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Information om forskningsprojektet och tillfrågan om deltagande 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det här brevet innehåller information om forskningsprojektet ”Integration är en process! 
Invandrares arbetsmarknadskarriär genom successiva steg”. Vi undrar om du vill delta i 
projektet genom att berätta din historia om din väg in på den svenska arbetsmarknaden. Ditt 
namn och din adress har vi fått av Statistiska Centralbyrån (SCB) som slumpmässigt har valt 
ut 1000 personer som alla har det gemensamt att de har invandrat till Sverige någon gång 
under perioden 1991 till 2010. Alla dessa personer får detta brev med en förfrågan om 
deltagande. Målet är att samla in berättelser från olika håll i landet; berättade av kvinnor och 
män med olika slags erfarenheter, yrken och arbetsförhållanden. All information i detta brev 
finns på svenska och på engelska dvs. information om projektet, instruktion om deltagande 
och inloggningsuppgifter. 

Projektet ”Integration är en process!” ska undersöka hur invandrare kommer in på den 
svenska arbetsmarknaden och hur den processen ser ut. I projektet är vi särskilt intresserade 
av på vilket sätt platser har betydelse för att människor kan bli en del av arbetsmarknaden. Vår 
målsättning är att kunna ge politiker på lokal och nationell nivå faktabaserade 
rekommendationer som kan leda till förbättrad integration av invandrare på den svenska 
arbetsmarknaden.  

Hur går studien till och är det frivilligt att delta? 

Ditt deltagande i forskningsprojektet innebär att du delar med dig av din berättelse om hur ditt 
arbetsliv har sett ut sedan du kom till Sverige och fram till idag. Du inbjuds alltså att berätta din 
egen historia om din väg in på den svenska arbetsmarknaden och hur ditt arbetsliv i Sverige 
därefter har utvecklats. Vi är intresserade av att få ta del av dina erfarenheter av ditt arbetsliv 
och av på vilket sätt en plats eller flera platser har varit betydelsefulla för din utveckling och 
hur den processen har sett ut.  

Forskningsstudien innehåller två delar. Den första delen innebär att du delger oss din 
berättelse om ditt arbetsliv i Sverige. Berättelsen kan vara i skriftlig form eller muntlig genom 
att du spelar in den. Hur detta praktiskt går till kan du läsa om i den bifogade instruktionen för 
deltagande. Du bestämmer själv hur du vill utforma din berättelse, hur lång och hur detaljerad 
den ska vara och vad du ser som framgång i arbetslivet. Du väljer själv om du vill delta, på 
vilket sätt du i så fall vill delta och vilket språk du vill använda när du berättar. Om du väljer att 
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delta i den första delen av forskningsstudien kommer du i samband med detta att få frågan om 
du är intresserad av att bli intervjuad i ett senare skede. 

I projektets andra del vill vi intervjua ett mindre antal berättare från den första delen. 
Intervjuerna ska hjälpa oss att få en mer fördjupad förståelse av hur invandrare kommer in och 
integreras på den svenska arbetsmarknaden. Inför intervjustudien kommer vi att kontakta ett 
antal av de som i den första delen har markerat intresse för att delta i en senare intervju. Dessa 
kommer på nytt att få frågan om de vill delta. 

Vad händer med det jag berättar? 

Muntliga berättelser och intervjuer kommer att skrivas ut som en del av forskningsprocessen. 
Dessa utskrifter och allt material som samlas in kommer, oavsett om berättelsen är i skriftlig 
eller muntlig form, att behandlas konfidentiellt och enbart för forskningsändamålet. Projektet 
följer gällande regler för skyddande av personliga uppgifter och lagringstid av data. 
Adresslistor för utskick av information om projektet förstörs snarast efter avslutad 
datainsamling. Resultatet av studien kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter, vid 
vetenskapliga konferenser samt för politiker och företrädare för relevanta myndigheter. 
Oavsett i vilken form och i vilket sammanhang detta sker kommer resultat alltid presenteras så 
att inga enskilda personer kan identifieras. 

Ansvarig för personuppgifter är Hälsohögskolan i Jönköping. Enligt EU:s dataskydds-
förordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Om du vill ta del av uppgifterna är du välkommen att 
kontakta någon av oss (se kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud Oskar Westergren nås 
via e-post: dso@ju.se  

Hur får jag information om resultatet av studien? 

I detta brev finns också instruktioner om hur deltagandet i detalj går till och hur du kan göra för 
att dela med dig av din berättelse i detta projekt. På projektets hemsida: 
http:ju.se/center/cense/projects/integration-is-a-process finns information om projektet i 
sin helhet. Där kommer du också att kunna hitta länkar till framtida texter där resultat från 
projektet presenteras. Om du har några frågor om projektet eller om resultat från studien är du 
varmt välkommen att ta kontakt med någon i forskargruppen. 
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