etableras på 
arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare ska kunna nå efterfrågad 
kompetens. 
 
Integrationspakten har tre mål:  

1) Samla organisationer som vill bidra till integration i ett 
nätverk för samverkan och innovation 

2) Förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares 
efterfrågan på kompetens 

3) Förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska 
språket, utbildning och jobb 

 
Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för en mer 
inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket tar vara på och 
kanaliserar medlemmarnas engagemang för att skapa samhandling 
mellan aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor.  
 
Integrationspakten är ett verktyg för staden att tillsammans med 
medlemmarna verka för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 
och förverkliga stadens Vision 2040, med social hållbarhet och en 
inkluderande arbetsmarknad i fokus. 
 
Medlemsnätverkets målgrupp är arbetsgivare och andra 
organisationer från privat näringsliv, civilsamhället och offentlig 
sektor, som vill bidra till Integrationspaktens mål.  
 
Aktiviteterna inom Integrationspakten syftar till att skapa värde och 
nytta för de stockholmare som står utanför arbetsmarknaden, med 
fokus på unga, nyanlända och utrikes födda, personer med 
funktionsnedsättningar och andra med svårigheter att komma in på 
arbetsmarknaden. Arbetet inom Integrationspakten ska vara 
dynamiskt, följsamt och lyhört inför förändringar i omvärlden och 
medlemmarnas behov.  
 
Medlemsnätverket ska fungera som en plattform för innovation och 
nytänkande kring integrationsarbete och rekrytering för att skapa en 
inkluderande arbetsmarknad med bred bas för 
kompetensförsörjning. Integrationspakten ska underlätta 
medlemmarnas arbete med att testa, pröva och utvärdera nya idéer. 
 
Genom Integrationspakten kan fler nya arbetsgivare kopplas till 
pågående aktiviteter, verksamheter och projekt som staden och 
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andra medlemmar i nätverket driver. Syftet är att ge större utväxling 
på medlemmarnas ambitioner och initiativ. Integrationspakten är 
därmed både en plattform för att stärka befintligt arbete och att 
bygga nya verksamheter. 
 
Integrationspaktens devis är ”Dra ditt strå till Stockholm”.  

Integrationspaktens medlemsnätverk 
Genom Integrationspaktens medlemsnätverk erbjuds medlemmarna 
en plattform för:  
 

• inspiration och kunskap 
• utbyte av idéer och erfarenheter 
• synliggörande av sitt engagemang 
• möjligheter till nya samarbeten och affärsmöjligheter och 
• en tätare dialog med staden och möjlighet för fördjupat 

samarbete 
 
Nätverkets nav är medlemsträffar och en gemensam 
kommunikationsplattform som underlättar löpande kontakt och 
samverkan mellan medlemmarna. Stockholms stad samordnar och 
driver nätverket genom att utveckla medlemsaktiviteter, 
kommunikationsplattformen samt underlätta samverkan mellan 
medlemmarna och staden respektive mellan medlemmarna.  
 
Som medlem får organisationen ett medlemsbevis och tillgång till 
nätverkets medlemsaktiviteter samt kommunikations- och 
kontaktytor. Material för extern kommunikation erbjuds för att 
synliggöra medlemmarnas bidrag i Integrationspakten.  
 
Integrationspaktens medlemsnätverk ska vara inkluderande och 
samtidigt spegla näringslivets sammansättning, branschbredd, 
profilnäringar och arbetsmarknadens behov av kompetens i 
Stockholm. Tydliga strategier för nyrekrytering som utgår från 
analyser om tillväxtbranscher samt kompetensförsörjningsbehov 
inom regionen ska ligga till grund för arbetet. Särskilt viktigt är att 
rekrytera arbetsgivare i instegsbranscher som är i tillväxt, likväl 
som organisationer och företag med innovativa idéer för att nå 
Integrationspaktens målsättningar. Civilsamhällesorganisationer 
spelar en viktig roll bland annat som brygga mellan individer och 
arbetsgivarnas kompetensbehov.  
 
Det finns olika vägar in för medlemskap i Integrationspakten. 
Intresserade organisationer kan ansöka om medlemskap direkt via 
stadens hemsida. En stor del av medlemmarna nås av staden via 
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uppsökande arbete. Befintliga samarbetspartners inom stadens 
projekt samt leverantörer till staden fångas även upp.  
 
Organisationer som vill bli medlemmar i Integrationspakten ska 
ställa sig bakom Stockholms stads värdegrund och arbete för 
demokrati, icke-diskriminering, jämställdhet, jämlikhet och 
mänskliga rättigheter. En enklare kontroll sker av organisationerna 
för att säkerställa seriositet och att de inte strider mot Stockholms 
stads värdegrund.1 
 
När en ny organisation blir medlem i nätverket anger den syfte med 
medlemskapet och hur den vill bidra mot måluppfyllelse. Därefter 
matchas medlemmen med rätt verksamheter och aktörer inom 
nätverket. Som medlem får organisationen ett medlemsbevis och 
tillgång till nätverkets medlemsaktiviteter samt kommunikations- 
och kontaktytor.  
 

Olika nivåer av medlemskap 
Medlemmarna är Integrationspaktens viktigaste ambassadörer. En 
bärande del i både medlemsaktiviteter och kommunikation från 
Integrationspakten är medlemmarnas egna berättelser om hur de på 
olika sätt bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad.  
 
Medlemmarnas engagemang och bidrag är avgörande för resultaten 
varför arbetet bedrivs utifrån medlemmarnas önskemål.  
 
Medlemmar bidrar till Integrationspakten på olika sätt. Många 
civilsamhällesorganisationer bidrar med direktkontakt och 
fördjupad kännedom om målgruppen samt utbildning och andra 
förberedande insatser. Arbetsgivare inom privat sektor kan erbjuda 
anställningsmöjligheter eller arbetsgivarnära aktiviteter som 
studiebesök, mentorskap, praktik- och APL-platser. Organisationer 
inom offentlig sektor bidrar med kunskap, möjligheter till 
samverkan och stöd för att realisera andra medlemmars idéer – eller 
som arbetsgivare. 
 
Årligen tas en aktivitetsplan fram tillsammans med medlemmarna 
som operationaliserar önskemålen.  
 
                                                 
1 För de medlemmar som vill inleda ett fördjupat samarbete med 
Arbetsmarknadsförvaltningen och erbjuda jobb till förvaltningens målgrupper 
inom Jobbtorg, så träffas en överenskommelse om jobbpartnerskap och då görs 
ytterligare kontroll av organisationen enligt upparbetade rutiner. 
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Medlemskapet är uppdelad i två nivåer: 
 

1) Medlemskap Bas: Erbjuds aktörer som främst är intresserade 
av nätverkande och omvärldsbevakning 

2) Medlemskap Plus: Erbjuds aktörer som vill bidra aktivt, 
genom att bli Jobbpartner åt Stockholms stad 

 
Jobbpartner är Stockholms stads modell för fördjupad samverkan 
med arbetsgivare och andra organisationer kring 
kompetensförsörjning, inkludering och integration. Genom 
jobbpartnerskapet formaliseras samverkan mellan medlemmen och 
staden med syfte att skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete. 
Genom jobbpartnerskapet erbjuds även medlemmar en fördjupad 
nivå av samarbete, som leder till större synlighet inom och utanför 
medlemsnätverket. Inom arbetet med Jobbpartnerskap finns 
upparbetade rutiner för kontroll av seriositet av 
partnerskapsorganisationer.  
 
Ett jobbpartnerskap kan omfatta samverkan med arbetsgivare och 
organisationer kring exempelvis uppstart av jobbspår och nya 
utbildningar inom vuxenutbildningen, samarbete kring breddad 
rekrytering, samverkan med pågående projekt inom staden, 
engagemang i stadens mentorskapsprogram eller samverkansprojekt 
utifrån medlemmarna initierade idéer. I mars 2021 är 57 av 
medlemmarna i Integrationspakten Jobbpartners.  
 
Jobbpartnerskapen innebär förstärkta arbetsgivarkontakter som i sin 
tur leder till anställningstillfällen för aspiranter inom Jobbtorgen, 
APL-platser för elever på yrkesutbildningar, nya jobbspår, ökad 
synlighet för projekt inom förvaltningen och förstärkt kunskap om 
förvaltningens arbete med målgruppen bland näringslivet och 
civilsamhället i Stockholm.  
 
Se bild över exempel på medlemmars fördjupade samverkan med 
Stockholms stad nedan.  
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Nedan följer en fördjupad beskrivning av insatser inom staden som 
medlemmar inom Integrationspakten kan kopplas mot och delta i.  
 

• Stockholmsmentor 
Medlemmar i Integrationspakten kan engagera sig som mentorer i 
programmet Stockholmsmentor. Mentorskapet innebär att dela med 
sig av erfarenhet, kompetens och branschkännedom för att hjälpa 
till att korta adepternas väg till jobb genom ökad kunskap och 
kännedom om svenskt arbetsliv och svenska språket. Det finns tre 
mentorprogram: yrkesmentor, språkmentor och ungdomsmentor. 
Syftet med mentorskapsprogrammen är att stärka språkutvecklingen 
och kopplingen till arbetsmarknaden för nämndens målgrupper. 
Adepter till mentorsprogrammen rekryteras bland annat från sfi, 
förvaltningens projekt för nyanlända, insatser riktade till 
ensamkommande ungdomar mm.  

 
• Samverkansprojekt 

Medlemmar i Integrationspakten har möjlighet att kontakta staden 
för egna idéer och initiativ om samverkan med staden och/eller 
andra medlemmar. Integrationspakten fungerar som en väg in i 
staden för de med idéer om hur Stockholms arbetsmarknad kan 
utvecklas och bli mer inkluderande. Idag pågår exempelvis 
samverkansprojekt kring att stärka unga nyanlända tjejers etablering 
på arbetsmarknaden, samt att öka möjligheterna för ungas 
entreprenörskap i Järvaområdet.  

 
• Arbetsgivarnära insatser 

Medlemmar i Integrationspakten kan bidra med arbetsgivarnära 
insatser för deltagare i stadens verksamhet, såsom 
Etableringscentrum eller i pågående projekt för exempelvis 
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målgruppen nyanlända eller unga. Sådana aktiviteter omfattar 
exempelvis gästföreläsningar, studiebesök, deltagande i 
branschdagar et cetera. 
 

• Praktik/Arbetsplatsförlagt lärande 
Medlemmar i Integrationspakten kan bidra med att erbjuda platser 
för praktik för arbetssökande och/eller APL för studerande inom 
vuxenutbildningens yrkesprogram. Arbetsgivare med särskilt 
rekryteringsbehov på kort eller lång sikt kan dessutom delta i 
utformandet av utbildningsinsatser i direkt dialog med 
Vuxenutbildning Stockholm eller genom särskilt utformade 
jobbspår tillsammans med Stockholms stad och 
Arbetsförmedlingen.  
 

• Feriearbete/PRAO 
Medlemmar i Integrationspakten kan bidra med platser för feriejobb 
och/eller PRAO för skolelever. De företag som kan erbjuda sådana 
platser ger möjlighet för ungdomar i Stockholm att upptäcka sin 
framtid, ge dem en första och många gånger ovärderlig 
arbetslivserfarenhet samt bidra med en första rad i CV:t.  

 
• Rundabordssamtal 

Medlemmar i Integrationspakten kan komma att bjudas in till 
Rundabordssamtal, i direkt dialog med beslutsfattare i staden. 
Samtalen är av rådgivande karaktär, i mindre konstellationer och 
utifrån särskilt utvalda och aktuella teman. Syftet är att skapa 
möjlighet för medlemmar i Integrationspakten att tillsammans med 
staden och varandra bli mer konkreta och gå från ord till handling.  
 

• Sysselsättningsfrämjande genom upphandling 
Stockholms stad arbetar även med upphandling som ett strategiskt 
verktyg för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Genom 
sysselsättningsfrämjande krav i upphandling ställs två typer av krav 
på leverantörer till staden; krav på dialog och krav på praktikplatser 
och anställningar. Stockholms stad kan även där så är lämpligt och 
ändamålsenligt använda sig av innovationsupphandling. Det innebär 
i första hand att utforma upphandlingar på ett sådant sätt att 
innovativa lösningar inte utestängs från upphandlingen, främja att 
små och medelstora företag lägger anbud på kontrakt samt att 
använda olika former av dialog inför en upphandling och på detta 
sätt få kännedom om nya lösningar. 
 



 

 

 Tjänsteutlåtande 
Sida 9 (10)  

Uppföljning av Integrationspaktens effekter och resultat 

Målstruktur för Integrationspakten 
Integrationspaktens målstruktur är ett verktyg för staden att kunna 
styra och följa upp medlemsnätverket utifrån dess bidrag till stadens 
övergripande arbetsmarknads- och integrationspolitiska arbete. 
 
Målen i målstrukturen är uppdelade i två nivåer:  

1) Inriktningsmål  
2) Resultatmål  

 
Inriktningsmål 1 beskriver Integrationspaktens roll som nätverk för 
samverkan och innovation, inriktningsmål 2 fokuserar på 
Integrationspaktens bidrag till medlemmarnas arbete med 
kompetensförsörjning och inriktningsmål 3 är inriktat mot 
Integrationspaktens bidrag till Stockholms stads arbete med 
individer som står utanför arbetsmarknaden. Resultatmålen fungerar 
som en uppföljningsbar operationalisering och nedbrytning av 
inriktningsmålen.  
 
Integrationspakten ska: 
 
1. Samla organisationer som vill bidra till integration i ett 

nätverk för samverkan och innovation (för att); 
1.1  göra medlemmarnas arbete synligt och sprida 

framgångsrika modeller för inkludering och 
integration  

1.2 kanalisera medlemmarnas engagemang och 
innovationskraft för att växla upp idéer och bidra till 
samverkan mellan privata, offentliga och ideella 
aktörer  

1.3 tillsammans med medlemmarna innovera, testa och 
sprida nya lösningar och modeller i gränslandet mellan 
integration och arbetsgivares kompetensbehov 

 
2. Förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares 

efterfrågan på kompetens (genom att); 
 

2.1 tillsammans med medlemmarna kartlägga behoven av 
kompetensförsörjning bland arbetsgivare i regionen  

2.2     bredda underlaget för medlemmarnas rekrytering 
2.3 öppna fler vägar för samverkan mellan branscher med 

behov och stadens utbildningar för att fler 
stockholmare ska utbildas, fortbildas och 
kompetensväxlas  
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3. Förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska 

språket, utbildning och jobb (genom att); 
3.1 attrahera och samverka med medlemmar som 

underlättar och kortar människors väg mellan 
språkutbildning, annan utbildning och arbete 

3.2 attrahera och samverka med medlemmar som vill 
bidra med fler jobbmöjligheter för personer som står 
utanför arbetsmarknaden 

3.3 skapa förutsättningar för stockholmare som har 
utbildning, kompetens och erfarenheter att möta 
medlemmar som efterfrågar deras kompetens 

 
Målstrukturen kompletteras med en årlig aktivitetsplan som 
formuleras i samråd med medlemmarna, i en process faciliterad av 
staden. Aktivitetsplanen ska spegla målen med Integrationspakten 
och innehålla tids- och indikatorsatta aktiviteter med tydlig 
ansvarsfördelning. Målen och aktivitetsplanen är styrande för de 
aktiviteter som genomförs inom ramen för Integrationspakten.   
 
Uppföljning av mål och resultat kommer att ske regelbundet, med 
ett intervall på 12 till 18 månader. Integrationspakten är ett 
medlemsnätverk som snabbt behöver agera på och förändras i takt 
med omvärldshändelser som till exempel att förutsättningarna på 
arbetsmarknaden förändras eller att medlemmarnas behov 
förändras. Det motiverar en tät uppföljning för att säkerställa att 
Integrationspakten behåller sin relevans.  
 
 
 
 
 
 



SWECO 

MÅLSTRUKTUR INTEGRATIONSPAKTEN 

STOCKHOLMS STAD 



 

MÅLSTRUKTUR 

BAKGRUND – VARFÖR EN NY MÅLSTRUKTUR? 

Under hösten 2020 genomfördes en utvärdering av Integrationspak-
ten. I den konstaterades flera positiva resultat men också ut-
vecklingsområden. En av rekommendationerna för det fortsatta ar-
betet var att förtydliga Integrationspaktens målstruktur. Behovet 
av ett förtydligande grundades i att: 

• Merparten av medlemmarna upplevde det som otydligt vilka 
resultat Integrationspakten ska leda till för deras organi-
sation. 

• Det fanns en diskrepans i förväntansbild och behov av sam-
syn – ska Integrationspakten som aktör driva projekt och 
aktiviteter eller är Integrationspakten ett nätverk/platt-
form som medlemmarna fyller med innehåll?  

• Utvärderingen visade på utmaningar att skilja effekterna av 
Integrationspakten från arbetsmarknadsnämndens generella 
uppdrag. 

• Flera medlemmar efterfrågade explicit ett förtydligande av 
målen. 

• Det fanns svårigheter att bryta ner målen och utvärdera In-
tegrationspakten med befintlig målstruktur. 

Utvärderarna (Sweco) fick därefter i uppdrag att processleda ar-
betet med att ta fram en målstruktur samt att, i samråd med an-
svariga för Integrationspakten och förvaltningsledningen inom ar-
betsmarknadsförvaltningen, formulera mål.  

PROCESS FÖR FRAMTAGANDE AV MÅLSTRUKTUR 

Processen att ta fram en målstruktur inleddes med ett förarbete 
där strategier och policies som målstrukturen bör knyta an till 
identifierades. I förarbetet konstaterades att målen bör kopplas 
till näringslivspolicyn, särskilt fokusområde 4 i policyn Öka 
tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Även stadens 
övriga styrdokument, Agenda 2030 samt Vision 2040 har utgjort en 
grund för arbetet. Särskilt har mål 8 (Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt) och mål 10 (Minskad ojämlikhet) i Agenda 
2030 samt skrivningar i samtliga tre fokusområdena i Vision 2040 
varit en del av utgångspunkten för arbetet. 

 



 

I processen för målstrukturens framtagande har workshops arrange-
rats med  

1) utvalda strateger och controllers i Stockholms stad vars 
arbete tangerar Integrationspaktens1 

2) delar av förvaltningsledningen (s.k beredningsgrupp) inom 
Arbetsmarknadsförvaltningen2 samt  

3) en referensgrupp med medlemmar i Integrationspakten som 
speglar medlemssammansättningen3.  

 

I processen framkom följande: 

 
• Under workshop med strateger och controllers lyftes:  

o Möjligheten att arbeta med två parallella målstruk-
turer – en som beskriver stadens syfte med Integrat-
ionspakten och en för medlemmarnas delaktighet i nät-
verket. 

o Vikten av att koppla målstrukturen till stadens nä-
ringslivspolicy. 

o Stadens begränsade rådighet över nätverkets innehåll 
som innebär att utfallet av visst arbete inte går att 
mäta. 

o Idén om Integrationspakten som ett paraply för hela 
Stockholms stads integrationsarbete, där allt integ-
rationsarbete följs upp inom ramen för Integrations-
pakten för att förenkla uppföljning.  
 
 
 

                       

 
1 I workshop medverkade Katarina Bexar (näringslivsstrateg, Stockholms stad); Kristina 
Hultgren (projektledare, Arbetsmarknadsförvaltningen); Linda Truvered (strateg, Arbets-
marknadsförvaltningen); Lisa Alm (utvecklingsstrateg, Stockholms stad); Maria Tesarz 
(bitr enhetschef arbetsgivarsamverkan, Arbetsmarknadsförvaltningen); Patricia Anton (con-
troller, Arbetsmarknadsförvaltningen); Rebecka Hagman (strateg Integrationspakten, ar-
betsgivarsamverkan, Arbetsmarknadsförvaltningen) samt Ulrika Rosén (verksamhetsstrateg, 
Stockholm Business Region) 
2 I workshop medverkade Anna Saldeen Jonsson (avdelningschef vuxenutbildningen), 
Christina Wattjersson (avdelningschef Jobbtorg Stockholm); Karina Uddén (arbetsmarknads-
direktör) samt Karin Eriksson Bech (utvecklingschef Arbetsmarknadsförvaltningen) 
3 I workshop medverkade Anders Bernå (VD Unicus); Andrea Ahlenius (VD Jobbentrén); Erika 
Wirén (Diversity and Inclusion Leader Systembolaget); Erik Englund (hållbarhetschef 
Stratsys); Katarina Nilsson (verksamhetsansvarig arbete och entreprenörskap Fryshuset); 
Marie Jonsson (expert kompetensförsörjning Installatörsföretagen); Nina Thorén Forsanker 
(kompetens- och mångfaldsstrateg Ambea); Sara Feinberg (utvecklingschef SGA Fastigheter) 
samt Åsa Wahlström (HR-chef Stureplansgruppen) 



 

• Under workshop med beredningsgrupp lyftes: 
o Behovet av att behålla dynamik och flexibilitet i 

plattformen genom att inte enbart rikta verksamheten 
mot sådant som ger mätbara resultat. 

o Vikten av att hitta avgränsningar i Stockholms stads 
roll, för att säkerställa att Integrationspakten inte 
utvecklas till en bemanningsfunktion. 

o Vikten av att ta fram en målstruktur som är kommunika-
tiv och inte enbart ett verktyg för styrning och upp-
följning – vägledande begrepp som nämndes var sam-
hällskontrakt, att kroka arm och samhandling. 
 

• Under workshopen med referensgrupp lyftes: 
o Vikten av indikatorsatta, gärna kvantitativa, målfor-

muleringar kopplade till aktiviteter för att tydlig-
göra inriktning och underlätta kravställning i den 
egna organisationen. 

o Värdet av en gemensam definition av begrepp – ”breddad 
rekrytering” och ”samhandling” lyftes som exempel på 
begrepp som kan betyda olika saker för olika aktörer. 

o Behov av ett stärkt målgruppsperspektiv – ”de som ska 
integreras-perspektiv”. 

Utifrån de önskemål som formulerades i de tre workshoparna, lan-
dade analysen i behovet av två parallella målstrukturer: 

1) Stockholms stad efterfrågade ett verktyg för att kunna 
styra och följa upp Integrationspakten utifrån dess bidrag 
till stadens övergripande arbetsmarknads- och integrations-
politiska arbete. 

2) Medlemmarna efterfrågade en inriktning för det gemensamma 
operativa arbetet med kvantitativa och tidssatta mål, något 
som istället kan formuleras genom en indikatorsatt aktivi-
tetsplan.  

Målstrukturen som presenteras i avsnitt 1.4 ska därmed läsas 
främst som ett verktyg för intern styrning och uppföljning. Mål-
strukturen fungerar också som Stockholms stads utgångspunkt i 
framtagandet av den med medlemmarna gemensamma aktivitetsplanen, 
som i sin tur är en del av operationaliseringen av den interna 
målstrukturen.  

I figur 1 visas hur målstruktur och aktivitetsplan samt uppfölj-
ning av dem förhåller sig till varandra. Målstrukturen och akti-
vitetsplanen är styrande för de aktiviteter som genomförs inom 
ramen för Integrationspakten. Utfallet för aktiviteterna i akti-
vitetsplanen följs upp kvantitativt genom en sammanställning av 



 

resultaten för indikatorerna. I övrigt fångas aktiviteter och re-
sultat samt effekter av aktiviteterna i uppföljningsmodellen som 
presenteras i kapitel 2 i detta dokument. Den kvantitativa upp-
följningen av indikatorerna är en del av underlaget för uppfölj-
ningsmodellen.  

 
Figur 1. Målstrukturen, aktivitetsplanen och dess uppföljning. 

 

Förslaget om att samla hela Stockholms stads integrationsarbete 
inom Integrationspakten, som framfördes i workshop med strateger 
och controllers, möts inte i föreslagen målstruktur. Det betyder 
inte att idén har förkastats, utan att den behöver utredas för 
ett eventuellt beslut om att omforma Integrationspakten till ett 
paraply för stadens integrationsarbete ska kunna fattas. Ett så-
dant arbete bedöms inte vara prioriterat i dagsläget. 

MÅLSTRUKTURENS SYFTE 

Den målstruktur som presenteras i avsnitt 1.4 ska förstås som en, 
i första hand, intern uppföljningsstruktur. Den syftar till att 
styra och följa upp Integrationspakten, samt kommunicera Integ-



 

rationspakten internt. Denna kommer att kompletteras med en indi-
katorsatt aktivitetsplan som formuleras i samråd med medlemmarna, 
i en process faciliterad av staden. Aktivitetsplanen kommer att 
vara fristående från stadens styr- och uppföljningsstrukturer som 
följs upp separat (se avsnitt 2.3 för ett mer utvecklat förslag 
kring aktivitetsplan). 

Målstrukturen kommer även att kompletteras med en verksamhetsbe-
skrivning, där Integrationspaktens syfte och verksamhet beskrivs. 
Syftet är att skapa en samsyn och gemensam förväntansbild genom 
en kommunikativ beskrivning av Integrationspaktens samt medlem-
marnas roll.  

Målnivåerna som presenteras i 1.4 är uppdelade i två nivåer – in-
riktningsmål i fetstil med underliggande resultatmål som ska ses 
som en uppföljningsbar operationalisering och nedbrytning av in-
riktningsmålen. Inriktningsmål 1 beskriver Integrationspaktens 
roll som nätverk för samverkan och innovation, inriktningsmål 2 
fokuserar på Integrationspaktens bidrag till medlemmarnas arbete 
med kompetensförsörjning och inriktningsmål 3 är inriktat mot In-
tegrationspaktens bidrag till Stockholms stads arbete med indivi-
der som står utanför arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÅLSTRUKTUR 

1. Samla organisationer som vill bidra till integration i ett 
nätverk för samverkan och innovation för att; 

1.1  göra medlemmarnas arbete synligt och sprida fram-
gångsrika modeller för inkludering och integration  

1.2  kanalisera medlemmarnas engagemang och innovations-
kraft för att växla upp idéer och bidra till samver-
kan mellan privata, offentliga och ideella aktörer  

1.3 tillsammans med medlemmarna innovera, testa och 
sprida nya lösningar och modeller i gränslandet mel-
lan integration och arbetsgivares kompetensbehov 

 

2. Förstärka stadens arbete med att möta arbetsgivares efter-
frågan på kompetens genom att; 

 

2.1  tillsammans med medlemmarna kartlägga behoven av kom-
petensförsörjning bland arbetsgivare i regionen  

2.2 bredda underlaget för medlemmarnas rekrytering 

2.3 öppna fler vägar för samverkan mellan branscher med 
behov och stadens utbildningar för att fler stockhol-
mare ska utbildas, fortbildas och kompetensväxlas  

 

3. Förstärka stadens arbete med att korta vägen till svenska 
språket, utbildning och jobb genom att; 

3.1  attrahera och samverka med medlemmar som underlättar 
och kortar människors väg mellan språkutbildning, an-
nan utbildning och arbete 

3.2  attrahera och samverka med medlemmar som vill bidra 
med fler jobbmöjligheter för personer som står utan-
för arbetsmarknaden 

3.3 skapa förutsättningar för stockholmare som har ut-
bildning, kompetens och erfarenheter att möta medlem-
mar som efterfrågar deras kompetens 

 

 



 

 

MEDSKICK – VILKET ARBETE ÅTERSTÅR? 

Två medskick från arbetet med målstrukturen är att arbeta vidare 
med förslaget om aktivitetsplan samt att analysera hur medlem-
skapet kan segmenteras: 

• Aktivitetsplan – Förslagsvis utarbetas tillsammans med med-
lemmarna och på årlig basis en aktivitetsplan med ett antal 
tids- och indikatorsatta aktiviteter. Aktivitetsplanen bör 
utformas med utgångspunkt i ett antal kvantitativa indika-
torer som speglar målsättningarna i målstrukturen. Indika-
torer som lyfts av referensgruppen är exempelvis antal 
praktikanter, antal anställningar, antal individer som för-
flyttats närmare arbetsmarknaden genom utbildning och antal 
individer i mentorskap. Utifrån en ambitionsnivå som ut-
trycks genom en kvantifiering av indikatorerna kan aktivi-
teter formuleras där prioritering av dessa samt respektive 
aktörers ansvar tydliggörs. Målstrukturen i avsnitt 1.4 
blir stadens utgångspunkt i arbetet med att ta fram en ak-
tivitetsplan, där främst inriktningsmål 2 och 3 är vägle-
dande. För att följa upp aktivitetsplanen krävs ett enklare 
system för att kvantifiera utfallet på de indikatorer som 
väljs ut. 
 

• Segmentering av medlemskapet – referensgruppen har lyft 
vikten av att formulera förväntningar knutna till medlem-
skapet, för att enklare kunna kravställa och sätta inrikt-
ningen för arbetet i den egna organisationen. Den förvän-
tansbilden kan operationaliseras genom aktivitetsplanen, 
men samtidigt finns sannolikt medlemmar som inte är redo 
att bli en aktiv part i arbetet med aktivitetsplanen eller 
som jobbpartner till staden. Ett förslag är här att segmen-
tera medlemskapet, där en typ av medlemskap erbjuds de ak-
törer som främst är intresserade av nätverkande och om-
världsbevakning och en annan typ av medlemskap erbjuds med-
lemmar som vill bidra aktivt i aktiviteterna, genom att bli 
Jobbpartners åt Stockholm stad. Det fördjupade medlemskapet 
förknippas också med vissa förmåner, exempelvis i form av 
en personlig kontakt inom staden eller ökad exponering/syn-
lighet inom och utanför nätverket. 

 

 

 



SWECO 

UPPFÖLJNINGSMODELL INTEGRATIONS-
PAKTEN 

STOCKHOLMS STAD 



 

UPPFÖLJNINGSMODELL 

UPPFÖLJNINGENS TIDPLAN OCH PRAKTISKA GENOMFÖRANDE 

Sweco föreslår att arbetet med Integrationspakten följs upp re-
gelbundet, förslagsvis med ett intervall på 12 till 18 månader. 
Integrationspakten är ett medlemsnätverk som snabbt behöver agera 
på och förändras i takt med omvärldshändelser, att förutsättning-
arna på arbetsmarknaden förändras och att medlemmarnas behov för-
ändras. Det motiverar en tät uppföljning för att säkerställa att 
Integrationspakten behåller sin relevans. Utvärderingen bör ge-
nomföras av en part som är extern till och oberoende av Integrat-
ionspakten.  

METOD FÖR UPPFÖLJNING 

Uppföljningen baseras i stor utsträckning på medlemmarnas skatt-
ningar av Integrationspaktens bidrag till deras arbete med kompe-
tensförsörjning och integration.  

Hur frågorna i uppföljningsmodellen är formulerade är centralt 
för att medlemmarna ska kunna ge rimliga skattningar av vilka re-
sultat som faktiskt är effekter av Integrationspakten. Själv-
skattningar kombineras med beskrivningar från ansvariga för In-
tegrationspakten samt, för vissa mål, en granskning av uppfölj-
ningsdokument för att exempelvis identifiera vilka aktiviteter 
som har genomförts. Sådana uppföljningsdokument kan vara redovis-
ningar av genomfört arbete eller olika typer av återrapporte-
ringar.  

Aktivitetsplanen följs upp separat. Den uppföljningen är i sin 
tur en del av underlaget för att följa upp mål 2.2 samt 3.3 i fö-
reslagen uppföljningsmodell. 

I tabell 1 visas förslag till övergripande uppföljningsmodell för 
Integrationspakten. I modellen är varje mål indikatorsatt (kolumn 
2) och den datainsamling som krävs för att följa upp respektive 
indikator sammanställd (kolumn 3). Datainsamling görs i samband 
med att utvärderingen genomförs, förutom för vissa data som behö-
ver samlas in av Integrationspakten löpande (dessa data är marke-
rade med * i tabell 1). 

 
Figur 1. Uppföljningsmodell för Integrationspakten 



 

Mål Indikator Datainsamling för 
att mäta indika-
tor-/er 

1. Samla organisat-
ioner som vill bidra 
till integration i ett 
nätverk för samverkan 
och innovation 

 

  

1.1 Göra medlemmarnas 
arbete synligt och 
sprida framgångsrika 
modeller för inklude-
ring och integration  

Andel medlemmar som 
uppger att deras ar-
bete synliggjorts ge-
nom Integrationspakten 

Andel medlemmar som 
uppger att de tagit 
del av andra medlem-
mars arbete och fram-
gångsrika modeller 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

1.2 Kanalisera medlem-
marnas engagemang och 
innovationskraft för 
att växla upp idéer 
och bidra till samver-
kan mellan privata, 
offentliga och ideella 
aktörer 

 

Andel medlemmar som 
uppger att medlem-
skapet i Integrations-
pakten lett till att 
nya integrationsfräm-
jande aktiviteter ge-
nomförts eller att det 
befintliga arbetet 
stärks 

Andel medlemmar som 
uppger att de genom 
Integrationspakten 
samarbetat med medlem-
mar i andra sektorer 
eller branscher 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 

1.3 Tillsammans med 
medlemmarna innovera, 
testa och sprida nya 
lösningar och modeller 
i gränslandet mellan 
integration och ar-
betsgivares kompetens-
behov 

 

Andel medlemmar som 
uppger att de, som ett 
resultat av Integrat-
ionspakten, innoverat, 
testat eller spridit 
nya lösningar för in-
tegration och kompe-
tensförsörjning i sin 
egen eller i andras 
verksamheter 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 

2. Förstärka stadens 
arbete med att möta 
arbetsgivares efter-
frågan på kompetens 

 

  



 

2.1 Tillsammans med 
medlemmarna kartlägga 
kompetensförsörjnings-
behov bland arbetsgi-
vare i regionen 

 

Andel medlemmar som 
uppger att de deltagit 
i kartläggningsarbete 
faciliterat av staden 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument och 
kartläggningar 

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 

2.2 Bredda underlaget 
för medlemmarnas re-
krytering 

 

 

Andel medlemmar som 
uppger att de har ge-
nomfört rekryteringar 
som ett resultat av 
medlemskapet 

 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument för ak-
tivitetsplan* 

2.3 Öppna fler vägar 
för samverkan mellan 
branscher med behov 
och stadens utbild-
ningar för att fler 
stockholmare ska ut-
bildas, fortbildas och 
kompetensväxlas  

 

Andel medlemmar som 
uppger att de samver-
kat med eller haft in-
flytande över stadens 
utbildningar som ett 
resultat av medlem-
skapet 

 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument*  

 

3. Förstärka stadens 
arbete med att korta 
vägen till svenska 
språket, utbildning 
och jobb 

 

  

3.1 Attrahera och sam-
verka med medlemmar 
som underlättar och 
kortar människors väg 
mellan språkutbild-
ning, annan utbildning 
och arbete 

 

Antal nyrekryterade 
medlemmar vars syfte 
med medlemskapet är 
att korta stockholma-
res väg mellan språk-
utbildning, annan ut-
bildning och arbete  

Andel medlemmar som 
uppger att de, som ett 
resultat av Integrat-
ionspakten, samarbetat 
med andra aktörer som 
underlättar och kortar 
stockholmares väg mel-
lan språkutbildning, 
annan utbildning och 
arbete 

 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument*  

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 



 

3.2 Attrahera och sam-
verka med medlemmar 
som vill bidra med 
fler jobbmöjligheter 
för personer som står 
utanför arbetsmark-
naden 

 

Antal nya medlemmar 
som är arbetsgivare 

Andel medlemmar som 
uppger att de, som ett 
resultat av Integrat-
ionspakten, samarbetat 
med arbetsgivare 

 

Medlemsenkät 

Medlemsintervjuer 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument* 

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 

3.3 Skapa förutsätt-
ningar för stockhol-
mare som har utbild-
ning, kompetens och 
erfarenheter att möta 
medlemmar som efter-
frågar deras kompetens 

 

Andel medlemmar som 
uppger att de, som ett 
resultat av Integrat-
ionspakten, initierat 
ett jobbpartnerskap 
eller som Stock-
holmsmentor  

Andel medlemmar som 
uppger att de träffat 
arbetssökande/aktörer 
som representerar ar-
betssökanden som ett 
resultat av Integrat-
ionspakten 

Medlemsenkät 

Granskning av uppfölj-
ningsdokument för ak-
tivitetsplan* 

Intervjuer med ansva-
riga för Integrations-
pakten i Stockholms 
stad 

 

1.  
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