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Abstract 
The study is based on a qualitative case study and is based on a social science perspective. The 

method of study is a comparative study; content analysis focused on document analysis. Interest 

is based on examining local basic policy programs for integration, as integration has become 

more noticeable in recent years, and has become increasingly important for science. The survey 

will be based on Ager and Strang's framework "good integration".  

Under the analysis section, various regulations, local action programs and tasks will be 

understood and explained from different criteria, based on the perspective of integration. The 

theoretical framework for "good integration" as proven to be very useful, and a high explanation 

factor. In summary, the analysis shows that the action programs for Malmö and Umeå, differ 

between each other, in relation to the framework for "good integration". The action Programs 

in the municipality of Malmö, complies with 3 of 4 categories in the theoretical framework. 

The categories fulfilled are Employment, Education and Housing. The action programs within 

the municipality of Umeå however, fulfill only one category; Employment. Both Malmö and 

Umeå’s action programs demonstrate differences and similarities against “good integration”. 

Accordingly, Umeå's action program has more deficiencies in relation to the criteria for "good 

integration", in comparison with Malmö's action program. The conclusion is that Malmö's basic 

policy documents, at a local level; for integration, can be explained to more conditions for a 

successful integration, in comparison with Umeå's policy documents. However, something that 

both Malmö and Umeå should focus on is what the analysis showed for the category Health; 

develop policy documents for dissemination of information, which should include, inter alia 

and languages other than Swedish, to create conditions that achieve successful integration, 

according to the framework of “good integration”. 
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1. Inledning och problemformulering 
Antalet nyanlända och asylsökande har under de senaste åren ökat i världen1. Orsaken till detta 

står bland annat att finna i väpnade konflikter och krig. Detta innebär att Sverige har tagit emot 

stora nyanländgrupper, som sedan skall integreras i det svenska samhället. År 2015 klassades 

Sverige som etta i Europa inom integrationspolitik, enligt Migrant Integration Policy Index2. 

Jämförelsen utfördes mellan 38 länders integrationspolitik. 

 

Migration- och integrationsfrågan har varit en aktuell och omtvistad fråga i världen och Sverige 

under de senaste åren, en fråga som idag fortfarande är mycket aktuell och som det bedrivs 

mycket forskning om. Mycket inom Sveriges migration- och integrationspolitik har 

omstrukturerats och förändrats under de senaste åren. I september år 2013 gav Migrationsverket 

permanenta uppehållstillstånd till alla syrier och statslösa som migrerat från det krigsdrabbade 

Syrien3. Under år 2016 infördes tillfälliga identitetskontroller för att minska antalet asylsökande 

och nyanlända i Sverige. Under juli 2016 ändrades lagstiftningen om uppehållstillstånd till en 

ny tillfällig lag. Tidigare lagstiftning har inneburit att alla skyddsbehövande har som regel 

tilldelats permanent uppehållstillstånd, medan den nya tillfälliga lagen (lagen gäller i tre år) 

stipulerar att alla som sökt och vidare tilldelats asyl beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd4. 

I dagsläget består olika kommuner i Sverige av en varierad nivå av framställda policys för 

integration5. Under år 2016 presenterade Sveriges regering höstbudgetpropositionen, som 

vidare innehöll satsningar på att förbättra det svenska asylmottagandet och arbetet med 

etablering6 av individer som migrerat till Sverige. Särskilt fokus riktades mot integration7. 

 

Forskning om integration, som numera även benämns som etablering, har blivit alltmer populärt 

för forskning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier under de senaste åren, på grund 

av den ökade migrationen som sker på den internationella arenan– och sedermera i Sverige. 

Nyligen genomförda integrationsstudier har bidragit till förbättrad förståelse av den roll det 

                                                           
1 Hedberg Charlotta, Malmberg Bo. Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld. 

Globaliseringsrådet. Juli 2008. Sid 7 
2 Migrant Integration Policy Index. Sweden. 2015. Hämtad: 2017-04-28 
3 Migrationsverket. Fakta om migration: historik. Ej datum. Hämtad: 2017-02-18 
4 Ibid 
5 Andersson, Ulrika. Norran. Kritik mot arbete med integration. Datum: 2015-10-18. Hämtad: 2017-02-05 
6 ”Etablering” är ett annat ord för integration. 
7 Svensson, Niklas. SVT. Regeringen om satsningar på asylmottagandet. Datum: 2016-09-19. Hämtad: 2017-02-

05 
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mottagande samhället innehar för integration. Forskning har visat att politiska frågor och 

metoder på nationell nivå, men framförallt på regional och lokal nivå är viktiga att undersöka. 

I själva verket kan dessa nivåer skilja sig avsevärt från varandra, och härrör från mycket olika 

och även motsatta politiska motiveringar, såsom prioriteringar, suveränitet på nationell nivå 

kontra bevarande av den sociala sammanhållningen på lokal nivå. Forskning har även påvisat 

att de flesta studierna fokuserat på en specifik dimension (juridiska, politiska, socioekonomiska 

eller kulturella). Dock har ny forskning visat att det är viktigt att undersöka olika områden 

tillsammans. Kunskapsluckan är därmed att undersöka hur integration tolkas och praktiskt 

arbetar med av olika aktörer på nivån närmast samhället– lokal nivå8.  

Att undersöka hur integration förstås och praktiskt arbetas med på lokal nivå kan ge ny kunskap 

om hur integration upprättas i form av metoder och strategier i policydokument. Sedermera hur 

dessa skiljer sig åt mellan olika kommuner och vad detta kan bero på. Studien kan också ge 

ökad kunskap om förutsättningar och integrationsstrategier på kommunal nivå.  

Teorier baserat på integration är nödvändigt för att kartlägga definitioner av begreppet 

”integration”, samt diskuteras på grundval av olika teorier som - enligt teorin - anses leda till 

lyckad integration. I slutändan kan detta förklara kommunernas strategier, styrkor och 

svagheter. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera och jämföra två kommuners 

policydokument med integration av nyanlända. Mer specifikt handlar detta om att undersöka 

och jämföra hur Umeå och Malmö kommuns grundläggande handlingsprogram för integration, 

förhåller sig till det som i forskning definieras som integration. 

I arbetet ska följande frågor besvaras: 

- Hur förstås integration i de båda kommunernas respektive handlingsplaner eller centrala 

policydokument? Vad skall vidare åstadkommas och hur?  

- Utifrån ramverkets bedömningsgrund, vilka likheter och skillnader identifieras mellan 

Umeå och Malmö kommuns grundläggande handlingsprogram för integration?  

- Hur kan likheterna och skillnaderna mellan kommunernas handlingsplaner för 

integration, förklaras utifrån det teoretiska ramverket för integration?  

                                                           
8 Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Cham: Springer 

International Publishing. Sid 60 
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1.3 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka strategier som omfattar nyanlända9 personer, 

samt även endast använda begreppet ”nyanländ”, då begreppet används i majoritet av de 

myndigheter och organisationer som arbetar med integration inom Sverige.10  

För att sedermera klargöra studiens fokus är syftet att undersöka och analysera förutsättningarna 

för en framgångsrik integration. Intresset är vid insatser för integration i samhället, där intresset 

således i analysen är hur kommunernas handlingsprogram förhåller sig till teorin om 

integration, samt hur likheterna och skillnaderna mellan kommunernas handlingsplaner 

förklaras utifrån det teoretiska ramverket för integration. 

Intresset och syftet är därmed således inte att genomföra en begreppsundersökning, eller 

undersöka hur policydokumenten omsätts i praktiken inom kommunerna. 

1.4 Disposition 
Kapitel 2 presenterar tidigare studier, därefter sker fördjupning av begreppet integration som i 

slutändan resulterar i ett operationaliserat ramverk. Kapitel 3, om metod, går igenom 

forskningsdesign, metodval, bearbetning och analys av materialet samt validitet och reliabilitet. 

Kapitel 4 presenterar inledningsvis det empiriska materialet; generella grundläggande ansvar 

för centrala aktörer på lokal nivå. Sedermera presenteras Malmö och Umeå kommuns 

handlingsprogram för integration, uppdelade i ramverkets kategorier Arbete, Utbildning, 

Bostad och Hälsa, av vilket en analys sedan sker utav handlingsprogrammen, avslutningsvis 

inom varje kategori. Empiri/analysen inom respektive kommun, följs sedan upp av ett 

sammanfattande analysavsnitt, som presenterar de likheter och skillnader som påvisades i 

relation med ramverket och, hur likheterna och skillnaderna mellan kommunernas 

handlingsplaner för integration, utifrån det teoretiska ramverket för integration kan förklaras. 

Kapitel 5 innehåller en sammanfattande diskussion om resultatet utav studien. Avslutningsvis 

ges rekommendationer för vidare forskning.  

                                                           
9 ”En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd på grund av 

flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är 

nyanländ under den tid som denne omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga mellan två till tre år.” 

Källa: Migrationsverket. ”Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar: nyanländ person”. Datum: 2016-

12-07. Hämtad: 2017-07-01. 
10 Ibid 
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2. Tidigare forskning och teorin om integration 
Under teoriavsnittet kommer tidigare studier och sedermera migration och integration som 

forskningsfält att presenteras. Vidare kommer relationen till policyutveckling att förklaras. Det 

andra avsnittet som introduceras inom teoriavsnittet definierar begreppet integration inför den 

här studien, som sedan övergår till ett operationaliserat ramverk. Inom ramverket presenteras 

grundläggande kriterier, som skapar förutsättningar för en framgångsrik integration. Detta 

kommer fungera som analysverktyg i studien.  

 

2.1 Migration och integration som forskningsfält 

Under andra världskriget var utvandringen hög från krigsdrabbade länder, där bland annat 

Sverige blev ett attraktivt land att migrera till. Efter andra världskriget omvandlades 

migrationen till att mestadels bestå av arbetskraftsinvandring från europeiska delar som 

exempelvis Jugoslavien och Italien11. Därefter under år 1969 bildades statens invandrarverk i 

Sverige, vars syfte var att arbeta med migration- och integrationsfrågor12. Migration och 

integration är ett omdiskuterat begrepp inom forskning, där flertalet försök genomförts för att 

teoretiskt förklara begreppen och dess mönster. Att förändra sitt eget och sin familjs liv ses ofta 

som ett incitament vid migration13. En version för begreppet migration förklarar den “tvingande 

migrationen”. Detta innebär att en människa i princip inte har något val än att migrera. Detta är 

oftast i relation till krig; inbördeskrig eller dylikt. Individer som vilka flyr sitt land är inte deras 

val, utan en påtvingad form av migration14.  

Migration är ett fenomen som den internationella arenan, bland annat Europa och Sverige är 

van vid. Sverige har haft både utvandring under tidsperioder men även invandring. Criekinge 

(2012) menar att skildringen om migration är så djupt rotad i Europa, att vi sällan ifrågasätter 

det, till den graden att en händelse inträffar i världen som omprövar våra värderingar15. En ökad 

migration bidrar samtidigt till extra mycket fokus på integrationsfrågan. Integration har kommit 

att bli en central, framförallt, politisk agenda, relaterad till massiva omlokaliseringar av 

                                                           
11 Peters, L. Gary & Larkin, P. Robert (2008) Popultation Geography - Problems, Concepts and Prospects. Ninth 

edition, Dubuque: Kendall/Hunt 
12 Migrationsverket. Fakta om migration: historik. Ej datum. Hämtad: 2017-02-03  
13 KAKI (2005) Arbetskraftsinvandring till Sverige – befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, 

internationell utblick, Delbetänkande av KAKI. Stockholm: Statens offentliga utredningar 2005: 50. Datum: 

2010-11-29 
14 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1999) Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Andra upplagan, 

Stockholm: SNS Förlag 
15 Van Criekinge, Tine (2012) European Migration Policy International relations – Oxford Bibliographies 
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individer som integrerat. Samstämmig politik för utveckling och produktiv offentlig debatt är 

dock omstridd av det faktum att begreppet integration tillämpas med olika betydelser och 

definitioner16.  

 

2.1.1 De första begreppsdefinitionerna av integration 

Warner och Srole (1945) är en av de främsta föregångarna för integrationsstudier. De 

introducerade i slutet på andra världskriget klassiska teorier om integration, som en mer eller 

mindre linjär process där nyanlända skulle ändra nästan hela sin traditionella kultur, för att bidra 

till en lyckad integrationsprocess i det nya samhället17. Alla grupper, i det här fallet, i det 

amerikanska samhället skulle utvecklas mot den amerikanska livsstilen. Även om detta sågs 

som en rak linjär process, konstaterade författarna att takten för att utvecklas mot den 

amerikanska livsstilen kunde variera, beroende på faktorer såsom kulturella faktorer (”the anglo 

conformity gap”18) och hur synen på olika nyanlända med olik bakgrund uppfattades19. Likaså 

om författarna var bidragande aktörer till en av de första definitionerna av integration, som 

startade ett fokus på integration inom forskning, möttes deras definition för integration av viss 

kritik. Kritiken menade att det är irrelevant att det mottagande samhället, inklusive det civila 

samhället inte ska ha betydelse, eller behöva bemöta och assistera med mottagande och 

riktlinjer för den migrerade personens försök i att integreras i samhället. Kritiken menar att 

denna syn på integration är trångsynt som består av ett ensidigt perspektiv; en underliggande 

kohesiv social miljö, där individen som integreras i fråga, skall bestå av allt ansvar20. Liknande 

synsätt som Warner och Sroles definition av integration innehar den funktionalistiska visionen, 

där den nyanlände fullständigt skall anpassas till de traditionella normer och sociala processer 

mottagarlandet består av21. Funktionalismen menar att samhället består av inhemska individer 

och grupper som fungerar som en ”motpol” till de integrerade. De inhemska individerna och 

                                                           
16 Chimni, B. S. The Birth of a ‘Discipline’: From Refugee to Forced Migration Studies. Journal of Refugee 

Studies, 2009, Vol. 22(1). Oxford University Press. Sid.11-29 
17 Warner, W. L., & Srole, L. (1945). The social systems of American ethnic groups. New Haven: Yale 

University Press. 
18 Journal of the Research Group on Socialism and Democracy. US-immigrants and the Dilemma of Anglo-

Conformity. Datum: 2011-03-07. Hämtad: 2017-02-07 
19 Warner, W. L., & Srole, L. (1945). The social systems of American ethnic groups. New Haven: Yale 

University Press.  

20 Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Cham: Springer 

International Publishing. Sid 3 
21 Noll, Gregor, Gibney, Matthew J., & Hansen, Randhall. (2005). Entries on "non-convention status" and 

"readmission agreements". (Vol. 3, p. Immigration and asylum : from 1900 to the present. Vol. 3, Documents). 

Sid 699 
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grupperna är normativt integrerade utifrån en gemensam samstämmighet, samt påverkad och 

organiserad av en stat22. Den funktionalistiska visionen blir ifrågasatt i den mån att begreppet 

samhälle förblir problematiskt. Om definitionen skall baseras på en mer eller mindre homogen 

och sammanhängande social miljö, där endast vissa typer av människor är vid behov av att 

integreras. Definitionen av integration som innebär en ensidig process har därvidlag drabbats 

av viss kritik, som dock utvecklat kunskap och vidgat definitionen av integration23. 

2.1.2 Begreppsutveckling 

Balkankriget under 90-talet bidrog till att hundra tusentals jugoslaver och bosnier flydde sitt 

hemland, som innebar flyktingströmmar inom Europa24. Flyktingströmmarna 

uppmärksammade innebörden av migration och integration. I och med detta påbörjade EU en 

förnyelse av begreppet integration, som tidigare varit ett begränsat begrepp. År 2003 kom EU-

kommissionen med en mer omfattande syn på integrationspolitiken; om invandring, integration 

och sysselsättning25. Begreppet utökades till att, förutom rättigheter och skyldigheter, även 

inkludera fördjupade ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Begreppet utökades även 

till att inkludera kulturell och religiös mångfald samt medborgarskap och delaktighet. Detta 

innebär att integration är ett begrepp som måste inkludera flera olika faktorer. Den ökade 

fokusen på integration blev slutligen en stimulans för medlemsländerna i EU, därav Sverige, 

att belysa begreppet integration. EU argumenterar slutligen för att integration ska bestå av en 

tvåvägsprocess (dubbelriktat perspektiv), där definitionen av integration lyder: "En 

tvåvägsprocess baserad på ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för tredje lands medborgare 

och värdsamhälle [och förutse] den migrerades fulla deltagande26", som Sverige sedermera tagit 

efter i synen på integration2728.  

En tvåvägsprocess syftar i att ansvaret för integration emanerar två protagonister; personen som 

skall integreras och mottagarlandet. Processen för integration kräver att den migrerade innehar 

                                                           
22 Joppke, Christian ; Morawska, Ewa. (2014). Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal 

Nation-States (Migration, Minorities and Citizenship). London: Palgrave Macmillan UK. Sid 3 
23 Schinkel, W., & Van Houdt, F. (2010). The double helix of cultural assimilationism and neo‐liberalism: 

Citizenship in contemporary governmentality. British Journal of Sociology, 61(4). Sid 69 
24 Migrationsverket. Fakta om migration: historik. Ej datum. Hämtad: 2017-02-08 
25 Europeiska Unionen. EUR-Lex. KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET, 

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH 

REGIONKOMMITTÉN om invandring, integration och sysselsättning. Referens: 52003DC0336 
26 Ibid. 
27 Jordan, A., & Lenschow, A. (2010). Environmental policy integration: A state of the art review. 

Environmental Policy and Governance, 20(3). Sid 147-158. 
28 Lidén, G., & Nyhlén, J. (2014). Explaining Local Swedish Refugee Policy. Journal of International Migration 

and Integration, 15(3)- Sid 547-565. 
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en vilja att anpassa sig till livsstilen mottagarlandet omsluts av. Mottagarlandet ska inneha en 

vilja att acceptera och underlätta integrationen för den migrerade individen, samtidigt som den 

migrerade godtar detta och fortsätter integrationsprocessen29. Detta innebär alltså att 

integrationen påbörjas redan vid ankomsten till mottagarlandet, samtidigt som mottagarlandet 

har lika stort ansvar som den migrerade för att skapa en process av integration (=dubbelriktad 

process). Både Esser (2004) och Heckmann (2006) underbygger den dubbelriktade processen, 

där Esser menar att integration är: “samordningen av individuella aktörer i ett redan existerande 

socialt system30”, medan Heckmann menar att: ”en generations varaktiga process av 

samordning och acceptans av folk som invandrat i de centrala institutionerna, relationerna och 

statusen av det mottagande samhället”31. Samordning mellan mottagarlandet och den 

nyanlände, samt acceptans från båda parterna mot varandra är därmed centrala aspekter i den 

dubbelriktade processen. 

 

2.2 Stipulerad definition av integration 
Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016), och Ager och Strangs definition av integration, 

kartlägger centrala grunder för begreppet integration på ett ansenligt sätt. 

Ager och Strang (2008); har sammanfattat begreppet integration från en rik mängd litteratur, 

där definitionen av integration utgår från en dubbelriktad process, som startar vid ankomsten i 

mottagarlandet. Ager och Strang (2008) menar att integration är en process mot att bli 

accepterad och en del av samhället32. Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016) menar att 

integrering innebär en social förändring för en nyanländ33, parallellt vägen till att bli accepterad 

av ett samhälle”. När nyanlända individer anländer till det nya mottagarlandet är dennes första 

uppgift att säkra en plats till sig själv genom att hitta ett hem, arbete, skapa inkomst, barn måste 

tillförses en plats i skolan, samt lära sig det nya systemet landet innehar; hur exempelvis hälso- 

och sjukvårdsinrättningar fungerar etc. Mottagarlandet består dock även av ett ansvar i 

integreringsprocessen. Landet ska tillgodose individen med politiska, sociala och kulturella 

                                                           
29 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 168-169 
30 Esser, H. (2004). Does the "New" Immigration Require a "New" Theory of Intergenerational Integration? The 

International Migration Review, 38(3). Sid 46 
31 Heckmann, F. (2006). Integration and integration policies. IMISCOE Network feasibility study. Bamberg: 

European Forum for Migration Studies. Sid 18 
32 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 169 
33 Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Cham: Springer 

International Publishing. Sid 11-13 
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behov, utifrån den nyanländes förutsättningar och premisser, för att underlätta 

integrationsprocessen för individen34. Den nyanlända blir delaktig i flera autonoma och 

beroende områden. Detta innebär att individen ska integreras och tilldelas förståelse för flera 

system för att kunna bli fullkomligt integrerad i ett samhälle; alltså att begreppet integration 

innebär etablering inom flera systematiska områden i ett samhälle. Dessa områden ska vara 

distinkta för att processen ska bli lyckad35. 

 

2.2.1 Val av analysverktyg för integration 

Ager och Strang (2008) har skapat en modell/ramverk, som innehar kriterier som skall uppfyllas 

för att nå [god (lyckad) integration]. Modellen består av fyra distinkta områden med tillhörande 

kriterier som är viktiga att uppfylla för att uppnå en fulländad integrationsprocess 36. 

Skälet till att jag valde Ager och Strangs ramverk är med anledning att de utvecklat ett brett 

ramverk med flera angelägna kriterier, som skapar villkor för att analysera förutsättningar, för 

att skapa en framgångsrik integration. Ramverket har ansetts mycket användbart, med positiv 

respons av flera forskare och aktörer37. Kriterierna inom Ager och Strangs ramverk är redan 

omfattande. Att införa ytterligare kompensation från annan litteratur skulle bli överflödigt i 

försöket att stärka ramverkets grunder. 

För att notera utgår Ager och Strangs ramverk på basis utifrån en dubbelriktad process som det 

tidigare motiverats för i den här studien gällandes definitionen av integration (där både 

individen som migrerat och mottagarlandet har ett ansvar inom integrationsprocessen). 

Ramverket består av fyra huvudkategorier som innefattar 10 kärnområden (kan även benämnas 

som kriterium), som sammanfattas i ett illustrativt ramverk. Jag har valt att göra en återgivning 

av modellen på svenska: 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Cham: Springer 

International Publishing. Sid 11-13 
35 Ibid, sid 13 
36 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2), sid 169 
37 Ibid, sid 185 
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Figur 1. Återgivning på svenska, av modell ”god integration”. Ursprungsmodell återfinns i: 

Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal 

of Refugee Studies, 21(2). Sid 170. 

 
 

Nyckelområden: 

Den första kategorin i modellen innehåller fyra tillhörande områden/kriterier (på svenska): 

Arbete, Bostad, Utbildning och Hälsa. Författarna menar att detta är kärnområden i samhället, 

som individen i fråga skall integreras inom. Författarna syftar på att ansvariga aktörer för olika 

integrationsprocesser således ska inneha grundläggande handlingsprogram och riktlinjer inom 

dessa områden/kriterier.38  

 

Sociala faktorer: 

Kategorin och dess tillhörande kriterier är till skillnad från de övriga kategorierna, inriktade 

mot gräsrotsnivå och de nyanlända, samt mottagarlandets civilbefolknings sociala och 

individuella uppfattningar och agerande, i relation till integration.39 

 

Extra betydande faktorer:  

Denna kategori och dess tillhörande kriterier syftar på grundläggande omständigheter som kan 

ge negativa och positiva utfall, som påverkar integrationsprocessen. Exempelvis hur 

                                                           
38 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 170 
39 Ibid, sid 177 
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språkkunskaper, samt säkerhetsaspekter i mottagarlandet inom olika system, påverkar 

möjligheter för integration.40 

 

Fundamentala faktorer: 

Kategorin och dess enda tillhörande kriterium medborgarskap och mänskliga rättigheter kan 

sammanfattas ur citatet: 

”Det framgår av ovanstående analys för att utveckla förutsättningar för en framgångsrik 

integraion måste aktörerna tydligt formulera policys för medborgarskap, och därmed de 

rättigheter som beviljas nyanlända. Sådana hänsynstaganden är grundläggande för det 

normativa ramverket som bestämmer politiken och förståelsen av framgångsrika resultat”.41 

 

2.2.2 Modifiering utav ramverk 

Analysverktyget baserat på ramverket har begränsats till den del att vissa kriterier kommer att 

slås samman eller helt tas bort, utifrån relevansen kontra forskningsfrågan, samt det material 

som ska analyseras i den här studien. Jag har valt att modifiera om modellen till att endast bestå 

av fyra kategorier, inspirerat av den första kategorin (nyckelområden) och dess tillhörande 

kriterier i Ager och Strangs ramverk. Det ursprungliga ramverket har en tendens att bli alldeles 

för omfattande att använda som analysverktyg i den här studien, därutav föll valet på att 

modifiera om ramverket. Modifieringen innebär att jag har sammanfogat vissa kriterier med 

varandra, exempelvis överfört ett kriterium till en annan kategori och sammanfogat kriteriet 

med ett annat, då vissa kriterier tenderade att vara mycket likvärdiga. Hur kategorierna är 

omarbetade kommer att framgå under varje kategori, vid presentation utav det modifierade 

ramverket. 

Den kategori ur Ager och Strangs originalmodell som jag till fullo har valt att utesluta är 

kategorin som på svenska heter ”Sociala faktorer” och dess tillhörande kriterium ”sociala broar, 

sociala relationer och sociala länkar” (för att se kategorin och kriterierna ur illustrativ modell,  

se Figur 1 ovan). Kategorin är enligt Ager och Strang baserad på uppfattningar och ageranden 

av individer i samhället, exempelvis den allmänna civilbefolkningen och nyanländas 

individuella uppfattningar42. Studien innefattar inte material som medger att jag undersöker 

detta. Därmed skulle det bli komplext att undersöka sociala utfall och uppfattningar i praktiken, 

                                                           
40Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 184 
41 Ibid, sid 175 
42 Ibid, sid 177 
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då material som krävs för att utföra en sådan studie kräver andra metoder; såsom individuella 

uppfattningar genom exempelvis intervjuer. Därmed är ramverket således avgränsat till att 

endast undersöka mottagarlandets (kommunernas) handlingsprogram för integration av 

nyanlända.  

 

2.3 Operationalisering 
Nedan presenteras det modifierade ramverket som består av fyra områden. Ramverket är 

baserat på definitionen av integration som innebär ett dubbelriktat synsätt, att både individen 

som ska integreras har ett ansvar vid integrationen, samt att mottagarlandet har ett ansvar vid 

integrationen. Ramverket kommer användas vid [analysen] av mottagarlandets (Malmö och 

Umeå kommun) policydokument för integration i den här studien: 

 

Figur 2. Illustrativ modell av det modifierade ramverkets kategorier, som på basis skall 

uppfyllas för att skapa förutsättningar för lyckad integration. 

 
 

 

 

2.3.1 Arbete 

Detta område är ej sammanslaget med ett annat område eller kriterium ur Ager och Strangs 

ramverk. Kategorin är baserad på Ager och Strangs kategori Nyckelområden: ”arbete”, ur det 

ursprungliga ramverket.  

• Grundläggande handlingsplaner för praktik och arbete

• Komplettering av arbetskvalifikationerArbete

• Grundläggande handlingsplaner för utbildning 

•Öka kunskap för kultur och språk (språkutveckling)

• Risker och säkerhet
Utbildning

• Riktlinjer för bostäder åt nyanlända

• Risker och SäkerhetBostad

• Grundläggande rättigheter inom sjukvård för nyanlända

• Riktlinjer för informationsspridning till nyanländaHälsa
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Arbete är det område som är vanligast att undersökas vid studier av integration43. Arbete är 

konstaterat som en faktor som influerar många fördelaktiga faktorer, exempelvis möjligheter 

till att skapa trygghet och fördelar i vardagen genom att bli ekonomiskt oberoende, skapa 

möjligheter att planera för framtiden, skapa relationer med medarbetare som är medborgare och 

kan språket, som vidare bidrar till utvecklad språkkunskap och uppmuntra till självständighet44. 

De grundläggande handlingsprogrammen ska i och med detta inneha riktlinjer för hur 

nyanlända kan ledas in på arbetsmarknaden.  

I relation till ovanstående teoretiska motivering bör Malmö och Umeå kommun uppfylla två 

kriterier som är framtagna på egen hand, som är baserade på Ager och Strangs information om 

arbete. Malmö och Umeå kommun ska inneha grundläggande handlingsplaner för praktik och 

arbete, för nyanlända, samt inneha riktlinjer för komplettering av nyanländas 

arbetskvalifikationer, så att individen erhålls anställningsmöjligheter via sina 

arbetskvalifikationer.45  

2.3.2 Utbildning 

Motivering av inkorporering 

Kategorin ”Utbildning” är baserad på Ager och Strangs kategori Nyckelområden: 

”Utbildning”, ur det ursprungliga ramverket. Utbildning är även sammanslaget, i denna 

modifierade version, med den grundläggande kategorin ”Extra betydande faktorer” och, dess 

tillhörande kriterier ur det grundläggande ramverket (se Figur 1). Tillhörande kriterier för 

”Extra betydande faktorer” är Kunskapsnivå; språk och kultur som förespråkar vikten av 

språkinlärning och kulturell acceptans ur en dubbelriktad process (acceptans utifrån både 

mottagarlandet och den migrerade för språk och kultur)46. Det andra kriteriet säkerhet och 

stabilitet förespråkar vikten av att nyanlända ska känna sig trygg och erhållas bra bemötande 

från mottagarlandet, för att integrationen ska förbli lyckad47. Anledningen till att denna kategori 

och dess tillhörande kriterier är sammanfogade med kategorin för utbildning, är på grund av 

informationen inom området utbildning, i Ager och Strangs studie, nämner just vikten av 

                                                           
43 Castles, Stephen, Maja Korac, Ellie Vasta, and Steven Vertovec. 2002. Integration: Mapping the Field. Home 

Office Online Report 29/03. London: Home Office.  
44 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 170 
45 Ibid, sid 171 
46 Ibid, sid 182-183 
47 Ibid, sid 183-184 
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språkinlärning, samt risker inom utbildningsmiljön. Därmed valde jag att slå ihop dessa 

kategorier och kriterier med varandra, på grund av dess likvärdigheter. 

 

Utbildning och dess tillhörande kriterier 

Utbildning ger möjligheter för nyanlända att bli en aktiv och konstruktiv del av samhället. 

Skolan är en plats som upplevs vara den viktigaste platsen att skapa kontakt med den lokala 

civilbefolkningen. Att skapa kontakt med civilbefolkningen ger vidare möjligheten att etablera 

relationer som stödjer, men även bidrar med integration för nyanlända48. Skolan kan dock bidra 

med kulturella utmaningar där individer är vana vid olika kulturella åtaganden49. Av den 

orsaken bör det finnas kriterium i policydokumenten som motiverar möjligheter och vägar för 

hur den nyanlände kan integreras i skolan. Den dubbelriktade processen är framförallt tydlig i 

kategorin för utbildning, där mottagarlandet tar ansvar för att underlätta integrationen för den 

nyanlände, men att individen själv också ska acceptera en ny samhällskultur i ett nytt land, i det 

här fallet ”utbildningskulturen”, för att åstadkomma en lyckad integration50. 

  

Ager och Strang menar att skolor och utbildningsinstitut ska inneha färdiga riktlinjer att utgå 

från, som medvetandegör risker för nyanlända i utbildningsmiljön. Risker kan vara att tilldelas 

otillräckligt stöd för inlärning av språket i mottagarlandet, bli isolerad eller exkluderad av 

klasskamrater och lärare i form av mobbning, rasism, eller svårigheter att exempelvis få 

vänner51. Risker kan försämra integrationen och är därmed en viktig aspekt att uppmärksamma. 

Att slutligen lära sig modersmålet i mottagarlandet anses vara en central grundläggande princip 

inom integrationsprocessen. Forskning inom Storbritannien har exempelvis påvisat att om 

individer som ska integreras inte lär sig engelska resulterar detta i hinder för social interaktion, 

fullt deltagande av samhället, samt hinder för ekonomisk integration52. Därför är det viktigt att 

nyanlända tilldelas möjligheter för att lära sig mottagarlandets modersmål. Utbildning bidrar 

även till ökade förutsättningar för arbetsmöjligheter53. 

Sammanfattningsvis bör Malmö– och Umeå kommun, inom utbildning, förestå tre grundplaner 

om utbildning för nyanlända. Det första kriteriet kommunernas handlingsplaner ska uppfylla är 

                                                           
48 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 172  
49 Ibid, sid 171 
50 Ibid, sid 172 
51 Ibid, sid 172 
52 Ibid, sid 182 
53 Ibid, Sid 182-183 
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grundläggande handlingsplaner för utbildning av nyanlända. Utbildning främjar inte bara 

kunskapsutveckling inom olika områden, utan även integration i form av kultur, relationer, 

säkerhet och ökar möjligheter för arbete54. Det andra kriteriet som kommunerna ska uppfylla är 

öka kunskap för kultur och språk (språkutveckling), för att gynna bland annat social och 

ekonomisk integration. Det tredje kriteriet är riskmedvetenhet, som ska finnas med i 

policydokumenten. Olika slags risker kan uppstå i utbildningsmiljön, som kan resultera i ett hot 

mot integrationen. 

2.3.3 Bostad 

Kategorin ”Bostad” är baserad på Ager och Strangs kategori Nyckelområden: ”Bostad”, ur det 

ursprungliga ramverket. Detta område är ej sammanslaget med något annat område eller 

kriterium. Kategorin Bostad innehåller värderingar som ”efterliknar” kriteriet säkerhet och 

stabilitet, som nämndes ovan under 2.3.2 Utbildning. Att skaffa eller tilldelas en bostad i 

relation till integration, skapar förutsättningar för individen att känna psykiskt och fysiskt 

välmående, genom att ha en fast och trygg plats att återvända till55.  En nyanländ som har valt 

att fly eller blivit tvingad att migrera för att kunna överleva innehar just brist på säkerhet. 

Därmed kommer säkerhetsfrågan vara en viktig faktor i relation till bostaden. Om den 

nyanlända erbjuds möjligheter att flytta in i ett område som är mycket oroligt med exempelvis 

hög kriminalitet, riskerar integrationsprocessen att försämras. Detta kan resultera i negativa 

utfall som leder till att individen undviker att bemöta eller socialisera sig med sina grannar och 

istället väljer att isolera sig mer56.  

I relation till den teoretiska motiveringen bör Malmö– och Umeå kommun förestå grundplaner 

för hur nyanlända kan tilldelas eller ges möjligheten till en bostad. I kombination med detta bör 

grundplanerna upplysa säkerhetsaspekter i förhållande till hushållet. Kriterierna resulterar 

därmed i två stycken: att aktörerna skall inneha grundläggande riktlinjer för bostäder åt 

nyanlända, samt medvetandegöra risker vid strävan att uppnå säkerhet i handlingsprogrammen 

(= risker och säkerhet). 

 

2.3.4 Hälsa 

Motivering av inkorporering 

                                                           
54 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2). Sid 182 
55 Ibid, sid 170-171 
56 Ibid, sid 171 
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Kategorin ”Hälsa” är baserad på Ager och Strangs kategori Nyckelområden: ”Hälsa”, ur det 

ursprungliga ramverket. Hälsa är sammanslaget med kategorin ”Fundamentala faktorer” ur 

Ager och Strangs ramverk i denna modifierade version. För att kunna bidra till en lyckad 

integration ska kommunernas policydokument upplysa rättigheter som beviljas nyanlända. 

Mänskliga rättigheter är grundläggande för det normativa ramverket som bestämmer 

förståelsen av "framgångsrik” integration57.  

Hälsa och dess tillhörande kriterier 

Ager och Strang menar att god hälsa är en viktig huvudfaktor inom integration. Detta innebär 

hälsa i förhållande till att nyanlände skall erbjudas hälsoundersökning och vård vid behov. 

Sedermera är det centralt att nå att nå ut till nyanlända på rätt sätt, då service inom sjukvård 

oftast baserar sig på landets modersmål. Därför är det viktigt att service anpassas till individer 

som inte kan modersmålet i mottagarlandet58.  

I relation till den teoretiska motiveringen för kategorin Hälsa, bör Malmö– och Umeå kommun 

förlägga information i den mån att nyanländas grundläggande rättigheter, för i det här fallet 

hälsa framgår. Policydokumenten ska även innehålla riktlinjer för informationsspridning till 

icke-svensktalande individer (exempelvis rådgivning, tidsbokning vid vårdcentral eller vid en 

nödsituation). Policydokumenten ska innefatta en grundläggande medvetenhet om att 

informationen bör utges på andra språk. Kriterierna är således sammanfattningsvis: 

grundläggande rättigheter inom hälsa för nyanlända och, riktlinjer för informationsspridning 

till nyanlända. 

Sammanfattning av ramverket 

Jag använder således fyra områden/kategorier; Arbete, Utbildning, Bostad och Hälsa 

(kategorierna kommer benämnas med stor bokstav i kursiverad text) i det operationaliserade 

ramverket. Kategorierna innehar tillhörande kriterier (kriterierna kommer benämnas i 

kursiverad text), som kommunerna ska uppfylla. Jag använder ramverket för att undersöka hur 

de två kommunerna arbetar och, ur ett vetenskapligt perspektiv bedöma vilka likheter och 

skillnader kommunerna beträffar mellan varandra i deras policydokument för integration, och 

för att bedöma förutsättningarna för lyckad integration för de båda kommunerna.  

                                                           
57 Ager, A., & Strang, A. (2008). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee 

Studies, 21(2), sid 175 
58 Ibid, sid 173 
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3. Metod och material 
Under metodavsnittet kommer val av fall (forskningsdesign) och metod att motiveras, material; 

bearbetning och analys av materialet, samt validiteten och reliabiliteten i studien. 

3.1 Val av metod 

3.1.1 Innehållsanalytisk dokumentanalys 

Informationen är fallstudieinriktad och utgångspunkten är på basis från teorin, där 

förutsättningar för lyckad integration ska jämföras utifrån två kommuner.  

För att genomföra studien på ett effektivt och relevant sätt har jag valt att materialet ska bestå 

av policydokument (grundläggande handlingsprogram och riktlinjer) för integration, inom 

Malmö och Umeå kommun. Materialet valdes utifrån lämplighet, datumbegränsning och 

samband till de centrala aktörerna i den här studien. Policydokumenten ska utgå från respektive 

kommun, eller relevanta aktörer i anslutning till kommunerna. För att uppfylla syftet med 

uppsatsen kommer jag att använda mig av en innehållsanalytisk dokumentanalys, genom att 

analysera policydokumenten utifrån den valda teorin. Dokumentanalys är ett verktyg för att ta 

del av offentlig information på ett alternativt sätt, där metoden hjälper till att plocka ut de 

viktigaste komponenterna i det önskade ämnet, som underlättar sammanställning av 

information. Metoden lämpar sig till att jämföra och relatera delar eller avsnitt av ett dokument 

för att därigenom kunna tydliggöra, i det här fallet, hur kommunerna uppfattar integration och 

sedermera hur och, varför de skiljer sig åt i sina riktlinjer/policydokument.59 

Ett policyproblem är det upplevda problemet som observeras i dokumentet. I relation till denna 

studie kan detta innebära ett behov av åtgärder mot det upplevda problemet60. Hanteras 

problemet centralt och vidare koordineras av en specifik myndighet? Eller är det decentraliserat 

organiserat? Sådana frågor tillhör också metoden, som är viktiga att ta hänsyn till. 

Sammanfattningsvis kommer mitt fokus i den här studien syfta mot problem– och 

alternativfasen, det vill säga handlingsplaner och strategier för integration i offentliga 

policydokument. Detta innebär problemidentifiering och problemstrukturering, samt hitta och 

värdera samlingar av olika alternativa lösningar på problemet61.  

                                                           
59 Berg, G. (2003). Att förstå skolan: En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. Lund: 

Studentlitteratur. Sid 5–7 
60 Rune Premfors, “Policyanalys”, (1989), upplaga 1:1, Studentlitteratur, Lund. Sid 4 och 60 
61 Ibid, sid 48-53 och, sid 63 
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3.1.2 Jämförande studie 

En jämförande studie kan i relation till uppsatsens syfte, vara ett verktyg för att förstå hur 

kommuner upplever integration ur ett teoretiskt perspektiv, som sedan resulterar hur de 

analyserar förutsättningar för en framgångsrik integration som sedermera formar dess fokus i 

policydokumenten.  

 

Mångfalden av nationella modeller av integrationspolicys i tillvaron har kritiserats för att 

förbise transnationell– och lokal nivå, samt interna inkonsekvenser62. I och med detta har jag 

valt att göra en jämförande fallstudie på den lokala nivån, som innehar en tydligare 

kunskapslucka i jämförelse med den nationella nivån. I relation till studiens syfte är en 

jämförande studie, genom en dokumentanalys, ett effektivt tillvägagångssätt att angripa 

kommunernas handlingsprogram, då metoden är djupgående och framhäver detaljer. 

3.1.3 Val av fall 

Skälet till att jag har valt att fokusera på integration i denna studie är för att det idag är ett 

debatterat och uppmärksammat fenomen i Sverige och även inom den internationella arenan. 

Media, stater och politiker, men även forskare upplyser aktualiteten i att fördjupa oss i ämnet 

för att utveckla kunskap hur integration kan hanteras av stater, organisationer, politiker och 

myndigheter. Exempelvis på grund av de flyktingströmmar som pågår, men även för att fylla 

kunskapsluckan i att skapa mer förståelse generellt för integration– dess innebörd och 

betydelse. 

Valet att undersöka integration inom staten Sverige grundar sig bland annat i Migrant 

Integration Policy Index, som år 2015 klassades Sverige som etta i Europa vid hantering av 

integration63. Skälet till att jag valde att fokusera på just den lokala nivån är med anledning av 

den forskning som påvisar en kunskapslucka och ett behov att undersöka den lokala nivån i 

relation till integrationsstudier64. Valet föll på att undersöka Malmö– och Umeå kommun. 

Malmö stad är mycket van att arbeta och hantera migration– och integrationsfrågor, medan 

Umeå inte är lika erfaret i samma utsträckning gällandes migration– och integrationsfrågor65. 

Kommunerna skiljer sig åt i storleksyta, folkmängd samt erfarenhet av migration och 

integration. Båda kommunerna arbetar på hög nivå med integration idag då en ökning av antalet 

                                                           
62 Castles, Stephen. "How Nation‐states Respond to Immigration and Ethnic Diversity." Journal of Ethnic and 

Migration Studies 21, no. 3 (1995). Sid 293-308 
63 Migrant Integration Policy Index. Sweden. 2015. Hämtad: 2017-04-28 
64 Garcés-Mascareñas, B., & Penninx, R. (2016). Integration Processes and Policies in Europe. Cham: Springer 

International Publishing. Sid 60 
65 Andersson, Clarence Coulton. Umeåregionen. Umeåregionens integrationsrapport – En situationsbild för 

Umeåregionens integration. Datum: 2015-12-23. Hämtad: 2017-03-24. Sid 41 
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nyanlända och asylsökande har skett under de senaste åren, som innebär att Sverige har tagit 

emot flertalet nyanlända, som sedan skall integreras i det svenska samhället. Därför är det vid 

intresse att undersöka hur de båda kommunerna analyserar olika områden, för att skapa 

förutsättningar för en lyckad integration för nyanlända. Likheter och skillnader som påvisas i 

de olika policydokumenten, kan resultera i en intressant kartläggning och diskussion, som 

förklarar hur kommunerna uppfattar integration, hur de skiljer sig åt vid sin analys av de olika 

områdena som skapar förutsättningar för integration, samt hur likheterna och skillnaderna för 

kommunernas handlingsplaner för integration förklaras utifrån teorin om ”god integration”. 

3.2 Validitet och reliabilitet 
Frågan om validitet gäller hur man kan vara säker på ett ”mått” verkligen speglar eller mäter 

det som är vid intresse66. Validitet har jag valt utifrån mitt syfte. Jag är intresserad hur 

kommunernas policydokument förhåller sig till de kriterier som bildar en lyckad (god) 

integration för den nyanlände. Vid strävan att uppnå validitet är korrelationen mellan den 

teoretiska definitionen för integration och den operationella definitionen (kommunernas 

policydokument) centralt, då studien fokuserar på det som bör och ska observeras för att svara 

på forskningsfrågorna och uppfylla syftet67. Studien har inneburit insamling av lämpligt 

material (handlingsprogrammen inom kommunerna) för att därefter förmå att genomföra en 

relevant analys. Jag drar mina slutsatser utifrån analysens resultat av hur kommunerna förhåller 

sig till studiens ramverk (kategorier och kriterium) för integration.  

Skälet till att utföra en kvalitativ studie, är i och med att en kvalitativ metod eftertraktar hög 

validitet. Genom arbetets gång kan man göra ändringar i både teori och material, exempelvis 

vid upptäckten att det finns andra detaljer som är viktiga för frågeställningen68. Detta är därmed 

en flexibel process där ändringar utav frågor i efterhand kan ge förutsättningar för högre 

validitet. Sedermera föll valet på att utföra en innehållsanalys i den här studien. Innehållsanalys 

är ett kvalificerat och effektivt tillvägagångssätt vid en jämförande studie, för att tydliggöra 

centrala detaljer för studiens syfte69.  

                                                           
66 Bryman, A., Carle, J., & Nilsson, B. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. Sid 40 
67 Ekström, Mats & Larsson, Lars-Åke. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2010, 2 uppl. Lund: 

Studentlitteratur. Sid 39 
68Larsen, A., Kärnekull, B., & Kärnekull, Ethel. (2009). Metod helt enkelt: En introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod (1. uppl. ed.). Malmö: Gleerup. Sid 80 
69 Ibid, sid 80 
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Reliabilitet innebär att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Ett sätt att säkerställa hög 

reliabilitet är att hålla ordning observationsdata och tydliggöra detta70. Det empiriska materialet 

har hämtats ur olika relevanta kommunala aktörers handlingsprogram och riktlinjer för 

integration. För att skapa reliabilitet har jag samlat material från olika aktörers (centrala aktörer 

inom kommunerna) handlingsprogram. Materialet är hämtad ur hemsidor och källor. Varje 

empirisk källa är daterad från tidigast 2013 och senast 2016 (bortsett från förordningar och 

myndigheters grundläggande ansvar), för att skapa relevans i tid och rum. 

Tabell 1. Redovisar en sammanfattning av källor empiriskt material indelat i olika aktörer 

inom studien. 

Riksdagen Lagar och Förordningar och integration 

Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hemsida 

Migrationsverket Migrationsverkets hemsida 

Umeå kommun Umeå kommuns hemsida, Umeåregionens 

integrationsrapport, flyktingmottagning.se 

(tillhör Umeåregionen), Umeå Fritid: In i 

Umeå- integration genom föreningsliv 

Malmö kommun Malmö kommuns hemsida, Malmö 

stadsrevisions rapport om flyktingsituationen 

(KPMG), Slutrapport från 2013 och 2014 (av 

kommunstyrelsens tillsatta kommission) för 

ett socialt hållbart Malmö 

Övriga empiriska källor SVT, Västerbottens kuriren, Norran.se, 

Länsstyrelsen, KAKI, EU, FN 

 

3.3 Bearbetning och analys  
De grundläggande handlingsprogrammen skrevs ut i pappersform och lästes om vid flera 

tillfällen. Samtlig information sammanställdes genom indelning av policydokumenten, för varje 

aktör (exempelvis Umeå kommun, Malmö kommun och Arbetsförmedlingen). I relation till 

detta delades kommunerna in i vardera kategorin i empiri och analysdelen, med tillhörande 

underkategorier inspirerat utifrån på det teoretiska ramverkets fyra områden Arbete, Utbildning, 

Bostad och Hälsa. Som avslutades med en sammanfattande jämförande analys. Strukturen i 

                                                           
70 Larsen, A., Kärnekull, B., & Kärnekull, Ethel. (2009). Metod helt enkelt: En introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod (1. uppl. ed.). Malmö: Gleerup. Sid 81 
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analysen underlättar kartläggningen av likheter och skillnader mellan kommunernas 

policydokument. Likheterna och skillnaderna påvisade också hur kommunerna uppfattar 

integration, samt skälet till hur kommunerna uppfyller kriterierna för att skapa förutsättningar 

för en framgångsrik integration. 

4. Handlingsprogram i förhållande till god integration 
Den nationella nivån i Sverige författar lagar, förordningar och grundläggande ansvar för olika 

myndigheter, gällandes integration. Sedan ska den lokala nivån utifrån dessa grunder skapa 

handlingsprogram och riktlinjer gällandes integration, som sedan implementeras i samhället.71 

På lokal nivå är det kommunen som är skyldig att, efter anvisning, ta emot nyanlända. 

Kommunerna har även vissa andra skyldigheter. De ansvarar för vissa delar inom 

integrationsfrågan; exempelvis planering för bosättning åt nyanlända och, ska erbjuda 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå och svenska för invandrare 

(SFI)72. Sveriges Länsstyrelser förespråkar samverkan mellan olika aktörer på kommunal nivå, 

gällandes arbetet med integration. Länsstyrelsen rekommenderar lokala överenskommelser via 

strategiskt grundläggande handlingsprogram för hur samverkan kan utvecklas och följas upp73. 

Detta innebär att flertalet kommuner oftast samverkar med varandra, samt med andra aktörer 

som arbetar med integration, inom den lokala nivån. Detta kan exempelvis ske inom olika 

projekt och målsättningar74. 

De aktörer förutom kommunerna som har ansvar för integration på kommunal nivå är 

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Migrationsverkets samarbete för integration 

tenderar att upphöra efter själva mottagningsarbetet, varpå Arbetsförmedlingen är den 

huvudsakliga aktören som ska arbeta med integration. Arbetsförmedlingen ansvarar bland annat 

för etableringsplaner75, stöd i arbetssökande och snabbspår som är en process som erbjuder 

praktik, språkträning och utbildning, samt utför yrkeskompetensbedömning och 

kompletterande arbetsmarknadsutbildningar76. 

                                                           
71 KPMG. Malmö stadsrevision: granskning av flyktingsituationen. Datum: december 2016. Sid 4 
72 20 kap. 2–3 §§ skollagen (2010:800) 
73 Länsstyrelsen. Samarbete för god integration. Ej datum. Hämtad: 2017-03-26.  
74 Ibid 
75 Etableringsplaner planerar vägen till arbete, samt frågor om till exempel skola, barnomsorg, boende samt 

familje- och hälsosituation.  
76 Arbetsförmedlingen. Snabbspår – en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Ej datum. Hämtad: 2017-04-15. 
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4.1 Malmös grundläggande handlingsprogram för integration 

Malmö kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest nyanlända, per år. En 

markant ökning har skett under de senaste åren och sker fortfarande för antalet människor som 

migrerar och flyr sitt hemland. Malmö har därför stärkt sitt fokus på migration och 

integrationsfrågan77. 

I avsnitten nedan kommer Malmö kommuns handlingsprogram presenteras och analyseras i 

relation till kategorierna Arbete, Utbildning, Boende, samt Hälsa.   

4.1.1 Arbete 

Utöver de handlingsplaner som förespråkar samverkan med olika aktörer inom kommunen, 

innehar Malmö även handlingsplaner som angriper integrationsfrågor genom olika projekt; som 

förespråkar samverkan med olika kommuner och aktörer. Bland annat innehar kommunen en 

projektplattform vid namn ”Etablera fler snabbare”. Fyra stycken projekt är idag en del av 

plattformen som vidare har beviljats medel. Projekten heter:  

• Hela familjen 2.0. Ett projekt där socialsekreteraren fokuserar på familjer. Målet med 

projektet är att genom varaktig sysselsättning, öka möjligheter till integration på 

arbetsmarknaden för vuxna, samt skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat för 

barn och unga. Detta förväntas motverka arbetslöshet, utanförskap och social utsatthet.78 

• Dubbel yrkesutbildning. Nyanlända som deltar i Dubbel Yrkesutbildning utbildas 

parallellt både praktiskt och teoretiskt, i samverkan mellan företag och 

yrkesutbildningar, vilket ger olika generella och specifika kompetenser. Detta är till för 

att skapa nya ingångar och öka effektiviteten för att komma in på arbetsmarknaden. 

Detta antas i projektet gynna långsiktiga anställningar och öka integrationen i fråga om 

självförsörjning.79 

• Malmö Innovationsarena. ”Malmö Innovationsarena syftar till att genom samverkan 

och investeringar i nybyggnation och upprustning bidra till ett bostadsbyggande som 

går i takt med stadens befolkningstillväxt. Målet är en stad med [jämlika 

levnadsvillkor], fler bostäder, grön omställning, tillväxt och ökat entreprenörskap.”80 

                                                           
77 KPMG. Malmö stadsrevision: granskning av flyktingsituationen. Datum: december 2016. Hämtad: 2017-03-

13. Sid 9–10 
78 Malmö kommun. Etablera fler snabbare. Ej datum. Hämtad: 2017-03-14 
79 Ibid 
80 Ibid 
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• Vägen In. Projektet fungerar som en introduktion till arbetsmarknaden för nyanlända. 

Målet med projektet är att skapa möjligheter och förutsättningar för arbetsmarknaden. 

Detta skall ske genom språkstöd, praktik och coachning.81  

 

Kommunstyrelsen i Malmö har tillsatt en oberoende kommission med såväl forskare och 

förvaltningschefer, med uppdrag att ge förslag på åtgärder inom Malmö som rör social 

hållbarhet, för bland annat arbete med integration. Nämnder, förvaltningar, kommunala bolag, 

enskilda personer, myndigheter, representanter för föreningar, näringsliv och övriga 

organisationer har på olika sätt bidragit till arbetet82. Kommissionens övergripande 

rekommendation är att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i 

levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer [jämlika]83. Kommissionen arbetar bland annat 

med att framställa strategier för att minska strukturella skillnader i staden och öka 

förutsättningarna för integration84. 

Arbetsförmedlingen i Malmö har tecknat en strategisk överenskommelse med Malmö kommun 

som kallas för ”Söken”. Söken består av grundläggande information om hur organisationerna i 

Malmö gemensamt ska samla på resurser. Överenskommelsen har även förtydligat hur 

Arbetsförmedlingen kan samverka med andra aktörer, gällandes integrationsfrågor. 

Arbetsförmedlingen innehar handlingsplaner med rekommendationer om statistik, som visar 

förändringar i arbetsmarknadsutsikterna för regionen och staden, för att bidra med 

förutsättningar för en framgångsrik integration. Malmö kommun kommenterar användbarheten 

i handlingsprogrammen om metoden, där de menar att metoden ska gynna utbyte av information 

mellan kommun och Arbetsförmedling, således att en samlad handlingsplan utformas för 

nyanlända.85  

Ett annat grundläggande handlingsprogram för integration, inom Malmö är den lokala 

överenskommelsen LÖK; tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Region Skåne. I handlingsprogrammet representeras Malmö kommun av 

verksamheterna Invandrarservice, Individ- och familjeomsorg, SFI och Förskole förvaltningen. 

                                                           
81 Malmö kommun. Etablera fler snabbare. Ej datum. Hämtad: 2017-03-14 
82 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15. Sid 7 
83 Ibid, sid 8 
84 Ibid, Sid 10 
85 KPMG. Malmö stadsrevision: granskning av flyktingsituationen. Datum: december 2016. Hämtad: 2017-03-

13. Sid 19 
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Syftet med det grundläggande handlingsprogrammet är att tydliggöra ansvarsfördelning, 

uppdrag, roller och rutiner för respektive medlemmar, gällandes arbete om integration i Malmö. 

Dessutom finns ett nätverk för deltagande parter. Parterna förenas under olika möten 6–8 gånger 

per år, där även Skatteverket medverkar. Utifrån behov förordnas tillfälliga arbetsgrupper en 

gång per månad. Handlingsprogrammet revideras årligen i monolog med de medverkande 

aktörerna, där gemensamma strategiska mål fastslås för integration i relation till arbetsfrågan86. 

I handlingsprogrammet proklameras slutligen vikten av interkulturell kompetens i ett bredare 

perspektiv där alla diskrimineringsgrunder inkluderas. Perspektivet är även rekommenderat i 

handlingsprogrammet för kompetensutveckling, arbetssätt, stöd och verktyg till chefer87. 

Analys inom kategorin Arbete 

Inom kategorin Arbete ska kriterierna grundläggande handlingsplaner för praktik och arbete, 

för nyanlända, samt komplettering av den nyanländas arbetskvalifikationer uppfyllas för att 

skapa förutsättningar för en framgångsrik (god) integration. 

Malmö påvisar en stadig grund i handlingsprogrammen för kategorin Arbete. Malmös 

handlingsprogram baseras i majoritet på överenskommelser, riktlinjer, planer för samverkan 

och olika strategier att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration. Det är tydligt att 

aktörer har olika riktlinjer för att skapa förutsättningar för god integration. Chefer samt 

”arbetsstöd” åt nyanlända ska exempelvis ta hänsyn till olika aspekter i arbetsfrågan, för att 

underlätta arbetet med integration av nyanlända. Handlingsprogrammen belyser att riktlinjerna 

skall vara hållbara i längden. Hållbarhetsperspektivet framhävs ytterligare genom riktlinjerna i 

handlingsprogrammen som förespråkar samverkan; Arbetsförmedlingens samverkan med 

andra aktörer, samt Söken och LÖK. Samverkan mellan aktörerna kan sedermera tolkas som 

riktlinjer för att skapa förutsättningar för en effektiv integration, samtidigt som hållbara grunder 

vid integrationsarbetet är av vikt. I projektet ”Vägen in” tilldelas nyanlända stöd för att bli 

introducerade till arbetsmarknaden. Målet med projektet är att skapa möjligheter och 

förutsättningar för arbetsmarknaden. Detta skall ske genom språkstöd, praktik och coachning. 

Detta innebär att kriteriet grundläggande handlingsplaner för praktik och arbete, uppfylls. 

Begrepp som oftast används i programmen är samverkan, underlätta, tydliggöra roller och 

                                                           
86 KPMG. Malmö stadsrevision: granskning av flyktingsituationen. Datum: december 2016. Hämtad: 2017-03-

13. Sid 14 
87 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15. Sid 62 
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ansvar. Dessa termer kan anses som en grund där Malmö planerar för effektivitet, för att skapa 

förutsättningar för en framgångsrik integration.  

Något som inte framgår i handlingsplanerna är riktlinjer i fråga om kriteriet komplettering av 

individens arbetskvalifikationer. Detta har dock Arbetsförmedlingen ett grundläggande ansvar 

för vid arbete med etableringsplaner/handlingsprogram. Malmö kommuns val att inte analysera, 

eller ge riktlinjer om detta i sina grundläggande handlingsprogram är därmed förståeligt. Vidare 

innehar handlingsprogrammen perspektiv på både individuella nyanlända och nyanlända i form 

av grupper eller familjer. Vidare upplyser handlingsprogrammen jämlikhet ett flertal gånger, 

samt vikten av att minska strukturella skillnader, riktlinjer för att tydliggöra interkulturell 

kompetens i den mån att alla diskrimineringsgrunder inkluderas. Perspektiven ska finnas med i 

riktlinjer för exempelvis arbetsstöd åt nyanlända, samt i riktlinjer för olika aktörer. Detta kan 

tolkas som att arbetsstödet utgår från den individuella kompetensen hos nyanlända. Utifrån 

arbetsförmedlingens ansvar och Malmös olika arbetssätt för nyanlända i handlingsprogrammen, 

uppfylls kriteriet komplettering av individens arbetskvalifikationer. Detta innebär att kategorin 

Arbete och dess tillhörande kriterier uppfylls av handlingsprogrammen inom Malmö. 

4.1.2 Utbildning 

Malmö innehar i dagsläget handlingsprogram för språkintroduktion inom gymnasium– och 

vuxenutbildningsnämnden, för nyanlända. Malmö kommun lyfter även frågan i 

handlingsprogrammen att nyanlända inte skall ses som en homogen grupp, utan istället med 

utgångspunkt ur ett individuellt perspektiv88. Handlingsprogrammen upplyser sedermera vikten 

av anpassade utbildningsmål för individen i fråga, att utbilda olika undervisare om bland annat 

posttraumatisk stress (PTSD) som är en relativt vanlig åkomma bland nyanlända, för att skapa 

förståelse för vissa nyanländas situationer och mående89. 

 

Kommunstyrelsens kommission menar i sitt handlingsprogram att samtliga elever med utländsk 

bakgrund ska ha tillgång till och, erbjudas anpassad studiehandledning. I handlingsprogrammet 

framhävs att interkulturell kunskap bland såväl pedagoger som skolledare är en viktig del för 

att nå framgång i integrationsprocessen.90 

                                                           
88 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15, sid 36 
89 Ibid, sid 37 
90 Ibid, sid 28 
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Malmö kommun innehar handlingsprogram och riktlinjer för nya profilskolor i områden där det 

kan genereras positiva integrationseffekter91. Kommunstyrelsens framställda kommission för 

ett socialt hållbart Malmö, nämner i handlingsprogrammet för social hållbarhet, att 

segregerande effekter i skolan bör utredas och brytas, för att gynna integrering av nyanlända 

inom utbildning. Handlingsprogrammen proklamerar förslag för hur Malmö kommun kan få 

socioekonomiskt blandade klasser. Att framställa mer konkreta förslag för detta, 

rekommenderas även i handlingsprogrammen92. 

Analys inom kategorin Utbildning 

Kriterier att uppfylla inom kategorin Utbildning är Grundläggande handlingsplaner för 

utbildning, öka kunskap för kultur och språk (språkutveckling), samt kriteriet risker och 

säkerhet. Malmös grundläggande handlingsprogram i relation till utbildning, resulterar i tydliga 

riktlinjer och mål, med flera tillvägagångssätt, för att skapa förutsättningar för en framgångsrik 

integrationsprocess av nyanlända inom utbildningsfrågan. Handlingsprogrammen innehåller 

grunder som förklarar att samtliga elever med utländsk bakgrund ska ha tillgång till och, 

erbjudas studiehandledning på sitt modersmål, samt lära sig svenska genom SFI. I relation till 

detta uppfylls två av kriterierna inom kategorin Utbildning; handlingsprogrammen innehåller 

just grundläggande handlingsplaner för utbildning. Handlingsprogrammen innehåller riktlinjer 

om att nyanlända ska tilldelas möjligheter att lära sig Sveriges grundspråk. Sedermera skall 

segregerande effekter i skolan utredas och brytas, som följaktligen innebär uppmärksammande 

av kulturella aspekter som ingår i kriteriet för kultur och språk, som därmed resulterar i att 

kriteriet i fråga blir uppfyllt.  

För kriteriet risker och säkerhet, innehar Malmös handlingsprogram strategier och riktlinjer 

som förespråkar att nyanlända ska ses ur ett individuellt perspektiv, som kan tolkas dämpa 

risker för fördomar och segregering. Malmö kommun proklamerar nya profilskolor i 

handlingsprogrammen, i områden där det kan genereras positiva integrationseffekter. Detta kan 

tolkas resultera i riktlinjer för att motverka segregation, öka trygghetsfaktorn i samhället och 

förhindra negativa utfall i integrationsprocessen. Handlingsprogrammen ger vidare specifika 

riktlinjer för utbildningsatmosfären, där segregerande effekter i skolan ska utredas och brytas 

för att skapa förutsättningar vid integreringen av nyanlända. Detta kan tolkas vara metoder för 

                                                           
91 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15, sid 36–37 
92 Ibid, sid 37 
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att undvika risker med fördomar och segregation inom integration. En ytterligare strategi är 

målet att utbilda olika undervisare, i kunskap om bland annat posttraumatisk stress (PTSD) på 

individnivå, för att skapa förståelse för vissa nyanländas situationer och mående. Detta kan 

tolkas vara en metod som kartlägger risker med psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis kan 

handlingsprogrammens fokus förstås som riktlinjer för hantering av risker, som skall skapa 

förutsättningar för säkerhet vid integration inom utbildningsfrågan. Handlingsprogrammen 

innehar alltså flera strategier och förslag för hur olika aspekter, som kan bidra till risker för 

nyanlända och vidare för integrationen, ska motverkas och hanteras. Handlingsprogrammen 

konstateras därmed uppfylla kriteriet risker och säkerhet. Slutsatsen är därmed att kategorin 

Utbildning uppfylls av handlingsprogrammen. 

4.1.3 Bostad 

Den nya bosättningslagen innebär att en kommun har en skyldighet att ta emot nyanlända som 

har beviljats uppehållstillstånd (Lag (2016:38). Detta sker i samverkan mellan Migrationsverket 

och kommunen i fråga93. I Malmö är det påtagligt att det råder bostadssegregation. Det är tydligt 

att Malmös mest socialt och ekonomiskt utsatta befolkning till stor del har sina hushåll i 

miljonprogramsområden, vilket vidare påvisas i statistik över medellivslängd och relaterade 

hälsoproblem94. Handlingsprogrammet inom Malmö kommun för social hållbarhet, slår fast att 

fortsatt arbete för att åtgärda detta är avsevärt betydelsefullt. I handlingsprogrammet 

rekommenderas nya samarbetsformer, för att skapa förutsättningar att hantera utmaningar med 

bostadssegregationen. I handlingsprogrammet framgår det även att det är av stor vikt att beakta 

ett jämställdhetsperspektiv vid åtgärderna av bostadssegregationen95.  

Tidigare i det empiriska materialet har projektplattformen ”Etablera fler snabbare” nämnts. Ett 

av projekten är Malmö Innovationsaren: ”Malmö Innovationsarena syftar till att genom 

samverkan och investeringar i nybyggnation och upprustning bidra till ett bostadsbyggande 

som går i takt med stadens befolkningstillväxt. Målet är en stad med jämlika levnadsvillkor, 

fler bostäder, grön omställning, tillväxt och ökat entreprenörskap”96. 

 

 

 

                                                           
93 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
94 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15. Sid 56 
95 Ibid, sid 56 
96 Malmö kommun. Etablera fler snabbare. Ej datum. Hämtad: 2017-03-14 
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Analys inom kategorin Bostad 

Ramverkets två kriterier för Bostad är riktlinjer för bostäder åt nyanlända, samt att risker och 

säkerhet skall belysas i handlingsprogrammen. Kommunen har en grundläggande skyldighet 

att erbjuda boende för skyddsökande individer enligt den nya bosättningslagen, som sedermera 

kan tolkas som riktlinjer för bostäder åt nyanlända på lokal nivå. Att rekommendationer i 

handlingsprogrammen, om att aktörer som arbetar med integration ska samverka, för att skapa 

förutsättningar för effektiva bosättningsresultat kan även tolkas som riktlinjer för bostäder åt 

nyanlända.  

Malmös handlingsprogram belyser social hållbarhet genom rekommendationer och riktlinjer 

för att ta itu med bostadssegregationen som råder i Malmö. Uppmärksammandet av 

bostadssegregationen i handlingsprogrammen kan tolkas som att Malmö vill förbättra 

säkerheten inom bostadsområden, för att gynna social hållbarhet och därmed göra samhället 

tryggare. I handlingsprogrammen uppmanas även ett jämställdhetsperspektiv vid 

rekommendationer om segregeringsfrågan. Att jämställdhetsperspektiv belyses i 

handlingsprogrammen, kan tolkas som en förutsättning för säkerhet, då jämställdhet kan gynna 

både män och kvinnors säkerhet och inte bara för det ena könet. 

Den nya bosättningslagen, samt handlingsprogrammen påvisar därmed att kategorin Bostad, 

och dess tillhörande kriterier riktlinjer för bostäder åt nyanlända, samt att kriteriet risker och 

säkerhet uppfylls inom Malmös handlingsprogram. 

4.1.4 Hälsa 

”Landstinget har skyldighet att erbjuda alla skyddssökande en hälsoundersökning i de 

kommuner nyanlända anländer till. Syftet med hälsoundersökningen är att identifiera smitta 

och eventuellt vårdbehov97”. 

I Malmö kommun är hälsa en uppmärksammad fråga, vid integrationsarbeten. Malmö stad har 

sedan år 2007 varit delaktiga i forskningssamarbetet Migrationens Utmaningar inom hälsa, 

omsorg och vård som drivs i samverkan med Region Skåne och Malmö högskola, inom vilket 

ett interkulturellt perspektiv kring vård står i fokus98. 

                                                           
97 5 och 6 §§ lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och 6 och 7 §§ lagen (2013:407) om 

hälso- och sjukvård, smittskyddslagen (2004:168) samt Socialstyrelsens Föreskrifter (SOSFS 2011:11) och 

allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande 

98 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15. Sid 62 
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Malmökommissionen för social hållbarhet, åsyftar att en [god och jämlikt fördelad hälsa] ger 

förutsättningar för samhällets sociala, ekonomiska och ekologiska hållbara utveckling. 

Handlingsprogrammet grundar detta utifrån FN:s stadga om mänskliga rättigheter och Sveriges 

lagstiftning om kommunens arbete, som ska utgå från alla människors lika värde och rättigheter, 

där rätten till god hälsa belyses som en grundläggande faktor99. Handlingsprogrammen menar 

vidare att en stor del av malmöborna har rikligt underutnyttjade resurser i form av exempelvis 

globala kontakter, interkulturell förmåga och språkkunnighet som är viktig i frågan att minska 

skillnaderna i hälsa100. Malmö kommuns grundläggande handlingsprogram för social hållbarhet 

innehåller riktlinjer om förbättringsförslag för den interkulturella kompetensen och kunskapen 

om sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Exempelvis riktlinjer att göra en hälso- och 

samhällsekonomisk analys av integration i relation till hälsoaspekter101. Handlingsprogrammet 

motiverar vidare informationsspridning på andra språk än svenska, som anses vara en 

framgångsfaktor i frågan om hälsa. Kommissionen förespråkar samverkan i och med 

informationsspridningsförslaget, mellan Malmö kommun och regionen102. 

 

Analys inom kategorin Hälsa 

Kategorin Hälsa innehar kriteriet grundläggande rättigheter inom sjukvård för nyanlända, där 

grundläggande rättigheter ska framgå i handlingsprogrammen. Det andra kriteriet riktlinjer för 

informationsspridning till nyanlända, innebär att handlingsprogrammen ska belysa 

informationsspridning på andra språk, för bland annat nyanlända. 

I relation till kriterierna belyser Malmös handlingsprogram nyanländas rättigheter, utifrån FN:s 

stadga om mänskliga rättigheter och Sveriges lagstiftning, om att kommunens arbete ska utgå 

från alla människors lika värde och rättigheter. Detta kan tolkas som att mänskliga rättigheter 

alltid är grundläggande, även vid integration. Därmed uppfylls kriteriet grundläggande 

rättigheter inom sjukvård för nyanlända. Handlingsprogrammen innehåller vidare 

rekommendationer om effektiv informationsspridning och service. Dock tolkar jag utifrån 

materialet att handlingsprogrammen snarare består av lösa rekommendationer än framtagna 

metoder, eller arbetssätt för informationsspridning och service. Detta utgår jag från de 

motiveringar ur handlingsprogrammen som menar att Malmö i samtid innehar outnyttjade 

                                                           
99 Malmö kommun via tillsatt kommission för ett socialt hållbart Malmö. Det fortsatta arbetet för ett socialt 

hållbart Malmö- Inriktning för Malmö stad från 2014. Datum: 2014. Hämtad: 2017-03-15. Sid 10 
100 Ibid, sid 11 
101 Ibid, sid 49 
102 Ibid, sid 60 
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resurser, där informationen i handlingsprogrammen proklamerar förbättringsförslag inom flera 

områden gällandes ”hälsofrågan”, bland annat samverkan mellan aktörer för att kunna 

framställa metoder om informationsspridning. 

Då Malmös handlingsprogram inte innehåller tydliga motiveringar, riktlinjer eller arbetssätt för 

informationsspridningen, är det svårt att avgöra om Malmö har fasta riktlinjer för 

informationsspridning om hälsa (sjukvård) till nyanlända. Min analys resulterar därmed i att det 

är svårt att avgöra om Malmö uppfyller kategorin Hälsa och dess tillhörande kriterier, som 

därmed bidrar till att Malmö ej uppfyller denna kategori inom integration. 

4.2 Umeås grundläggande handlingsprogram för integration 
Umeå kommun är en av de kommuner i Sverige som ligger lägre i antalet mottagna nyanlända, 

per 1000 invånare än snitt i riket103. Umeå kommuns övergripande arbete med integration 

emanerar framför allt från Arbetsförmedlingen, Umeåregionen och Migrationsverket. 

Umeåregionens104 presentation för mottagning av nyanlända beskriver att det kommunala 

ansvaret rör mottagande och bostadsförsörjning, att vid behov bidra med praktisk hjälp vid 

bosättning, undervisning i SFI och övrig vuxenutbildning. Det kommunala ansvaret gäller även 

samhällsorientering, som Umeåregionen upplyser är en lagstadgad skyldighet105. Umeå 

kommun samverkar ständigt med andra kommuner gällandes integrationsfrågan (exempelvis 

inom Umeåregionen). Varje kommun har dock sitt egna integrations- och mottagningsprogram. 

Umeåregionen anser att samverkan med övriga kommuner, i relation till integration, ger 

förutsättningar för: 

• Kvalitet och effektivitet i den kommunala mottagningen av nyanlända. 

• Finansiering av gemensamma tjänster. 

• Gemensamma rutiner och riktlinjer ger ett likvärdigt mottagande av nyanlända inom 

regionen. 

                                                           
103 Umeåregionen. Minnesanteckningar: Flyktingmottagning i Umeåregionen. Datum: 2015-05-27. Hämtad: 

2017-03-02. 

104 Umeåregionen är både ett både ett geografiskt område och ett samverkansorgan och består av kommunerna 

Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik. Umeåregionens 

flyktingmottagning startade hösten 2006 som ett projekt finansierat av dåvarande Integrationsverket. Under 

projekttiden utvecklades den gemensamma verksamheten till ett unikt samarbete och ett nationellt föredöme. 

Tillsammans arbetades det fram gemensamma rutiner och stödmaterial för mottagande.  

105 Umeåregionen. Minnesanteckningar: Flyktingmottagning i Umeåregionen. Datum: 2015-05-27. Hämtad: 

2017-03-02. 
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• Verksamheter i anslutning till mottagningen av nyanlända får också stöd av sina 

kollegor i regionens kommuner.106 

Umeå kommun har även ett enskilt ansvar för integration. I handlingsprogrammen inom Umeå 

kommun motiveras syftet med integrationsarbetet, är att ge alla människor en plats i 

samhällsgemenskapen och dess olika system, en plats där nyanlända kan känna sig delaktiga i 

samhället107. 

Nedan kategoriseras handlingsprogrammen inom vardera integrationskategorier; Arbete, 

Utbildning, Bostad, samt Hälsa. 

4.2.1 Arbete 

Inom integrationsfrågan om sysselsättning gällandes nyanlända, innehar Umeå kommun i 

relation till detta, handlingsprogram för samverkan med frivilliga organisationer, föreningar 

och civilbefolkningen. Föreningarnas ansvar för integration av nyanlända härrör delaktighet i 

samhällslivet, som bland annat delaktighet i sportsammanhang och övriga 

samhällsaktiviteter108. Handlingsprogrammen presenterar en fysisk mötesplats under 2017, där 

bland annat arbetsgivare och arbetssökande kan nå varandra109. 

Umeå kommun inom Umeåregionen samverkar och har tillgång till sammanlagt sex 

kommuners arbets- och bostadsmarknad, för att effektivisera arbetet med att hitta arbete inom 

möjliga pendlingsavstånd110. Umeå kommun uppmanar i och med detta i handlingsprogrammen 

om arbetspendling, att utnyttja arbetskraftsresurserna på det mest effektiva sättet och, för att 

skapa fler förutsättningar för sysselsättning åt nyanlända111.  

I ett av handlingsprogrammen presenteras en undersökning, som menar att vissa grupper 

kommer finna stora svårigheter att finna arbete. En av grupperna var ”arbetslösa 

                                                           
106 Umeåregionen. Minnesanteckningar: Flyktingmottagning i Umeåregionen. Datum: 2015-05-27. Hämtad: 

2017-03-02. 
107 Ibid 
108 Umeå kommun- Umeå Fritid. In i Umeå: integration genom föreningsliv. Ej datum. Hämtad: 2017-04-06. 
109 Olsson, Elin. Västerbottenskuriren (VK). Ny mötesplats till Umeå – öppnar efter sommaren. Datum: 2017-03-

02 kl. 15:59. Hämtad: 2017-04-05. 
110 Umeåregionen. Minnesanteckningar: Flyktingmottagning i Umeåregionen. Datum: 2015-05-27. Hämtad: 

2017-03-02. 
111 Andersson, Clarence Coulton. Umeåregionens integrationsrapport: En situationsbild för Umeåregionens 

integration. Umeåregionen. Datum: 2015-12-23. Hämtad: 2017-02-10. Sid 23 
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utomeuropeiskt födda”. I och med detta fokuserar Umeå i de flesta handlingsprogrammen, 

rekommendationer om att utveckla metoder för att hantera denna problematik112. 

Umeåregionen uttrycker i handlingsprogrammens riktlinjer vikten av den arbetskraftstillgång 

som återfinns bland utrikesfödda och, rekommenderar i och med detta understöd av utsatta 

grupper på arbetsmarknaden. De nämner således rekommendationer om att nyanlända 

sysselsätts, där processen för att få ett arbete som nyanländ ska förbli effektiv.  

Arbetsförmedlingen har en mycket stor roll i Umeåregionen för arbetsfrågan gällandes 

integration113. I handlingsprogrammet ”Arbetsmarknad och arbetskraftsbehov i Umeå- och 

Örnsköldsviksregionen” ges beskrivningen att attityder och förståelsen bland arbetsgivare och 

medarbetare för utländska examina är en viktig del för utrikesföddas integrering på 

arbetsmarknaden. Här benämns Arbetsförmedlingens företagsinriktade arbetssätt som 

värdefullt, för att hjälpa nyanlända att skapa nya kontaktnätverk, som ger förutsättningar att 

påskynda processen för nyanlända att tilldelas arbete eller arbetspraktik114.  

 

Analys inom kategorin Arbete 

De kriterium som ska uppfyllas inom kategorin Arbete, för att skapa förutsättningar för ”god 

integration”, är:  grundläggande handlingsplaner för praktik och arbete, för nyanlända, samt 

komplettering av nyanländas arbetskvalifikationer.  

I min analys av Umeås handlingsplaner för kriteriet handlingsplaner för praktik och arbete, 

påvisar handlingsprogrammen att kommunen rekommenderar samverkan med olika aktörer och 

andra kommuner, vid arbetsfrågan för nyanlända. Samverkan anses bidra med förutsättningar 

för en nyanländ att tilldelas arbete. Umeå kommun samverkar i relation till detta med 

Arbetsförmedlingen i arbetsfrågor gällandes integration. Arbetsförmedlingens 

handlingsprogram skall ge förutsättningar åt nyanlända att skapa nätverk, som ska effektivisera 

processen för nyanlända att tilldelas arbetspraktik eller arbete. Handlingsprogrammens innehåll 

om samverkan och de olika aktörernas ansvar stärker alltså analysen i frågan om att kommunen 

innehar handlingsplaner för praktik och arbete i relation till integration, och uppfyller därmed 

kriteriet. Handlingsplanerna inom Umeå kommun påvisar dock ingen information om riktlinjer 

för kriteriet om komplettering av individens arbetskvalifikationer. Detta är dock en förståelig 

avsaknad, då Arbetsförmedlingen redan innehar grundläggande riktlinjer för detta (som framgår 

                                                           
112 Andersson, Clarence Coulton. Umeåregionens integrationsrapport: En situationsbild för Umeåregionens 

integration. Umeåregionen. Datum: 2015-12-23. Hämtad: 2017-02-10. Sid 23 
113 Ibid, sid 25 
114 Ibid, sid 28 



32 
 

i den empiriska presentationen). Min analys resulterar därmed i att handlingsprogrammen inom 

Umeå kommun uppfyller kriterierna och därmed kategorin Arbete. 

4.2.2 Utbildning 

Gällandes utbildning lyfter Umeåregionen fram i handlingsprogrammen att särskilda studier i 

svenska är extra viktigt inom integration, då språket är en grundförutsättning för 

integreringsprocessen115. Umeåregionen ingår bland annat i ett nationellt projekt som kallas för 

Flyktingguide. Projektets mål är att erbjuda kontakt med en guide/guidefamilj för nyanlända 

som flyttar in i Umeåregionen. I och med projektet ges förutsättningar för nyanlända att lära sig 

det svenska språket och övrig hjälp för integrering av det svenska systemet. Projektet gäller 

dock som frivilligt integrationsarbete från guidens sida där förtroendet ligger i att integration 

sker genom personlig kontakt116.   

Umeå kommuns enskilda arbete/ansvar vid arbete med integration är att undervisa i SFI och 

annan vuxenutbildning, samt utbilda nyanlända inom samhällsorientering (SO). Umeå kommun 

samverkar bland annat med Umeåregionen, i fråga om SFI. Umeåregionens arbete med 

integration, i fråga om utbildning, är att skapa bättre förutsättningar och, att bredda utbudet av 

SFI.117 

Analys inom kategorin Utbildning 

Kategorin Utbildning kräver att handlingsprogrammen uppfyller kriterierna grundläggande 

handlingsplaner för utbildning, öka kunskap för kultur och språk (språkutveckling), samt 

kriteriet risker och säkerhet. Handlingsprogrammen för integration inom Umeå, om utbildning, 

baserar sig främst på [grundläggande skyldigheter] att erbjuda undervisning i SFI och annan 

vuxenutbildning. Handlingsprogrammen påvisar i övrigt att kommunen arbetar mycket med 

integration via frivilliga organisationer och via projekt inom Umeåregionen. Dock kan 

integration via frivilliga organisationer variera i dess riktlinjer och mål. Sedermera fattas 

information i handlingsprogrammen om riktlinjer och hänsynstaganden för individuella behov 

eller kulturella aspekter, som kriteriet för språkutveckling kräver att handlingsprogrammen 

innehar. Handlingsprogrammen fattas sedermera information och riktlinjer för risker och 

säkerhet i utbildningsmiljön för nyanlända. Därmed resulterar min analys i att Umeå kommuns 

                                                           
115 Andersson, Clarence Coulton. Umeåregionens integrationsrapport: En situationsbild för Umeåregionens 

integration. Umeåregionen. Datum: 2015-1-23. Hämtad: 2017-02-10. Sid 7 
116 Ibid, sid 55 
117 Ibid, sid 30–36 



33 
 

grundläggande handlingsprogram inte uppfyller kategorin Utbildning och dess tillhörande 

kriterier för att bidra med förutsättningar för en framgångsrik integration av nyanlända. 

4.2.3 Bostad 

Den nya bosättningslagen innebär att en kommun har en skyldighet att ta emot nyanlända som 

har beviljats uppehållstillstånd (Lag (2016:38). Detta sker i samverkan mellan Migrationsverket 

och kommunen i fråga118.  

Umeåregionens handlingsprogram för bostadsfrågan kring nyanlända, ger förslag om att 

utveckla, samt öka effektivitet och kvalité i den kommunala mottagningen av nyanlända. 

Genom Umeåregionens samverkan tillgår Umeå kommun fem övriga kommuners arbets- och 

bostadsmarknad. Handlingsprogrammen proklamerar att detta ska effektivisera nyanländas 

försök till att hitta bostad inom möjliga pendlingsavstånd119. Evakueringsboenden, som är till 

för att endast bo i en kortare period för nyanlända, har kommunerna hand om. Det är 

kommunerna som (via ersättning från Migrationsverket) driver EVB-verksamheterna, vilket 

innefattar både fastighetsskötsel som bespisning. Umeå kommun är en av de kommuner i 

Umeåregionen som har aktiva EVB-verksamheter120.  

 

Analys inom kategorin Bostad 

Kriterierna inom kategorin Bostad är: riktlinjer för bostäder åt nyanlända och, risker och 

säkerhet. Umeå kommuns grundläggande handlingsprogram uppfyller det första kriteriet; 

riktlinjer för hur nyanlända ska tilldelas boende. Detta genom den nya bosättningslagen som 

innebär att en kommun har en skyldighet att ta emot nyanlända, där kommunerna tvingas inneha 

grundläggande riktlinjer i enlighet med Migrationsverket, för bosättning av nyanlända. Kriteriet 

uppfylls även via handlingsplaner om evakueringsboenden, samt Umeåregionens 

samverkansplaner som ska skapa förutsättningar för nyanlända att hitta bostad. Avsaknad av 

handlingsprogram risker och säkerhet i enlighet med bosättning påvisas dock i 

handlingsprogrammen; relaterat till kriteriet om risker och säkerhet. Det teoretiska ramverket 

för kategorin Bostad menar att en nyanländ som har valt att fly eller blivit tvingad att migrera 

och sedermera integreras i ett annat land, för att kunna överleva, innehar just bristen på säkerhet. 

Handlingsprogrammen i Umeå kommun uppfyller därmed inte kategorin Bostad då riktlinjer 

eller handlingsprogram för risk- och säkerhetsaspekter lyser i sin frånvaro. 

                                                           
118 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
119 Andersson, Clarence Coulton. Umeåregionens integrationsrapport: En situationsbild för Umeåregionens 

integration. Umeåregionen. Datum: 2015-12-23. Hämtad: 2017-02-10. Sid 28 
120 Ibid, sid 16 
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4.2.4 Hälsa 

”Landstinget har skyldighet att erbjuda alla skyddssökande individer en hälsoundersökning i 

de kommuner nyanlända anländer till. Syftet med hälsoundersökningen är att identifiera smitta 

och eventuellt vårdbehov121”. 

Umeå kommuns grundläggande handlingsprogram, i kombination med Umeå regionen, innehar 

riktlinjer om att kommuner och landsting enligt svensk lag ska erbjuda hälsoundersökningar 

och sjukvård till alla bosatta inom landstinget, vilket även inkluderar grupper utöver de som är 

svenska medborgare. Umeåregionen nämner kort i sitt handlingsprogram att kommunernas 

ansvar vid arbete med integration är att utföra insatser inom det sociala området, sedermera se 

till att övrig kommunal verksamhet och service fungerar vid integreringsfrågan av nyanlända122.  

Handlingsprogrammen hänvisar slutligen till nyanländas olika rättigheter till sjukvård enligt 

svensk lag123. 

 

Analys inom kategorin Hälsa 

Kategorin Hälsa innefattar kriterierna grundläggande rättigheter inom sjukvård för nyanlända 

och, riktlinjer för informationsspridning till nyanlända som innebär att information om 

nyanländas rätt till hälsa och sjukvård når fram till individen. Handlingsprogrammen inom 

Umeå kommun uppfyller de kriterier som innebär att belysa rättigheter till sjukvård, enligt 

beskrivning av landstingets skyldigheter, samt riktlinjer om att erbjuda hälsoundersökningar 

och sjukvård till nyanlända. Umeåregionen nämner kort att insatser ska utföras inom det sociala 

området gällandes sjukvård, exempelvis service. Materialet är dock svårtolkad då ingen 

ytterligare beskrivning benämns om vilken slags information detta gäller, eller hur riktlinjer 

och strategier ser ut för att skapa en god service, samt hur informationen om hälsa når ut till 

nyanlända. Inga tecken tyder heller på att handlingsprogrammen tar hänsyn till språkliga 

aspekter, att informationen exempelvis delas ut på andra språk. Min analys resulterar därmed i 

att handlingsprogrammen inom Umeå kommun inte uppfyller kriteriet riktlinjer och 

informationsspridning till nyanlända. Därmed uppfyller inte Umeå kommuns 

handlingsprogram kategorin Hälsa. 

                                                           
121 5 och 6 §§ lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och 6 och 7 §§ lagen (2013:407) om 

hälso- och sjukvård, smittskyddslagen (2004:168) samt Socialstyrelsens Föreskrifter (SOSFS 2011:11) och 

allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande 
122 Flyktingmottagningen.se. Umeåregionen. Kommunens ansvar. Ej datum. Hämtad: 2017-02-22.  
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4.3 Jämförande slutanalys mellan Malmö och Umeå kommun 

Analysen ovan påvisar att Malmös handlingsprogram uppfyller 3 av 4 kategorier i relation till 

det teoretiska ramverket. De kategorier som uppfylls är Arbete, Utbildning och Bostad. 

Analysen ovan påvisar att handlingsprogrammen inom Umeå kommun uppfyller 1 kategori: 

Arbete. Malmö kommuns handlingsprogram påvisar därmed färre skillnader i relation till 

ramverket för integration, i jämförelse med Umeå kommuns handlingsprogram, som skiljer sig 

i större mån utifrån likhetsgranskningen gentemot ramverket om integration. 

Tabell 2. Vilka och, antalet kategorier och kriterier kommunernas handlingsprogram 

uppfyller, för att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration. 

 Arbete Utbildning Bostad Hälsa Antalet 

uppfyllda 

kategorier 

och 

kriterier 

 

Malmö 

kommun 

Grundläggande 

handlingsplaner för praktik 

och arbete 

 

Komplettering av 

arbetskvalifikationer 

Grundläggande 

handlingsplaner för 

utbildning 

 

Öka kunskap för 

kultur och språk 

(språkutveckling) 

 

Risker och säkerhet 

 

Riktlinjer för 

bostäder åt 

nyanlända 

 

 Risker och 

Säkerhet 

 

Grundläggand

e rättigheter 

inom sjukvård 

för nyanlända 

 

Kriterier: 

Totalt: 8 st 

 

Kategorier: 

Totalt 3 st 

(Arbete 

Utbildning 

Bostad) 

Umeå 

kommun 

Grundläggande 

handlingsplaner för praktik 

och arbete 

 

 Komplettering av 

arbetskvalifikationer 

 

Grundläggande 

handlingsplaner för 

utbildning  

 

Öka kunskap för 

kultur och språk 

(språkutveckling) 

 

Riktlinjer för 

bostäder åt 

nyanlända 

Grundläggand

e rättigheter 

inom sjukvård 

för nyanlända 

 

Kriterier: 

Totalt 6 st 

 

Kategorier: 

Totalt 1 st 

(Arbete) 

 

Analysen påvisar att Umeås handlingsprogram saknar kriteriet för risker och säkerhet, under 

både kategorin för Utbildning, samt Bostad (som vidare är de enda kategorierna som är 

tilldelade risk- och säkerhetsaspekter). Malmös handlingsprogram uppfyllde, i motsats till 

Umeå kommuns handlingsprogram, båda kriterierna för risker och säkerhet inom respektive 

kategori. Malmös handlingsprogram belyser oftast målet om att uppnå social hållbarhet. Att 

planera inför social hållbarhet kan i sin tur öka medvetenheten om de risker som kan uppstå, 
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för att då planera för att undvika dessa, då potentiella risker kan behöva identifieras för att skapa 

förutsättningar för hållbarhet. Malmö kommuns hållbarhetsperspektiv inom 

handlingsprogrammen, kan därmed förklara skälet till att Malmö och Umeå skiljer sig åt i 

respektive handlingsprogram, i relation till kriterierna om risker och säkerhet, då Umeå 

kommun inte belyser hållbarhet i handlingsprogrammen, medan Malmö gör detta. Av den 

orsaken påvisar analysen, i relation till ramverkets kriterier att aspekter om hållbar utveckling, 

är av vikt att upplysa inom handlingsprogram, för att tillförsäkra kriterierna för säkerhet och 

risker, som sedermera enligt ramverket skapar förutsättningar att uppnå en framgångsrik 

integration av nyanlända. 

Tabell 3. Illustrerar vilka kategorier och, antalet kriterier kommunernas handlingsprogram 

[inte] uppfyller i relation till ramverket om integration. 

 Arbete Utbildning Bostad Hälsa Antalet 

ouppfyllda 

kriterier och 

kategorier 

Malmö 

kommun: 
✔ ✔ ✔ Riktlinjer för 

informationsspridning 

till nyanlända 

 

Kriterier: 

1 

 

Kategorier: 

1 

(Hälsa) 

Umeå 

kommun: 
✔ Risker och 

säkerhet 
Risker och 

säkerhet 
Riktlinjer för 

informationsspridning 

till nyanlända 
 

Kriterier: 

3 

 

Kategorier: 

3 

(Utbildning 

Bostad 

Hälsa) 

 

Den kategori och, dess tillhörande kriterium som både Malmö och Umeå inte uppfyller är 

kategorin Hälsa. Båda kommunernas handlingsprogram och riktlinjer uppfyller inte kriteriet 

om riktlinjer för informationsspridning till nyanlända, då båda kommunerna inte innehar 

information om hur informationsspridning sker till nyanlända. Utesluten information om hälsa 

och sjukvård (denna information har tidigare berörts under operationaliseringen av ramverket) 

kan bidra till att nyanlända riskerar allvarliga konsekvenser senare i praktiken. Det är av vikt 

att alla kriterier uppfylls i ramverket, för att kommunerna skall kunna bidra till kompletta 

förutsättningar för att skapa en framgångsrik integration.  
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Skälen till att kommunernas handlingsprogram uppfyller olika många kriterier ur det teoretiska 

ramverket kan emanera utifrån kommunernas erfarenhet av migration och integration. Malmö 

kommun innehar en implementerad tradition utav mottagning och integrering av nyanlända. 

Umeå kommun är till skillnad en mindre perifer kommun, som i jämförelse med Malmö, i snitt 

inte tar emot lika många nyanlända per år. Detta innebär i sin tur att kommunen i fråga inte är 

lika bekant av integration, i jämförelse med Malmö kommun. Detta kan förklara anledningen 

att Umeå kommun har primitiva handlingsdokument om integration i jämförelse med Malmö 

kommun, i relation till att Umeå kommun uppfyllde färre kriterium för det teoretiska ramverket. 

 

Skillnaden i analysen för de båda kommunernas handlingsprogram, har dock olika 

förklaringsfaktorer utifrån det teoretiska ramverkets perspektiv. Malmö kommuns 

handlingsprogram proklamerar vikten av ett hållbarhetsperspektiv, dessutom inom flera olika 

kategorier som bidrar till att kriteriet risker och säkerhet uppfylls. Malmös kommunstyrelse har 

dessutom utformat en kommission (som går att avläsa i handlingsprogrammen), vars syfte är 

att ge förslag på förbättringar, vid analysen att ge förutsättningar för hållbar utveckling. Umeå 

kommuns handlingsprogram innehar till skillnad från Malmös, en avsaknad av 

hållbarhetsperspektivet över huvud taget i handlingsprogrammen inom kommunen och 

uppfyller inte kriterierna för risker och säkerhet. Därmed kan det teoretiska ramverkets kriterier 

för risker och säkerhet förklara att skillnaderna mellan Malmö och Umeå kommuns 

handlingsprogram kan te sig i handlingsprogrammens olika perspektiv på [hållbarhet]. 

 

Handlingsprogrammen inom Umeå kommun uppfyller färre kategorier och kriterier ur 

ramverket för integration, i jämförelse med Malmö kommun. En observation utifrån analysen 

är att Umeås handlingsprogram inte diskuterar ett individuellt perspektiv utav nyanlända, eller 

upplyser kulturella utmaningar, till motsats som Malmös handlingsprogram gör. Malmös 

handlingsprogram innehåller information om vikten av anpassade utbildningsmål för 

nyanlända. Överenskommelsen innehåller riktlinjer om att utbilda olika undervisare om bland 

annat posttraumatisk stress (PTSD), för att skapa förståelse för [vissa nyanländas situationer 

och mående], samt att handlingsprogrammen proklamerar vikten av att se interkulturell 

kompetens i ett bredare perspektiv. Malmö kommun lyfter även frågan om att nyanlända inte 

skall ses som en homogen grupp, utan istället med utgångspunkt ur ett individuellt perspektiv. 

Nyanlända skall ses ur ett individuellt perspektiv där alla diskrimineringsgrunder inkluderas, 

för att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration. Att Umeås handlingsprogram inte 
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innehar någon som helst analys av att betrakta nyanlända individuellt, eller tar hänsyn till 

exempelvis kulturella aspekter, kan bidra till att handlingsprogrammen automatiskt analyserar 

nyanlända som en homogen grupp. Ett gruppbaserat perspektiv kan bidra till att nyanlända 

kategoriseras utifrån samma ”behov”, som därmed kan bli färre behov att utgå från, när således 

ett individuellt perspektiv innebär att individer skiljer sig åt och kan inneha olika bakgrunder 

och behov och vidare ger fler behov att ta i beaktning. Sedermera kan detta förklara skälet till 

att inte lika många faktorer i Umeås handlingsprogram uppfylls utifrån ramverket, i jämförelse 

med Malmös handlingsprogram och, vikten av att analysera och angripa ett individuellt 

perspektiv av nyanlända för att uppfylla ramverket för integration; skapa förutsättningar för en 

framgångsrik integration. 

Båda kommunerna uppfyllde dock inte kriteriet riktlinjer för informationsspridning till 

nyanlända, under kategorin Hälsa. Det finns dock ingen förklaringsfaktor utifrån ramverket 

som kan förklara anledningen till att kommunerna inte uppfyller kriteriet.  

5. Slutsats 
Det teoretiska ramverket om ”god integration” påvisades vara mycket användbart och ha en 

hög förklaringsfaktor, för att identifiera och förklara likheter och skillnader mellan 

handlingsprogrammen. Slutsatsen är att Malmös grundläggande handlingsprogram på lokal 

nivå; för integration, uppfyller till större del det teoretiska ramverket för integration, i 

jämförelse med Umeås handlingsprogram. Därmed kan det tolkas som att Malmö kommuns 

handlingsprogram innehar en högre grad av dubbelriktad integration, i jämförelse med Umeå 

kommuns handlingsprogram, då det teoretiska ramverket är baserat utifrån ett dubbelriktat 

perspektiv för integration. Malmös handlingsprogram framhävde generellt en högre analys och 

medvetenhet för risker och säkerhet, som innebar att fler kriterier och kategorier uppfylldes i 

jämförelse med Umeå kommuns handlingsprogram. Malmö kommun innehar fler djupanalyser 

och omfattande riktlinjer i sina handlingsprogram utav det individuella och 

jämställdhetsbaserade perspektivet av nyanlända, i jämförelse med Umeå kommuns 

handlingsprogram. Umeå kommun bör därmed fokusera på att fortsätta sitt arbete med 

integration genom att konkretisera övergripande mål och gemensamma strategier för 

integration, samt utföra fler djupanalyser av ett individuellt och jämställdhetsbaserat perspektiv 

av nyanlända, inom integrationsfrågan. Sedermera bevisades hållbar utveckling 

medvetandegöra fler risk- och säkerhetsaspekter inom Malmö kommuns handlingsprogram. 

För att uppnå fler kriterier rekommenderas Umeå kommun att även analysera hållbar 

utveckling, som kan härleda till att kommunens handlingsprogram i sinom tid även uppfyller 



39 
 

kriterierna risker och säkerhet inom kategorierna Utbildning och Bostad i det teoretiska 

ramverket för integration, för att således skapa ytterligare förutsättningar för en framgångsrik 

integration. 

Något som dock både Malmö och Umeå bör fokusera på att utveckla i respektive 

handlingsprogram och riktlinjer, är vad analysen påvisade för kategorin Hälsa. Båda 

kommunerna uppfyller inte kriteriet riktlinjer för informationsspridning till nyanlända, i 

kategorin Hälsa. Ramverket för integration innehar således ingen förklaringsfaktor på grund av 

vilken handlingsprogrammen inte innehåller riktlinjer om informationsspridning till nyanlända. 

Därmed kan endast rekommendationer för kommunerna att angripa frågan om 

informationsspridning till nyanlända, ges i den mån, att skapa förutsättningar för att frambringa 

en framgångsrik integration. 

Utifrån denna studie är förslagen för fortsatt forskning att undersöka kategorin Sociala faktorer 

i Ager och Strangs ramverk för ”god integration”, som i denna studie valdes bort helt. Kategorin 

Sociala faktorer kan frambringa möjligheter att mäta uppfattningar på individnivå kopplat till 

integration. Vidare rekommendationer är att utföra studier som granskar hur olika kommuner 

använder olika begrepp. Kommunerna använder i majoritet begreppet ”nyanländ” i 

handlingsprogrammen, medan nationella förordningar som sedermera kan användas i 

kommunala handlingsprogram, istället använder sig av begrepp som ”flykting”. Förslag på 

begrepp att undersöka är nyanländ, flykting, migrant och utlänning. 
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