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Sammanfattning 

Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa 

hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället 

erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. Kommunen erbjuder främst 

insatser till personer med beviljat uppehållstillstånd, vilket innebär att ideella organisationer 

fångar upp de som fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd. Syftet med studien var 

därför att kritiskt granska de insatser som ideella organisationer erbjuder asylsökande och hur 

personal upplever att dessa insatser uppfyller asylsökandes behov av integration, samt hur detta 

kan förstås. Insamlingen av materialet utfördes genom sex stycken intervjuer med personal som 

arbetar på ideella organisationer med integration och asylsökande i Umeå kommun. Vi använde 

oss sedan utav en interpretativ fenomenologisk analys för att analysera det insamlade 

materialet. Resultatet tolkades sedan i förhållande till tidigare forskning och Diaz 

integrationsteori. 

Studien visade att de ideella organisationerna syftar till att överbrygga klyftan mellan 

asylsökande och lokalbefolkningen genom att skapa sociala nätverk och mötesplatser. Detta är 

de ideella organisationernas syn på integration, något som skapas tillsammans. Sociala nätverk 

ansågs ligga till grund för arbete och trygghet, vilket påvisades vara av betydande roll för 

integrationen. Trygghet var en styrka som framkom som unik för ideella organisationer. Även 

deras möjlighet till att kunna vara kreativa, flexibla och effektiva. Strukturella problem i form 

av att systematiskt nå ut till asylsökande var en svårighet vi såg utifrån vårt resultat. Även 

svårigheter med att förstå de svenska systemen och myndigheterna upplevdes som ett 

strukturellt problem. Den slutsats vi kunde dra från vår studie är att det skulle kunna behövas 

en mer utbyggd samverkan mellan kommun och ideella organisationer med fokus 

på långsiktiga insatser för att kunna skapa relationer, som enligt oss i sin tur kan leda till en 

förbättrad integration. Men även för att underlätta för asylsökande att komma i kontakt med 

myndigheter och för ideella organisationer att samarbeta bättre med kommunen. Eftersom de 

ideella organisationerna erbjuder insatser till alla går det inte att säga exakt vilken påverkan de 

har för just asylsökandes integration. 

 

 



 

 

Abstract 

Asylum seekers are today facing long periods of waiting for notice about their permits. The 

long periods of waiting can contribute to uncertainty and mental illness which can lead to 

developing depression. Asylum seekers are not being offered the same services from the 

municipality as people who have received their resident permit. Non-governmental 

organisations offer services to asylum seekers, they therefore have an important role in their 

integration process. The aim of this study was to critically examine the services that non-

governmental organisations offer to asylum seekers, with focus on if the staff feel that the need 

of the asylum seekers is being met, and how this could be understood. The data for this study 

was collected by means of six interviews with staff from non-governmental organisations, who 

work with asylum seekers and integration in Umeå municipality. An interpretative 

phenomenological analysis was used to analyse the data collected and interpreted in relation to 

previous research and Diaz integration theory. 

This study indicates that non-governmental organisations aim to bridge the gap between 

asylum seekers and locals. This is achieved by creating meeting grounds for this interaction to 

occur, which is the respondents view on integration. Something that is created together. Social 

networks were considered to be a foundation which later leads to employment and comfort. 

This was proven to be an important role for integration. A unique strength with non-

governmental organisations was considered to be the feeling of comfort that they bestow. But 

also, their ability to be creative, flexible and efficient. Systematically reaching out to asylum 

seekers was found to be a structural problem. Understanding the Swedish systems and the 

authorities was also considered to be a structural problem. In conclusion, we believe that a 

more developed cooperation between the civil society and the municipality, with focus on long 

term services may be needed in order to improve the integration process. But also, to facilitate 

for asylum seekers to be in contact with authorities and for non-governmental organisations to 

cooperate better with the municipality. It is difficult to draw a specific conclusion about the 

effect non-governmental services has for asylum seekers integration, since they offer their 

services to everyone. 
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Förord 

Det har varit en intressant och utmanande läroprocess att skriva detta arbete. Men nu har 

processen kommit till ett slut och vi skulle vilja tacka alla dem som stöttat oss genom arbetets 

gång. Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som har bidragit till 

denna studie. Utan era intressanta och viktiga svar hade det inte varit möjligt. Vi vill även 

tacka vår handledare Öncel Naldemirci för dina utmärkta råd och svar. Men även för ditt 

stora engagemang och expertis inom vårt valda ämne. Tack!  
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Inledning 

Migration och integration var 2018 en av de viktigaste politiska frågorna för den svenska 

populationen (Salmonsson & Hedlund, 2019). Detta står i kontrast till 2010 då frågan om 

invandring var den åttonde viktigaste politiska frågan (SCB, 2019a). En studie från 2016 visar 

att trots att attityderna överlag alltid har varit positiva gentemot invandrare, har detta på senare 

år kommit att förändras (Salmonsson & Hedlund, 2019). Den 20 juli 2016 infördes den nya 

lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752). 

Den förhindrar bland annat att asylsökande får permanenta uppehållstillstånd utan endast 

tillfälliga, vilket i regel omfattar max tre år. De senaste fyra åren har det skett stora förändringar 

i antal asylansökningar i Sverige. 2015 sökte över 160 000 människor asyl vilket de 

efterföljande åren har minskat drastiskt. Den preliminära statistiken från förra året visar att det 

inkom knappa 21 000 ansökningar om asyl 2018 (SCB, 2019b). Före mitten av 1980-talet blev 

nästan alla asylansökningar bifallna (Salmonsson & Hedlund, 2019). Vilket idag ser helt 

annorlunda ut då genomsnittet för antal bifallna uppehållstillstånd förra året låg på 32% 

(Migrationsverket, 2018).  

Bristen på lediga bostäder, ett behov av ”andrum”, samt att det svenska skolsystemet har 

upplevt brister från underfinansiering var huvudargumenten för en mer restriktiv asyl- och 

migrationspolitik (Salmonsson & Hedlund, 2019). Den genomsnittliga handläggningstiden för 

en förstagångsansökan för asyl var förra året 16,5 månader (Migrationsverket, 2018). Långa 

väntetider har i vissa fall påvisats kunna påverka asylsökandes välmående negativt, samt 

villighet till att integreras (Penninx, 2005). Trots detta har den nya regeringen i ett sakpolitiskt 

utkast av socialdemokraterna valt att förlänga den tillfälliga och restriktiva lagen med 

ytterligare två år (Socialdemokraterna, 2019). När det tillfälliga uppehållstillståndet har 

upphört att gälla är det möjligt att få det förlängt om det fortfarande finns ett behov av skydd. 

Men för att erhålla ett permanent uppehållstillstånd i enlighet med den nya lagen måste 

personen påvisa att hen är ekonomiskt självförsörjande (Salmonsson & Hedlund, 2019).  

Regeringens mål med integrationspolitiken handlar därefter om nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden. Varje del i mottagandet ska syfta till att individen ska komma ut i arbete 

samt att fler möjligheter till arbete och utbildning ska skapas i samhället (Regeringskansliet, 

2019). Enligt lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 

definieras nyanländ som en person med ett beviljat uppehållstillstånd. Det är stora klyftor i 

sysselsättningsgraden i Sverige mellan inrikes och utrikes födda. Detta eftersom det är svårare 

för utrikes födda att erhålla ett arbete än för svenskfödda. Utrikes födda uppvisar exempelvis 

en högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda oavsett utbildningsnivå. 

2017 låg arbetslösheten på 4 % för inrikes födda och runt 15 % för utrikes födda 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Kravet som den nya tillfälliga lagen (2016:752) ställer med att 

vara ekonomiskt självförsörjande kan därför försvåra många människors möjligheter att få ett 

permanent uppehållstillstånd.   

Tidigare var deltagandet i integrationskurser alltid frivilligt men förväntas nu i och med 

Socialdemokraternas sakpolitiska utkast bli obligatoriskt. Ett integrationsår kommer införas 

från och med dag ett med fokus på att nyanlända snabbt ska ut på arbetsmarknaden. Dock gäller 
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detta endast personer som har fått beviljat uppehållstillstånd (Socialdemokraterna, 2019). De 

som fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd kan komma att falla mellan stolarna i 

och med detta förslag. Detta på grund av att resurserna för integrationsinsatser läggs på de som 

redan fått uppehållstillstånd. Migrationsverket (2019) redovisar i sin månadsstatistik från mars 

2019 att det är cirka 16 000 människor som väntar på asylbeslut. Vilka insatser och stöd som 

asylsökande har tillgång till är därför av stor relevans att vidare undersöka.  

Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret för de som söker asyl i Sverige (SOU, 2017). 

Kommunen ansvarar för den inledande delen av etableringsprocessen för den som är nyanländ, 

vilket för närvarande omfattar två år. I Umeå kommun innebär detta främst administrering av 

bosättning, försörjningsstöd vid vissa situationer och samhällsorientering. Hela 

integrationsprocessen bygger även på samverkan mellan flera aktörer och samhällsfunktioner 

(Umeå kommun, 2018b). Umeå kommun har för närvarande 554 registrerade föreningar (Umeå 

kommun, 2018c). Bland dessa ingår ideella icke-vinstdrivande organisationer som arbetar 

målinriktat och drivs av människor som delar samma intressen. De utför en variation av tjänster 

och strävar efter att tjäna sociala intressen vilket omfattar hälsa, jämställdhet och mänskliga 

rättigheter (Teegen, Doh & Vachani, 2004). Umeå kommun anser att projekt som bidrar till att 

frigöra resurser hos individer och skapar delaktighet i samhället är av stort värde för 

integrationen (Umeå Kommun, 2018a). Vi har valt att undersöka tre ideella organisationer som 

vi menar utgör en stor vikt i integrationsarbetet i Umeå kommun. Dessa organisationer arbetar 

för att människor som är nya i Sverige ska få en meningsfull sysselsättning genom deltagande 

i olika typer av sociala aktiviteter.  

Med hänsyn till tidigare forskning om att asylsökandes mående kan påverkas negativt av långa 

väntetider men även deras vilja till att integreras (Penninx, 2005), samt en förlängd tillfällig 

lag (2016:752) som försvårar möjligheten till permanent uppehållstillstånd anser vi att det kan 

komma att skapa en osäkerhet hos asylsökande. Eftersom etableringsinsatserna inte påbörjas 

förrän efter den asylsökande fått sitt uppehållstillstånd, ser vi en stor risk med att de kan komma 

att falla mellan stolarna när det gäller erbjudandet av insatser för att integreras. Ideella 

organisationer har också påvisats dra ett stort lass av integrationen, särskilt år 2015 under 

flyktingkrisen (SOU, 2017). Det är därför av yttersta vikt att undersöka och granska ideella 

organisationer, samt personalens upplevelser och syn på hur väl integrationen fungerar. 

Personal som arbetar på ideella organisationer anser vi har en unik inblick och är en 

förstahandskälla för hur integration fungerar i praktiken. Dessutom menar vi att ideella 

organisationer fångar upp människor som fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd 

och som därmed inte erbjuds samma insatser som nyanlända från kommunen. Vi har därmed 

ställt oss följande syfte: att kritiskt granska de insatser som ideella organisationer erbjuder 

asylsökande och hur personal upplever att dessa insatser uppfyller asylsökandes behov av 

integration, samt hur detta kan förstås. Denna studie förväntas bidra med kunskap till 

socialarbetare och andra aktörer med komponenter som är viktiga för att en person ska bli och 

känna sig integrerad. Den förväntas också bidra med relevans till ideella organisationer samt 

kommun, genom att ge en övergripande bild av synen på integration av asylsökande från 

civilsamhällets perspektiv. Våra frågeställningar är följande: 

• Vilket synsätt kan personal på ideella organisationer ha på integration?  
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• Vilken roll kan ideella organisationer ha i asylsökandes integrering i samhället?  

• Vilka utvecklingsmöjligheter kan det finnas med insatser som ideella organisationer 

erbjuder när det gäller integration? 
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Bakgrund 

Första gången introduktionsprogram för migranter introducerades var år 1992. Programmen 

startades av dåvarande regering för att underlätta för de svårigheter som migranter ansågs 

kunna möta under sina första år i Sverige. 2010 tog arbetsförmedlingen över programmen som 

hanterar introduktionen vilket innefattade svenskundervisning och betald arbetsrelaterad 

träning. Samma år fastställdes en policy mellan stat, region, landsting, kommun och 

civilsamhället att ideella organisationer skulle få en större påverkan i asylsökandes 

integreringsprocess. Policyn riktades till att engagera ideella organisationer till skapandet av 

sociala tjänster. Staten började därmed betrakta ideella organisationer som en jämlik aktör i 

integrationsarbetet (Osanami Törngren, Öberg & Righard, 2018).  

Hösten 2015 var en kaotisk period för Europa. Det stora inflödet av människor på flykt berodde 

bland annat på kriget i Syrien. Tusentals människor färdades dagligen under 

sommarmånaderna över medelhavet i sökandet efter ett bättre liv. Ett flertal länder i Europa 

började till en följd av den explosionsartade ökningen införa en kraftigt restriktiv 

migrationspolitik. Detta kom att påverka Sverige då människor på flykt började söka sig hit. 

Sjunde september 2015 var startdagen på ett intensivt intagande av människor på flykt i 

Sverige. Ett flertal organisationer som exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och Läkare i 

Världen hade samma år förvarnat att många skulle anlända till Sverige. I början av 2015 

förberedde sig därför ideella organisationerna genom att planera ett utökat stöd på asylboenden 

och möjligheter till juridisk rådgivning (SOU, 2017). Ingen kunde dock ana att antalet 

människor som anlände skulle överstiga 160 0000 (SCB, 2019b).  

Det dröjde flera veckor innan myndigheterna hade anordnat insatser som kunde möta behoven 

hos de tusentals människorna på flykt. I allt kaos befann sig dock ideella organisationer snabbt 

på plats. Två olika typer av insatser samordnades mellan civilsamhället och myndigheter hösten 

2015. Den ena insatsen var utdelandet av förnödenheter som exempelvis kläder, boende, mat 

och medicin. Denna insats var en akut hjälpinsats medan den andra typen av insats var mer 

långsiktig och handlade om att stärka integrationsarbetet. Exempel på insatser av detta slag var 

juridisk rådgivning, vägledning i föreningsliv, språkträning, kompetensutveckling och 

studiecirklar. Ideella organisationer har i efterhand kunnat delge viktig information om 

situationerna på centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm, men även egna 

erfarenheter från sina verksamheter. Ett flertal ideella organisationer öppnade även upp sina 

lokaler för tusentals människor och erbjöd transitboende (SOU, 2017). 

2015 började migration i pågående samhällsdebatter porträtteras som ett problem och en 

politisk utmaning. Detta på grund av det ökade intaget av migranter och flyktingar. Fram tills 

2015 var attityden mot asylsökande, migranter, flyktingar och ensamkommande barn positiv, 

men på grund av det kraftiga intaget gick Sverige från att vara ett av de mest välkomnande 

länderna till att bli väldigt begränsade när det gäller migrationspolitiken. Detta som ett försök 

till att minska antalet asylsökande (Schütze, 2019). Till följd av hösten 2015 har ett flertal 

kommuner börjat samverka mer med aktörer inom civilsamhället. I början av 2016 när 

kommunerna fick ansvaret om etableringsprocessen började majoriteten av kommunerna 

engagera volontärer i arbetet med asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn (SOU, 
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2017). Staten gav cirka 208 miljoner kronor till ideella organisationer för att stärka deras arbete 

med asylsökande. Genom att staten finansierar ideella organisationer förväntas det att 

organisationerna ska arbeta med aktiviteter som främjar svenska, hälsa, arbetsintegration samt 

fritid och utbildningsaktiviteter för vuxna (Osanami Törngren et al., 2018). 

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar tillkom år 2010 men har 

sedan dess upphävts och ersatts med Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare. I den tidigare lagen var svenskundervisning och samhällsorientering en 

obligatorisk del i etableringsplanen (Al Adhami, 2015). I och med den nya lagen har 

arbetsförmedlingen fått ett större ansvar för nyanlända invandrares etablering i samhället. Det 

står bland annat att arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser 

för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet. 5§ från den tidigare lagen (2010:197), 

om att varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända samhällsorientering, har även upphört 

att gälla.  

Idag beskrivs tusentals människor vänta på asylbeslut (Migrationsverket, 2019). Dagens politik 

innebär dock få lagstadgade insatser för asylsökande och processen till att bli integrerad anses 

börja först då personen fått uppehållstillstånd. Ansvaret för att integrera asylsökande har även 

förskjutits till den civila sektorn. Detta har skett medvetet och är därför något som måste 

problematiseras. Vad exakt denna förskjutning av ansvar beror på, samt om det finns problem 

med att civila sektorn allt mer tar över ansvaret av asylsökandes integrationsprocess bör vidare 

undersökas.  
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Kunskapsöversikt  

I detta avsnitt kommer vi presentera kunskapsläget inom studiens forskningsområde. Vi 

kommer i första delen presentera rådande diskurser på integration och särskilt belysa sociala 

nätverk som en aspekt som anses viktig för integrationen. Vidare kommer vi även presentera 

tidigare forskning om svårigheter och möjligheter inom ideella organisationer, både ur en 

nationell och internationell synvinkel.  

 

Synsätt på integration 

Vilka insatser som anses viktiga för en lyckad integration varierar utifrån synen på integration. 

Ager och Strang (2008) lyfter upp fyra faktorer för en lyckad integration. Dessa innefattar 

arbete, bostad, utbildning och hälsa. De poängterar även sociala relationer och vikten av 

trygghet och stabilitet i omgivningen samt att övervinna strukturella barriärer genom att erhålla 

kunskap i språket som talas och att övervinna kulturella kollisioner. Bakker, Yi Cheung & 

Phillimore (2016) beskriver sociala nätverk som nyckeln till integration på flera andra 

samhällssfärer. Ett utökat socialt nätverk har visat sig kunna öka möjligheterna till arbete, 

utbildning och kulturell medvetenhet. En studie gjord av Gericke, Burmeister, Löwe, Deller & 

Pundt (2018) menar att asylsökande och flyktingar som har tillgång till olika typer av socialt 

kapital kan vara en form av stöd till en arbetsrelaterad integreringsprocess. Vidare beskriver de 

att det kan vara en utmanande process för flyktingar att på ett framgångsrikt sätt ta sig in på 

arbetsmarknaden, men att ett utökat socialt kapital upplevs vara gynnande i processen.  

Cochran Bech, Borevi & Mouritsen (2017) argumenterar i kontrast till detta, att det finns fler 

aspekter än språk, kultur och värderingar, som bör tas hänsyn till. I Sverige menar Cochran 

Bech et al. att detta förbises och istället handlar medborgerlig integration, vilket erhålls genom 

arbete, produktivitet och att kunna återgälda välfärdsstaten ekonomiskt. Van Houdt, Suvarierol 

& Schinkel (2011) menar att den ideala bilden av en bra medborgare är en person som arbetar 

och därmed ger tillbaka något till samhället. En person som kan försörja sig själv anses i sin 

tur enligt Staver (2015) vara synonymt med att vara väl integrerad.  

Andra faktorer som upplevs som viktiga är känslan av tillhörighet. Innehavandet av ett 

medborgarskap i ett land anser Bakkær Simonsen (2017) ökar denna känsla. Dock anses 

känslan av tillhörighet endast infinna sig om invånarna i mottagarsamhället upplever att de som 

är nya i landet också tillhör samhället. Attityder i relationen mellan medborgare och migranter 

har därmed en stor inverkan i hur väl migranten känner sig integrerad och accepterad. 

Antonsich (2010) argumenterar för att tillhörighet kan ses både som en personlig känsla som 

betonar vikten av att “känna sig hemma”, men också som en diskursiv resurs där känslan styrs 

av dess sociala kontext. Det är därför viktigt att ta hänsyn till att begreppet tillhörighet är ett 

komplext begrepp som kan tolkas ur flera kontexter. Yuval-Davis (2006) menar att tillhörighet 

kan uppstå genom självidentifikation eller genom att identifieras genom andras ögon. 

Konstruerande av tillhörighet är därmed en process där individer pendlar mellan viljan att 

tillhöra och att bli en del av något. Denna dualitet reflekteras ofta i narrativen av ens identitet 

och är en process som skiljer sig åt mellan individer. 

https://www.tandfonline.com/author/Yuval-Davis%2C+Nira
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Vikten av ett socialt nätverk  

En studie av Röda korsets högskola (2016) visar att asylsökande i högre utsträckning än 

nyanlända upplever ett lågt välbefinnande, depression, ångest och posttraumatiskt 

stressyndrom. Brist på tillgång av arbete, bostad och social isolering är riskfaktorer som också 

kan leda till ohälsa. Även osäkerhet för framtiden är en faktor som kan påverka den psykiska 

hälsan negativt. En följd av detta är att språkinlärningen kraftigt kan försvåras. Detta anses 

kunna förebyggas genom att stärka individens sociala nätverk (Al Adhami, 2015). Ett svagt 

socialt stöd är en av de vanligaste anledningarna till att asylsökande och nyanlända avbryter 

sina etableringsinsatser. En ökad delaktighet i samhället anses kunna motverka psykisk ohälsa 

bland nyanlända. Även att ha en meningsfull sysselsättning och självförsörjning anses kunna 

ha en positiv inverkan på att minska den psykiska ohälsan (Tinghög, Arwidson, Sigvardsdotter, 

Malm & Saboonchi, 2016). Språkinlärning och en ökad kunskap om det nya landet anses också 

vara viktiga faktorer för att integreras i det nya samhället (Al Adhami, 2015).  

Att ha människor omkring sig att känna tillit till har visat sig kunna skydda individens mentala 

hälsa vid socioekonomiska svårigheter. Att känna tillit till andra människor är en lång process 

som kräver socialt deltagande i samhället. Ett aktivt medverkande i arbetslivet, 

utbildningsverksamheter samt aktiviteter inom den volontära sektorn, har visat sig kraftigt 

stärka individens psykiska hälsa (Sundell Lecerof, Stafström, Westerling, & Östergren, 2015). 

Socialt kapital kan även ses som betydelsefullt eftersom det anses kunna hjälpa till med 

navigeringen i ett nytt land, samt att det kan underlätta när en individ lär sig ett nytt språk, 

genom interaktion med lokalbefolkningen (Gericke et al., 2018). Ett stort socialt nätverk kan 

därför vara en förutsättning för att minska ohälsan, men det krävs även en kombination av 

policyförändringar för att minska de socioekonomiska problemen som nyanlända upplever 

menar Sundell Lecerof et al. (2015).  

 

 

Svårigheter och möjligheter inom ideella organisationer  

Ideella organisationer beskrivs vara i framkant när det gäller att skydda och försvara mänskliga 

rättigheter. Ideella organisationer kan i vissa fall lyfta uppmärksamheten inom samhällen och 

erbjuda legal representation i försummade mänskliga rättighetsfall. Vid dessa tillfällen kan de 

utgöra rösterna för dem som har blivit bortglömda, marginaliserade eller ignorerade 

(McDougall, 2004). Till skillnad från statliga myndigheter beskrivs ideella organisationer vara 

begränsade av deras brist på ekonomiska resurser (Copestake, O’Riordan & Telford, 2016). 

Ekonomiska problem har även visat sig i en annan studie vara en stor utmaning som 

medverkade till att organisationerna i studien vid ett antal tillfällen inte hade råd att hålla i vissa 

aktiviteter samt behövde dra in på vissa andra (Sama, 2017). En annan studie visar dock på att 

ideella organisationers insatser historiskt setts som mer effektiva, innovativa, billiga och med 

en högre grad av deltagande än insatser som skapats av myndigheter (Atia & Herrold, 2018). 

Ideella organisationer kan ses som en integrerad del av ett blomstrande civilsamhälle och 

väsentlig motpol till statens makt. De har öppna kanaler för kommunikation och deltagande 

samt erbjuder utbildning till aktivister och främjar pluralism. Ideella organisationer har även 
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visat sig vara attraktiva för myndigheter att använda sig utav eftersom myndigheterna kan välja 

hur länge en viss insats ska pågå. Därmed får myndigheterna möjlighet till att välja själva hur 

de ska fördela sina resurser, och under hur lång tid (Edwards & Hulme, 1996). Tack vare att 

ideella organisationer oftast har färre resurser än stora företag och myndigheter, tvingas de till 

att lita på sina egna resurser och stöd från andra organisationer (Claus, Maletz, Casoinic & 

Pierson, 2015). De beskrivs också vara snabbare på att identifiera problemet och börja agera 

än myndigheterna. Alltså deras förmåga att organisera sig och att snabbt anpassa insatser 

utifrån rådande omständigheter (SOU, 2017).   

Copestake et al. (2016) tar upp fördelar med mindre ideella organisationer. De kan bland annat 

nischa in sig på expertområden, är flexibla, kreativa, har längre samarbeten, stor förståelse för 

lokala behov och har ofta en personlig inställning i sitt bemötande. Ideella organisationer som 

inte erhåller resurser från myndigheter eller företag, kan uppnå en grad av auktoritet genom att 

vara kunniga, opartiska experter (Powers, 2014). På grund av avsaknad av materiell kapacitet 

och tvingande makt kan denna auktoritet bli viktig för deras inflytande. Ideella organisationers 

möjlighet till att influera andra påverkas av hur de porträtteras och om de accepteras som en 

myndighet eller inte. De kan använda sin expertis och principiella förpliktelser för att 

tillhandahålla information, främja nya normer och hålla stat, företag och internationella 

organisationer ansvariga när deras handlingar inte lever upp till sina åtaganden (Mitchell & 

Stroup, 2017).  

Svårigheter som mindre ideella organisationer anses kunna möta är bland annat begränsad 

organisatorisk kapacitet, oförmåga att svara till strikta bidragskrav, bli förbisedd av 

bidragsgivare och ekonomisk sårbarhet (Copestake et al., 2016). En annan utmaning beskrivs 

av Osanami Törngren et al. (2018) kunna handla om uppdelningen av ansvar och roller mellan 

den publika och civila sektorn. Staten delar ut resurser till ideella organisationer vilket innebär 

att deras roller, direkt eller indirekt blir bestämda genom ett politiskt beslutsfattande. Genom 

att vara dess bidragsgivare, ökar statens delaktighet i ideella organisationer. Trots att ideella 

organisationer fått mer ansvar tilldelat av staten och börjat ses som en jämlik aktör i 

integrationsarbetet, innebär det dock inte att de har samma politiska mål och värderingar. 

Ideella organisationer i Sverige är beroende av bidrag för att kunna fortsätta sitt arbete. Hur 

etableringsarbetet i en kommun ser ut kan också skilja sig åt beroende på vilken budget som 

kommunen har för ideella organisationer (Osanami Törngren et al., 2018). Volontärt 

orienterade organisationer i Sverige erbjuder i vissa fall samma tjänster som kommunala 

verksamheter. De är ibland inte kompletterande utan snarare konkurrerar mot de kommunala 

verksamheterna i tillhandahållandet av integrationsinsatser och tjänster (Dahlberg, 2005).  

Ett annat problem som återfinns inom ideella organisationer handlar om att rekrytera personal 

med rätt erfarenhet och kvalifikationer. För att lösa dessa utmaningar och problem ansåg 

organisationerna att det krävdes mer pengar för att utbilda sin personal rätt och på så sätt kunna 

arbeta effektivare (Sama, 2017). Denna utmaning kan resultera i att fel eller otillräcklig 

information ges ut till asylsökande (Schütze, 2019). Ytterligare en utmaning som poängteras i 

tidigare forskning är svårigheter med utvärdering av sina insatser. Prestationsmätningar utanför 

den ideella sektorn är relativt lätt att få tag på. Däremot utgör utvärderingar inom den ideella 

sektorn en svårare utmaning. Detta eftersom det inte finns någon konsensus på hur man ska 
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definiera och mäta effektiviteten av ideella organisationer och dess tjänster (Mitchell & Stroup, 

2017). 

Kunskapsöversikten ger en överblick över rådande synsätt på integration. Individens behov av 

ett starkt socialt nätverk för att underlätta integreringen på flera nivåer poängteras särskilt i 

tidigare forskning. Den lyfter även vikten av ideella organisationers engagemang i samhället 

samt tar upp de utmaningar och möjligheter som de upplever. Mycket av den tidigare 

forskningen som finns handlar om asylsökande och deras upplevelser av att integreras i 

Sverige. Vidare var forskning om personal som arbetar med asylsökande och deras syn på 

verksamhetsfältet och integration minimal. Detta är av vikt att vidare undersöka eftersom 

tidigare forskning visat att ideella organisationer bär ett stort ansvar för integrationen som 

helhet. Vi ser utifrån detta en kunskapslucka vilket har motiverat oss till att göra denna studie 

då vi förväntar oss att den ska kunna bidra kunna med relevans till forskningsämnet. 
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Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenterar vi först olika definitioner av integration som kommer ligga till grund 

för denna studie. Integration är ett centralt begrepp i vår studie och är det är därmed av värde 

att problematisera och kontextualisera. Därefter presenterar vi José Alberto Diaz 

integrationsteori vilket kan appliceras för att se till att individens alla komplexa sidor och behov 

uppfylls. Vår syn på integration som mångfacetterad går i linje med Diaz teori om integration. 

Vi har dock försökt ställa oss kritisk till denna och vidare undersökt om det kan finnas fler 

dimensioner som är av vikt att ta hänsyn till vid denna typ av forskning.  

 

Integration som koncept 

Begreppet integration har många tänkbara definitioner och betydelser. Nationalencyklopedin 

(2019) definierar integration som en process som utmynnar i att skilda enheter förenas. 

Resultatet av detta kallas integration vilket innebär att människan och samhället anpassar sig 

efter varandra. Burdick-Will & Gomez (2006) skriver att assimileringsteorin i motsats till 

multikulturalism, innebär att en invandrare måste ge upp sitt kulturarv och/eller modersmål 

som ett pris för att bli en medborgare i det nya landet. Multikulturalism utvecklades av tidigare 

assimileringsteorier under tidigt 1900-tal. Enligt assimileringsteorin ska minoriteten anpassa 

sig efter majoriteten. Denna variant komplicerar således möjligheten att leva i ett 

mångkulturellt samhälle. Författarna menar att mångfald ofta förespråkas som positivt för 

samhället. Detta grundas i en tanke kring att många minoriteter kan samexistera i ett samhälle, 

trots att det finns en majoritet-befolkning som utgörs av en kultur.  

Ett annat synsätt på integration beskrivs i socialt kapital-teorin handla om att individer får 

tillgång till och använder resurser från sina sociala nätverk. Resurserna från det sociala kapitalet 

leder till att individer får tillgång till och mobiliserar resurser från sitt sociala nätverk. 

Fördelarna med dessa sociala kapitalresurser innefattar tillgång till information, ekonomiska 

eller materiella fördelar, synlighet, legitimitet och sponsring i ett socialt system, vilket i sin tur 

anses ligga till grund för individens möjlighet till integration (Claus et al., 2015). Penninx 

(2005) definierar integration som en process till att bli en accepterad del av samhället. Med 

detta betonar Penninx (2005) processen snarare än att det finns en definitiv slutsituation. Detta 

synsätt behöver nödvändigtvis inte innebära en acceptans av befolkningen i mottagarsamhället. 

Fördomar om nykomlingen som “den andre” samt exkluderande politik beskrivs ha en negativ 

inverkan på individens integration. 

 

José Alberto Diaz integrationsteori 

Diaz (1993) beskriver i sin teori begreppet integration som ett socialt fenomen, eller snarare en 

process som involverar interaktion mellan invandrare och infödda svenskar. I motsats till 

assimilering behöver inte integration nödvändigtvis innebära eliminering av kulturella och 

handlingsnormativa skillnader. Diaz (1997) menar att integration handlar om ett tillstånd då 
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individer som invandrat uppnår partiell eller total jämlikhet när det gäller deltagande i sociala 

relationer i exempelvis arbetsliv, boendeförhållanden och politik i mottagarsamhället. Det 

handlar även om en process varigenom ett flertal samhällssfärer blir tillgängliga där inkomster, 

yrkespositioner, utbildningsmöjligheter, bostäder och välfärdsresurser produceras och fördelas 

enligt bestämda principer.  

Integration kan förstås som en mångfacetterad process med olika dimensioner som i 

förhållande till varandra kan analyseras och förstås. Diaz (1993) tar upp sju dimensioner som 

han anser är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid studerandet av integration. Den sociala 

dimensionen utgår från social integration och rekonstruktionen av en invandrares nya sociala 

liv, vilket ses som en av det viktigaste och nödvändigaste faktorerna för integration. Detta 

förutsätter ett aktivt deltagande i det nya samhället och är en långtgående process som för 

många kan vara både svår och smärtsam. Det handlar inte om att uppnå ett jämlikt deltagande 

i samhället kopplat till infödda svenskar, utan snarare om en gradvis ökning av deltagandet och 

interaktionen med svenskar. Vidare innebär detta att interaktionen mellan infödda svenskar och 

invandrare är oerhört viktig för den enskildes integration.  

 

Relaterat till den sociala dimensionen finner vi även den primära gruppen för den enskilde, 

nämligen familjerelationer samt sociala relationer i grannskapet (Diaz, 1993). Dessa har Diaz 

benämnt vid familjeintegration och boendeintegration. Detta beskrivs genom infödda 

släktskap över minoritetsgränserna kunna medföra en tillgång till sociala nätverk. Men även 

att ha vänner som inte är av samma etniska ursprung beskrivs som viktigt för integrationen. 

När det gäller grannskap är bostadsområdets etniska sammansättning av essentiell betydelse. 

Det är för integrationen viktigt att det inte finns segregation i samhället eftersom det försvårar 

möjligheten till att skapa band mellan gamla och nya svenskar. Tillgång till etniskt blandade 

sociala nätverk är av vikt för att studera denna dimension av integration (Diaz, 1997).    

 

Diaz (1997) beskriver fler dimensioner med ett stort värde för integrationen. Detta berör den 

mer strukturella varianten av integration. Ekonomisk integration och arbetsmässiga 

integrationsprocesser innebär en form av organiserat socialt liv varigenom den invandrade 

integreras i det nya samhället genom deltagande på arbetsmarknaden. Detta leder till en ingång 

i det ekonomiska system som råder i värdlandet. Fullt utövande av sina politiska rättigheter är 

av vikt för den politiska dimensionen vilket vidare praktiseras genom valdeltagande samt 

representation på de politiska arenorna. Även naturalisering i form av att inneha ett svenskt 

medborgarskap är en viktig etapp i integrationen.  

 

Kommunikativ integration föreskriver att kunna tala det lokala språket som ett fundamentalt 

villkor för att lyckas med integrationens alla nivåer. Att ha vetskap om språket innebär att 

massmedia står till förfogande där information, kunskap samt vissa former av delaktighet blir 

tillgängliga för individen (Diaz, 1993). Den sista dimensionen som Diaz (1997) betonar är den 

personliga integrationen. Den handlar om individens subjektiva upplevelse av tillfredsställelse 

i det nya landet. Individens motivation och självförtroende är viktiga aspekter som utgör 

grunden för hur individen upplever sitt nya liv när det gäller inkomst, boende, utbildning, arbete 
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etc. Även hur väl individens egna förväntningar på sin integrationsprocess uppfylls är av 

relevans till hur väl personen integreras.  

Diaz (1993) menar att dessa dimensioner har ett stort värde i studerandet av individens 

integration i samhället. Vi ställer oss dock kritisk till denna teori eftersom den är skriven för 

cirka 25 år sedan. Hur relevant dessa dimensioner är idag är därför svårt att säga. Mycket har 

förändrats i Sverige sedan 1993. I och med det ökade intaget av människor på flykt under 

flyktingkrisen (SCB, 2019b) samt den mer restriktiva migrationspolitiken (Salmonsson & 

Hedlund, 2019), befinner vi oss i dag i en helt annan kontext än då. Vi kan dock se en del 

intressanta aspekter som betonas både i tidigare forskning och i teorin. Det handlar om vikten 

av sociala relationer och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Något vi kan se en avsaknad av, 

men som vi såg i tidigare forskning, är känslan av trygghet. Detta är en dimension vi ytterligare 

skulle vilja lägga till i denna teori. Vi ställer oss även kritiska till att Diaz (1993) använder 

begrepp som infödda svenskar och hela tiden kopplar sina dimensioner till svenskar. På grund 

av detta ställer vi oss frågan ifall denna teori enbart går att applicera i Sverige eller om den 

även kan appliceras i ett större internationellt perspektiv.  

 

Dock ser vi denna teori som till största del övergripande och av god grund att använda oss av i 

denna studie. Diaz (1997) tar upp många aspekter som kan ha en påverkan på en människas 

integration som vi funnit i annan forskning. Vi anser att hans dimensioner täcker stora delar av 

en människas liv och innehåller förklaringar för sådant som behöver fungera för att någon ska 

bli en del av ett samhälle. Vi tror även att teorin skulle kunna appliceras på en större kontext 

än just Sverige, vilket gör den mer trovärdig i våra ögon. Detta eftersom dimensionerna inte är 

beroende av en viss social kontext. Arbete, sociala relationer, språk etc. är sådant som går att 

återfinna i de flesta delarna av världen. Det känns inte som att dimensionerna Diaz (1993) tar 

upp på något vis är orimliga utan att det går att koppla till verkliga scenarion. Även fast 

dimensionerna kanske inte täcker in alla aspekter i en människas integrationsprocess.  
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Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer vi mer ingående presentera studiens ansats, urval, tillvägagångssätt, 

databearbetningsmetod och analys. Vi kommer även beskriva och diskutera hur 

litteratursökning gått till, presentera sökmotorer, diskutera studiens trovärdighet, etiska 

övervägande samt arbetsfördelningen.  

 

Kvalitativ ansats  

I den inledande fasen av studien var det en rad aspekter vi var tvungna att ta hänsyn till när vi 

skulle välja forskningsmetod. Kvalitativ forskning tenderar att höra samman med småskaliga 

studier, ett holistiskt perspektiv, ord och visuella bilder som analysmetod samt forskarens 

inblandning och betydelse för studien (Denscombe, 2018). Eftersom vår studie syftar till att 

undersöka specifikt personalens upplevelser blir kvalitativ forskning mer lämplig än kvantitativ 

i detta fall. Vår valda undersökningsgrupp kräver också en viss finkänslighet, empati och 

förståelse för deras arbete eftersom de ofta arbetar med humana kriser. En kvalitativ metod är 

därför att föredra vid denna studie eftersom vi då kan närma oss forskningspersonen på ett 

varsamt sätt (Padgett, 2008).  

Vi har valt att ha en induktiv ansats vilket innebär att vi inte har någon förutbestämd hypotes 

utan utgår från empirin för att sedan induktivt koda och identifiera mönster och möjliga 

förklaringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta leder oss till en fenomenologisk ansats som 

poängterar vikten av att tolka data för att erhålla det huvudsakliga innehållet av ett fenomens 

essens (Szklarski, 2015, s. 131–145). Dessa förståelser har vi tagit avstamp i när vi genomfört 

vår studie.  

 

Urval  

Vi har valt att utföra intervjuer på tre olika ideella organisationer i Umeå kommun. Kriterier 

som var viktiga när vi valde ut dessa organisationer var att de skulle vara icke-vinstdrivande, 

välkända och på något vis arbeta med framförallt asylsökande, men även migranter, 

ensamkommande barn, flyktingar och papperslösa. Deras syften har således till viss del varit 

av varierande karaktär. Andra ideella organisationer inom civilsamhället kan även ha andra 

syften med sina organisationer, än just de tre som vi undersökte. Detta har vi haft i åtanke under 

studiens gång. Syftet med studien är att kritiskt granska de insatser som ideella organisationer 

erbjuder asylsökande och hur personal upplever att dessa insatser uppfyller asylsökandes behov 

av integration, samt hur detta kan förstås. Studiens målgrupp utgörs därmed av personer som 

arbetar på ideella organisationer med asylsökande. Anledningen till att vi valt specifikt personal 

som arbetar med asylsökande är för att vi anser att de har unik inblick i hur integrationen 

fungerar i praktiken. De har även ett större helhetsperspektiv på integrationen i relation till 

samhället och antas vara en expertis inom ämnet som vi vill undersöka. Det är också mer etiskt 

känsligt att intervjua asylsökande eftersom de är en utsatt grupp. Men även för att det är en 

grupp som ständigt blir intervjuade och utfrågade. Integration är idag ett hett debatterat ämne 

både i politiken och i media. Hur integrationen upplevs fungera är därför av stor vikt att 
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undersöka, särskilt med hänvisning till att tidigare forskning visat att ideella sektorn drar ett 

stort lass för integrationen i samhället (Osanami Törngren et al., 2018; SOU, 2017).   

Vi har använt oss utav ett målinriktad urval när vi har valt våra informanter. Urvalsprocessen 

bygger på att informanter väljs utifrån deras förmåga att besvara och tillgodose oss med den 

information vi anser är vital för att uppnå vårt syfte och frågeställningar. Vi kontaktade tre 

utvalda organisationer via mejl med ett bifogat informationsbrev som innehöll en förfrågan om 

att delta i vår studie (se bilaga 1.). Mejlet skickades till organisationernas allmänna mejl vilket 

innebar att vi inte exakt kunde veta vem som skulle svara. Vi visste på förhand att alla tre 

organisationer arbetar med asylsökande men skrev för tydlighetens skull att brevet riktar sig 

till dem som arbetar med den målgruppen. Informationsbrevet innehöll en beskrivning av 

studiens syfte och hur intervjun skulle gå till. Den innehöll också en fråga om att hålla en 

intervju med den som läste mejlet samt en andra intervju med en kollega. Det blev således även 

en variant av snöbollsurval som bygger på idéen att hitta människor i befolkningen, som utan 

samarbete med personer i deras nätverk skulle vara svåra att hitta (Padgett, 2008). Denna 

urvalsmetod var därmed mest lämplig för oss att använda oss av i och med att vi undersöker en 

väldigt specifik grupp.  

Eftersom personen som först fick mejlet fick utse en kollega som vi skulle genomföra en andra 

intervju med, har de i efterhand sagt att de tillfrågade en person utifrån tillgänglighet och/eller 

kunskap inom ämnet. Detta har medverkat till att de vi intervjuat har olika mycket erfarenhet 

av att arbeta med asylsökande. En del var väldigt nya på fältet medan andra arbetat med 

asylsökande och integrationsfrågor i över 10 år. Vissa hade en mer direkt kontakt med 

asylsökande medan andra arbetade mer organisatoriskt och med samverkan. Den spridda 

erfarenheten från informanterna kan ha bidragit till ett resultat av väldigt varierande karaktär.  

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjun som metod beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som ett samtal med ett syfte 

och en struktur. De beskriver den kvalitativa forskningsintervjun ur ett perspektiv som är 

inspirerat av fenomenologin. I denna intervjumetod försöker man förstå världen ur 

intervjupersonens perspektiv. Eftersom vårt syfte manar till att förstå världen ur personal på 

ideella organisationers perspektiv, anser vi att denna intervju som metod är mest lämplig för 

att uppnå detta. För om vi istället för intervjuer hade valt enkäter som metod hade vi mest troligt 

inte fått lika nyanserade och utförliga svar. Vi hade förvisso kunnat nå många flera genom att 

skicka den digitalt till personal över hela Sverige. Men utrymmet för tolkning i resultat blir 

kraftigt mindre genom att bruka enkäter. Med denna intervjuform finns istället möjlighet till 

att tolka och försöka förstå innebörden av det sociala fenomen som intervjupersonen beskriver. 

Den kvalitativa forskningsintervjun karaktäriseras av att finna mening och det underförstådda 

budskapet, vilket vi explicit haft i åtanke när vi genomfört våra intervjuer. Vi utgick i alla våra 

intervjuer ifrån en intervjuguide (se bilaga 2.) baserad på semistrukturerade 

livsvärldsintervjuer. Intervjuguiden var strukturerad efter utvalda rubriker och innehöll förslag 

på frågor. De rubriker vi utgått från är insatser, organisationens sätt att fungera, svårigheter 

och möjligheter samt ideella organisationers roll i samhället. Det fanns dock möjlighet till 

förändring i ordningsföljden. Rubrikerna har sin utgångspunkt i vårt syfte och i våra 
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frågeställningar och i och med dessa har vi försökt få fram en helhetsbild utifrån informantens 

perspektiv. Eftersom vi utgick från samma intervjuguide i alla intervjuer kunde vi erhålla en 

flexibilitet som samtalsledare där vi ställde olika följdfrågor beroende på vad intervjupersonen 

valde att berätta. Detta gav oss en nyanserad bild med utrymme för flera tolkningar av samma 

fråga (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Att använda intervjun i forskningsändamål kräver god förmåga av personen som håller i 

intervjun att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig avslappnad och fri nog för att 

berätta om privata händelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi hade i vår intervjuguide därför 

med en inledande presentation, bakgrund, definitionsfrågor och en avslutning. Vi såg även till 

att småprata både innan och efter intervjun för att skapa ett flytande och mer levande samtal. 

Att småprata efter utförd intervju ger intervjupersonen en känsla av uppskattning samt 

möjlighet att ställa frågor och kommentera samtalet (Padgett, 2008). Sammanlagt utförde vi 

sex stycken intervjuer uppdelade på tre olika ideella organisationer. Vi beslöt oss för att utföra 

två stycken intervjuer per organisation eftersom vi ansåg att två intervjupersoner från samma 

organisation kunde ge en mer heltäckande bild av organisationen i sig. Vi ville även undersöka 

ifall intervjupersonerna från samma organisation skilde sig i synsätt om arbetssätt eller 

liknande. Intervjuerna pågick mellan 30-70 minuter och intervjupersonerna blev tillfrågade 

innan intervjun startade om det var okej att vi spelade in intervjun. Inspelningen skedde genom 

två mobiltelefoner för att säkerställa att all information sparas ifall det skulle hända något med 

den ena inspelningen. Genom att spela in intervjuerna kunde vi fokusera på vad som faktiskt 

sades och notera skratt, ironi, suckar och tystnad. Detta istället för att behöva anteckna, vilket 

är ett moment som skulle kunna upplevas störande för intervjupersonen, kunde vikt istället 

läggas på samtalsskapandet (Padgett, 2008).  

 

Databearbetning och genomförande av analys  

Efter vi genomfört intervjuerna transkriberade vi ljudinspelningarna. Genom att transkribera 

intervjuerna kunde vi lättare analysera materialet än om vi bara hade valt att lyssna på 

ljudinspelningarna. Att transkribera kan dock vara en stor utmaning, för att inte nämna 

tidskrävande. Det finns olika problem som kan uppstå med att transkribera ljudinspelningar till 

en skriftlig text. Det kan bland annat vara svårt att höra det som sägs från inspelningen. 

Beroende på vilken teknisk utrustning som forskaren använder sig av kan kvalitén på 

inspelningarna skilja sig åt (Denscombe, 2018). I vissa fall var detta ett problem för oss när vi 

skulle transkribera ljudinspelningarna. Det inträffade att intervjupersonerna vid vissa tillfällen 

kunde mumla eller prata otydligt vilket gjorde det svårt att höra vad som sades. Vid dessa 

tillfällen lyssnade vi om de delarna ett flertal gånger tills vi ansåg att vi hört rätt. Eftersom vi 

inte bekräftade detta med intervjupersonerna på grund av tidsbristen, finns det en risk med att 

vi missuppfattat vissa citat. Vi tog dock hjälp av varandra och lyssnade på inspelningarna 

tillsammans när detta problem uppstod.  

Ett annat problem är att människor inte alltid pratar i fullständiga meningar vilket lämnar luckor 

i intervjupersonens berättelser. Intonation, betoning och uttal kan även vara svåra att 

transkribera från en inspelning, vilket kan leda till att innehållet berövas en del av sin innebörd. 

Dock har vi alltid markerat pauser och tystnader eftersom vi anser att de är viktiga för det 
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underliggande budskapet. Trots utmaningar och svårigheter som kan uppstå, anser vi att 

fördelarna med att transkribera överväger nackdelarna. Transkribering gör det exempelvis 

lättare att jämföra olika texter, komma närmare data samt hitta underliggande innebörder 

(Denscombe, 2018).  

I vår analys av transkriberingarna har vi utgått ifrån en interpretativ fenomenologisk analys 

som handlar om tolkning av empiri, där upplevelser från enskilda personer kring ett visst 

fenomen erhålls. I utförandet av intervjuerna och tolkningen av transkriberingarna har vi 

försökt att hålla oss nära materialet och intervjupersonerna. Detta eftersom vi utgått från en 

induktiv ansats i vår studie, där vi försökt söka mönster i material och inte på förhand haft en 

teori (Fejes & Thornberg, 2015 s. 16–41). Eftersom vår analysmetod bygger på symbolisk 

interaktionism och fenomenologi har vi haft dessa som utgångspunkt i sökandet efter essensen 

i vår empiri. Enligt dessa synsätt utgör människans upplevelser och erfarenheter den största 

betydelsen och är således det som bör studeras (Back & Berterö, 2015 s. 148-161). 

Båda läste och valde ut citat från alla transkriberingar vilket vi sedan sammanställde och 

jämförde för ett gemensamt resultat. Detta gav oss ett 59 sidor långt dokument. 

Meningsbärande enheter innebär att texten har blivit uppdelad i ett flertal mindre texter som vi 

valt ut. När vi valde dessa utgick vi först ifrån allt som intervjupersonerna sade som var av 

intresse och relevans för vår studies syfte och frågeställningar. De meningsbärande enheterna 

som var mest förekommande blev de som vi sedan valde ut till att koda. Innan vi kodade dem 

beslöt vi oss för att kondensera dem genom att ta bort exempelvis utfyllnadsord. Detta försökte 

vi att göra utan att förlora textens väsentliga innehåll genom att skriva om tills vi uppnått citat 

vi var nöjda med. Ett annat syfte med att kondensera citaten var för att avidentifiera 

intervjupersonerna. Att genom hela analysprocessen arbeta för textnära medför en risk med att 

helheten går förlorad. Samtidigt som en större grad av tolkning kan underlätta att se 

sammanhang och mönster, men då kan textens egentliga budskap gå förlorad. Detta har vi 

förhållit oss till i vår analys av vårt material, inte minst när vi kondenserat våra meningsbärande 

enheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

En begränsning med interpretativ fenomenologisk analys är att texten kan lyftas ur sitt innehåll, 

genom att man tolkar andras upplevelser av ett fenomen. När vi kondenserade meningsbärande 

enheter uppstod det ett fåtal gånger där vi ansåg att enheterna kändes tagna ur sin kontext. Detta 

försökte vi lösa genom att gå tillbaka till transkriberingarna och ta med mer text från stället där 

citatet kom ifrån. Vi har sedan läst alla kondenserade meningsbärande enheter och satt 

benämningar i form av koder på dem. Koder underlättar att kunna göra en mer utförlig analys 

(Denscombe, 2018). Av alla koder försökte vi sedan föra in dem i kategorier som kändes 

passande. Vi tog hjälp utav en mindmap för att lättare kunna se samband mellan kategorierna 

och efter noggrant övervägande och många diskussioner kom vi fram till två övergripande 

teman. Alla steg har slutligen sammanförts i en översiktstabell för att få en tydlig överblick 

över vårt resultat. 
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Genomförande av litteratursökning och sökmotorer 

För att hitta aktuell litteratur till vår studie använde vi oss främst av databasen SocIndex från 

Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet. Utöver SocIndex använde vi oss också av 

Google Scholar. Dessa användes för att söka fram vetenskapliga artiklar som kom att ligga till 

grund för vår studie. De sökord vi använde oss av var bland annat integration, asylum seeker, 

Sweden, importance, refugee, migrant, NGO, modern, challenges, assimilation, theory, issues, 

voluntary work. Dessa sökord kombinerades på ett flertal sätt för att hitta relevanta artiklar när 

vi utförde vår litteratursökning.  

Vi har även använt oss av Google som sökmotor när vi exempelvis velat ha information om de 

specifika organisationerna eller om regeringens politiska ställningstagande vid diverse frågor. 

Fysisk litteratur från Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet har i första hand använts till 

teori- och metoddelen. För att finna de böckerna sökte vi oss fram via Universitetsbibliotekets 

egen sökmotor samt fick tips av vår handledare.     

 

Studiens trovärdighet  

I kvalitativa studier används begrepp som bland annat tillförlitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet för att beskriva kvalité i forskningssammanhang. För att en studie ska vara 

trovärdig krävs det att den är väl genomförd, tydlig och har tillförlitliga resultat. Detta uppnås 

bland annat genom att resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning och teori. Studiens 

syfte och frågeställningar ska vara väl besvarade, de valda metoderna ska vara passande för 

studiens syfte och det ska finnas ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien (Fejes & 

Thornberg, 2015 s. 256–276).  

I kvalitativ forskning går det inte att bedöma studiens trovärdighet genom att återupprepa 

resultaten, i likhet med att återupprepa ett experiment (Denscombe, 2018). Många inom 

kvantitativ forskning argumenterar för att användbarheten i en studie ligger i dess 

generaliserbarhet. Generalisering är i vilken mån studiens resultat går att applicera på individer, 

situationer och scenarion som inte varit en del av studien (Fejes & Thornberg, 2015, s. 256–

276). Dock är det i kvalitativa studier nästintill omöjligt att samla ihop motsvarande människor 

från en liknande social inramning. Människor och scenarion förändras allt eftersom tiden går 

och beroende på vem det är som forskar kommer resultaten även att skilja sig åt (Denscombe, 

2018).  

Överförbarhet är ett begrepp som används för att mäta reliabilitet i framförallt kvalitativa 

studier och handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras på andra ställen 

(Denscombe, 2018). De resultat som framkom i vår studie hade kunnat se annorlunda ut om 

studien utförts på en annan ort. Intervjupersonerna berättade om fördelar och utmaningar som 

de möter i Umeå kommun vilket gör att resultaten som framtogs belyser hur integrationsarbetet 

kan se ut i Umeå. Eftersom vissa av organisationerna vi gjorde intervjuer med finns på andra 

delar i Sverige och i vissa fall utlandet, går det att tänka sig att vissa delar av resultatet kan 

appliceras på de platserna där organisationerna återfinns. Men förutsättningarna är delvis att 

den sociala miljön bör efterlikna Umeå kommuns för att detta ska vara tänkbart. En annan tanke 
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är att vissa delar av resultatet skulle kunna tillämpas på liknande organisationer som arbetar 

med migranter.  Organisationerna skilde sig även åt i vilka riktlinjer de arbetade efter och om 

de hade någon värdegrund eller inte. De som hade utarbetade riktlinjer antar vi arbetar efter 

samma riktlinjer i samma organisationer, fast de är i andra delar av landet. Sammanfattningsvis 

anser vi att det inte är upp till oss att bedöma dess överförbarhet. Vår studie är kontextberoende 

och resultatet kan därmed skilja sig mycket beroende på rådande politik och sociala miljö.  

Särskilda krav ställs på forskare inom kvalitativ forskning, eftersom forskaren utgör det 

huvudsakliga instrumenten i insamlandet och analyserandet av data (Fejes & Thornberg, 2015 

s. 256–276). En fördel med kvalitativ forskning är att alla fynd grundats i fältarbete och 

empiriskt data. I kvalitativ forskning kommer man närmare data och spenderar ofta en lång tid 

på plats (Denscombe, 2018). Vi ansåg att en intervjustudie skulle vara bättre lämpad till det vi 

valt att undersöka. Detta eftersom vi ville komma nära empirin medan en enkätundersökning 

hade varit bra om vi utfört storskaliga undersökningar. Eftersom vi utgått från en induktiv 

ansats har vi velat lämna utrymme för följdfrågor och därmed anser vi inte att en 

enkätundersökning hade varit lämplig för vår studie.  

I analysen av data har vi haft i åtanke att motverka bristande objektivitet genom att arbeta 

induktivt med data, vilket har påverkat oss i att inte välja bort data som skiljer sig från 

majoriteten. Vi har även velat uppvisa konkurrerande sidor. Vi anser att det har varit av stor 

vikt att intervjupersonernas åsikter ska vara styrande (Denscombe, 2018). Detta har vi haft i 

åtanke genom att transkribera ljudinspelningarna så noggrant som möjligt och lyssna på 

ljudinspelningarna upprepade gånger tills vi ansett att vi hört rätt. Vi kan dock inte vara helt 

säkra på att vi har uppfattat intervjupersonerna rätt, eftersom vi inte har hört av oss till dem för 

att bekräfta våra fynd. Detta berodde helt enkelt på tidsbristen vi hade för denna studie.  

 

Etiska överväganden 

Som samhällsforskare går det inte att forska på människor utan ett etiskt förhållningssätt. Detta 

på grund av att det etiska förhållningssättet härstammar från moraliska skäl om att människor 

ska skyddas från att skadas av forskning (Denscombe, 2018). Det finns fyra huvudkrav i de 

forskningsetiska principerna som syftar till att skydda individen. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet är den första forskningsetiska principen som innebär att information om 

villkor i deltagande ska ges till intervjupersonen. Denna information består bland annat av 

rätten att avbryta sin medverkan, syftet med studien och vad materialet ska användas till. 

(Vetenskapsrådet, 2002). När vi skickade e-post till organisationerna som vi ville göra 

intervjuer med bifogade vi ett dokument med information om studien där vi utgick från de 

forskningsetiska principerna. Vi skrev bland annat vad som var syftet med studien och vad den 

hoppades på att uppnå. Att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som helst ta 

tillbaka sin medverkan, samt att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Detta upprepades 

även för intervjupersonerna innan vi påbörjade intervjuerna, samt att de besatt rätten att inte 

svara på vissa frågor och att det inte skulle gå att identifiera dem i studien.  
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Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas från intervjupersonen (Vetenskapsrådet, 

2002). I vår studie har samtycket samlats in både skriftligt via mejl och ibland via telefon. Vi 

har även muntligt berättat innan intervjuerna att intervjupersonerna har rätt till att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjuns gång. Ett skriftligt samtycke kan skydda forskaren 

från anklagelser om att agera på ett icke lämpligt sätt vid anskaffandet av deltagare till studien. 

I vissa fall när datainsamlingens form inte innebär några risker för de inblandade behövs inget 

samtycke (Denscombe, 2018). I vårt fall har samtycket från deltagarna för det mesta insamlats 

muntligt vilket kan ses som en nackdel för vår studie. Dock ansåg vi att intervjupersonerna inte 

skulle ta skada av att medverka i vår studie och ansåg då inte heller att ett skriftligt samtycke 

var nödvändigt.  

Den tredje forskningsetiska principen är Konfidentialitetskravet. Den här principen innebär att 

det insamlade materialet ska förvaras på sådant vis att det inte går att ta del av för utomstående. 

Samt att det inte ska gå att identifiera någon genom att läsa det publicerade materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi har spelat in intervjuerna på våra mobiler och sedan transkriberat 

dem på våra datorer. Efter transkriberingen var gjord blev ljudfilerna från intervjuerna 

raderade. Alla uppgifter som samlats in från intervjuerna förvaras oåtkomligt för utomstående 

personer. Det transkriberade materialet har delats upp i meningsbärande enheter och sedan 

kodats och kategoriserats. Citaten blev även kondenserade och eftersom inga ordagranna citat 

från transkriberingen brukats försvårar det även igenkänningen av intervjupersonerna.  

Genom att meddela alla intervjupersoner innan intervjun påbörjades, om att allt material som 

samlas in från intervjun endast kommer användas i vår uppsats, samt att det bara rör sig om 

forskningsändamål, anser vi att Nyttjandekravet som är den fjärde principen är uppfylld 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Arbetsfördelning  

Arbetet har skrivits tillsammans och vi har hjälpts åt vid alla delar. Vi har genom processens 

gång fört en nära diskussion vid alla delar och stycken. Vi har dock delat upp vissa saker. Till 

att börja med turades vi om att hålla intervjuerna, vi höll tre var och den andra observerade 

främst. Vi har även transkriberat tre intervjuer var eftersom det skulle vara för tidskrävande att 

sitta och transkribera allt tillsammans. Båda har enskilt sökt artiklar och vi har utifrån en 

gemensam överenskommelse bestämt vilken litteratur som studien ska innehålla. Vi har även 

delat upp skrivandet av studiens olika delar genom att en av oss har börjat skriva på en del och 

sedan har den andra av oss avslutat den. Ingen av studiens delar har därmed helt och hållet 

skrivits av endast en författare.  
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Resultat  

I detta avsnitt kommer vi presentera resultatet av det vi kommit fram till när vi gjort vår 

studie. Inledningsvis har vi valt att presentera olika aspekter av integration som 

intervjupersonerna anser är viktiga för en lyckad integration. Vi presenterar sedan det första 

temat strukturella problem varav kategorierna falla mellan stolarna, krångliga system och 

motstridighet mellan kommun och ideella organisationer ingår. Vårt andra tema som 

framkom av studien är styrkor inom ideella organisationer. Under detta tema presenterar vi 

kategorierna kreativitet och flexibilitet, behovsanpassade insatser, en trygg plats, samverkan 

och utvärdering. 

Aspekter av integration  

Det framkom av intervjupersonerna att deras syn på vad integration innebär, till stor del 

handlade om vikten av att ha relationer och kontakter. Att ha någon att vända sig till och 

fråga om allt, stort som smått.  

Vänner är kanske att ta i. Det behöver inte nödvändigtvis vara svenska vänner. Men 

man behöver personliga kontakter som man kan lita på och fråga om hjälp och 

vägledning (IP5).   

 

Att man får relationer för det tror jag är det långsiktigt viktigaste. Att man har nån.  

Som man kan fråga om någonting (IP4). 

 

Ett begrepp som också var vanligt förekommande i våra intervjuer när det kommer till att 

beskriva integration, var begreppet inkludering. Detta begrepp samt en gemensam förståelse 

är nyckelord vi identifierat utifrån transkriberingarna.  

Både nya svenskar och vi som levt i Sverige hela vårt liv ska integreras i det här 

mångkulturella samhället. Skapa möten, relationer, kunskap om varandra, minska 

fördomar...känna sig inkluderad. Både att få en plats i samhället, ett jobb, bostad men 

även fritidsaktiviteter, vänner, föreningsliv. Samt att kunna påverka sin livssituation 

(IP1). 

Mitt egna perspektiv på integration är närmare ett inkluderingsbegrepp. Man måste 

både synliggöra vilka hinder och vilka begränsningar vi har i samhället om man ska 

kunna komma in i det. Den som är ny i Sverige ska inte heller säga upp sin egen 

identitet och bakgrund. Utan ha kvar det och samtidigt få en förståelse för hur det 

fungerar i Sverige (IP3).  

Dessa citat påvisar vikten av att inte avsäga sin identitet och bakgrund men också att 

intervjupersonerna anser att integration handlar om att känna sig inkluderad samt att man har 

en förståelse för de svenska systemen. Intervjuperson ett tar även upp olika faktorer som hen 

anser är viktiga för att någon ska känna sig integrerad och inkluderad.  

Mer att bjuda in än att säga du ska göra det här. Integration är inte att man ska 

omvandla nån till svensk. Vi ska visa vad vi har men också acceptera dom och 

förhoppningsvis kan båda två utveckla något nytt. Integration pratas ibland om att de 
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ska omvändas, liksom...kapa allt dom har och göra dom svenska, vad nu det innebär 

(IP6).  

 

Detta citat beskriver intervjupersonens erfarenhet av att andra pratar om integration som en 

process där människor som kommer till Sverige ska omvandlas till svenskar. Intervjuperson 

sex menar på att man kan skapa något nytt tillsammans. Vikten av relationer som en väg in i 

arbete och egenförsörjning är en annan del vi kan utläsa som en viktig komponent i vägen till 

en lyckad integration.  

Allt kretsar kring egenförsörjning. Vägen dit handlar idag om kontaktnät och 

kontaktnät handlar om relationer. Civilsamhället gör allt det och inte institutionerna. 

För det är inte meningen. Det är ett samspel där emellan (IP4). 

Intervjuperson fyra menar att vägen till arbete börjar med erhållandet av kontaktnät och att 

det inte är upp till den offentliga sektorn att arbeta med detta, utan att det är civilsamhället 

som ska arbeta med dessa frågor.  

 

Strukturella problem  

Det första temat som framkom från studien är att det kan finnas strukturella problem i 

samhället som påverkar ideella organisationers möjligheter att utföra sitt arbete. Dessa 

problem berörde att systematiskt hitta och nå ut till asylsökande. De beskrevs av 

intervjupersonerna i vissa fall komma att falla mellan stolarna på grund av hur Sveriges lagar 

och strukturer anför sig när det gäller vem eller vilka som har ansvaret för asylsökande. Men 

även krångliga system beskrevs som ett strukturellt problem där de ideella organisationerna i 

vissa fall fått agera rättighetskämpar och försvarat asylsökande i mötet med myndigheter. 

Detta för att se till att de inte blir utnyttjade eller uteblir från att erhålla den hjälp eller stöd de 

har rätt till. Vi har även identifierat kategorin motstridighet mellan kommun och ideella 

organisationer som belyser de meningsskiljaktigheter som finns i synen på integration mellan 

ideella organisationer och kommun, utifrån intervjupersonernas synvinkel.  

 

Falla mellan stolarna 

Det första problemet vi påträffade berörde de ideella organisationernas möjligheter att hitta 

asylsökande. Detta berodde delvis på att det inte längre fanns asylboenden att samverka med 

eftersom de var nedlagda. De asylsökande som inte heller självmant sökte upp de ideella 

organisationerna beskrevs av intervjupersonerna inte fångas upp.  

Dom söker upp oss framförallt....Verksamheterna försöker vi sprida. Men vi går inte 

på boenden. Nu finns det inte asylboenden, det är jättesvårt att hitta asylsökande 

idag. Dom som inte söker upp oss gör vi ingenting för kan man säga (IP4). 

Det finns inte någon kartläggning av vilka dom är och var dom bor och hur 

många...Jag vet inte hur många som sitter i sina lägenheter och nås av insatser (IP1).  
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Dom som var inom kommunal verksamhet hade vi ganska lätt att nå på grund av 

kontakt med kommunen och dom som jobbar där. Dom som var inom EBO var det 

väldigt mycket svårare. Andra föreningar kanske möter dom. Det är väldigt svårt att 

systematiskt nå ut till asylsökande i Umeå (IP3). 

Likadant beskrevs det som en utmaning att fånga upp personer som inte befann sig inom 

kommunala verksamheter. Intervjuperson tre beskriver här även en handfallenhet kring hur 

man ska nå ut till asylsökande. Dock hade en intervjuperson en tanke om en stärkt samverkan 

med Migrationsverket som en lösning på problematiken. 

Vi har försökt arbeta med Migrationsverket, att dom ska kunna göra ett utskick men 

dom kan inte lämna ut kontaktuppgifter av sekretesskäl till oss. Det vill vi inte heller 

dom ska göra. Men att vi kan lämna information till Migrationsverket som i sin tur 

skulle kunna skicka ut. Men det har varit en omorganisering, ganska rejäl sådan, 

inom Migrationsverket. Det har varit svårt att hålla kontakterna vid liv med den 

myndigheten (IP3).  

Krångliga system 

Det andra strukturella problemet som framkom från intervjupersonerna rörde Sverige som 

land, och hur de system och myndigheter vi har, upplevdes svårbegripliga av de som kommer 

som nya till Sverige. Intervjupersonerna beskrev på grund av detta hur de har behövt förklara 

för asylsökande hur det fungerar i Sverige, både för att de ska förstå men också för att de ska 

kunna bygga en tillit till myndigheterna och systemen. 

Vi har väldigt komplicerade system i Sverige. Det är det som vi jobbar med, att liksom 

få andra att förstå som kommer från andra system (IP6).  

 

Att man känner både en tillit och att man blir litad på av myndigheter. Att det finns en 

sån del eller syn. Att man inte drar sig för att va i kontakt med myndigheter. Har man 

inte tilliten och relationen då är det väldigt många hinder på vägen (IP3). 

Intervjupersonerna beskrev vidare hur de i vissa fall fått agera försvarsadvokater och 

förespråkat deras rättigheter samt följt med till myndigheter eller till vårdinstanser för att inte 

asylsökande ska bli utnyttjade. Intervjuperson tre pratar även om att det anses viktigt att 

asylsökande erhåller rätt information kring exempelvis olika myndigheter och att de ideella 

organisationerna ofta får tillhandahålla dessa svar.  

En viktig del som jag har sett under dom senaste åren är ju kring asylrättsfrågor. Det 

dyker ofta upp väldigt konstiga frågor kring Migrationsverket till exempel. Vi har 

försökt agera som några som kan...knacka på och få frågor och rätt information. Det 

är väldigt väsentligt (IP3).  

Framförallt kan vi ge vägledning. Man kan följa med till försäkringskassan eller 

socialtjänsten, som stöd i mötet med myndigheter (IP5). 

 

Det händer att vi också får följa med och tala om i vården vad man har rätt till. Att 



 

 

23 

man får betala för dyrt för akutvård eller att barnen blir sjuka eller sådär. Det finns 

ju regelverk för sånt men det är inte alla vårdcentraler eller akutmottagningar som 

vet (IP4). 

En av intervjupersonerna beskrev också en växande problematik med att de som har det allra 

sämst i samhället blir utnyttjade av andra människor. Intervjupersonen förklarar detta med att 

välfärdssystemet blivit överbelastat och att det helt enkelt inte räcker till.  

En annan sak som gör mig väldigt arg är när jag ser hur dom som har det absolut 

sämst bli utnyttjade. Dom har fått betala för nån tjänst som är helt orimlig, alltså att 

andra människor skor sig på andras utsatthet. Och det är ju när våra ordinarie 

skyddsnät inte räcker till eller hinner med som människor blir desperata. Då blir det 

så här. Jag önskar att vi kunde göra mer tillsammans med andra. Kommun, 

länsstyrelse, polis.. Liksom.. förhindra det där.. det är liksom någon sorts dold 

kriminalitet som växer fram i att man utnyttjar utsatta människor tänker jag (IP4). 

 

Motstridighet mellan kommun och ideella organisationer  

Ett ytterligare problem som framkom är att det finns meningsskiljaktigheter hos 

intervjupersonerna när det gäller synen på kommunen. Ett flertal av intervjupersonerna 

upplevde att Umeå kommun var en bra stad att arbeta med integration. De beskrev en positiv 

inställning till kommunen och ansåg att de hade ett gott samarbete med dem.  

Umeå är en bra stad tycker jag o jobba med integration... många vill och så där 

men...det är inte svårt tycker jag (IP6). 

Det här är en bra kommun, det här en en kommun som vill ha en social hållbarhet för 

alla som vistas här. Så här behöver vi inte fightas med kommunen utan här kan vi 

hjälpas åt (IP4).  

Trots att många av intervjupersonerna beskrev en positiv syn på kommunen fanns det citat 

som påvisade annat. Dessa intervjupersoner menade att kommunens syn på integration 

innebar kortsiktiga insatser, medan de själva menade på att integrationsinsatser kräver en 

långsiktighet. Det kan i och med detta finnas meningsskiljaktigheter i synen på kommunen 

och vad integrationsinsatserna bör ha för syfte. 

Så både att försöka få politikerna att förstå att det här är inte bara är en insats liksom 

under 2 år och sen klarar man sig själv utan det här behöver få rulla på och vi vill ju 

att kommunen ska vara en del av det här arbetet eftersom vi tycker att vårt arbete 

bidrar till kommunens integration. Sen kan jag väl känna just det där att...det är ett 

tvåårigt projekt att det känns lite... jobbigt att måsta försöka hitta lösningar och att vi 

ska använda våra resurser till just den här långsiktigheten. Man tänker ju att skulle 

kommunen tycka vi är viktiga och satsa på oss skulle vi kunna få jobba på och göra 

mycket mer. Nu är det som att vi måste stanna upp..och måste liksom ja men lite 

tråkigt arbete.. (IP1) 
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Det är egentligen tillgängliggöra och låta...det kommer alltid vara en lång process 

och det måste det också kunna vara. Allting är inte färdigt efter 1 år. Det är en 

omöjlighet att förvänta sig av någon. Men att man hela tiden kan blicka fram. Det 

tror jag är det viktigaste i en integrationsprocess (IP3). 

 

Styrkor inom ideella organisationer  

Det andra temat som framkom handlar om styrkor som ideella organisationer kan besitta. Vad 

de är kapabla till och vad de har tillgång till som kan skilja sig från kommunala 

verksamheter. Vi har valt att dela upp temat styrkor inom ideella organisationer i kategorier. 

Dessa är kreativitet och flexibilitet, behovsanpassade insatser, trygg plats, samverkan och 

utvärdering.  

 

Kreativitet och flexibilitet 

Personalen från de ideella organisationerna belyste stringent den öppenhet och välvilja till 

kreativa lösningar samt utrymme för nya idéer och förslag som fanns. Exempel på hur detta 

uttrycker sig presenteras i citaten här nedan.  

Ibland är det sådana som säger jag skulle kunna vara ledare för fotbollsträning och 

då kör dom och så hjälper vi till att fixa lokal och ta kontakt med nått studieförbund 

eller så (IP1). 

Det dyker ganska ofta upp nya idéer både hos oss som jobbar här, hos frivilliga och 

personer som är i kontakt med oss. Det är aldrig brist på idéer och förslag (IP3). 

Av det första citatet ovan beskriver intervjupersonen hur vissa insatser blir till genom att det 

finns ett engagemang och ett initiativtagande. Intervjuperson tre berättar att det aldrig är brist 

på idéer och förslag.  

 

Behovsanpassade insatser 

Något annat som framkom är de ideella organisationernas möjligheter till behovsanpassade 

insatser. Att kunna se var behovet finns och sedan utifrån målgruppens behov forma insatser 

som uppfyller detta. Intervjupersonerna beskrev också att de inte gör skillnad på människor 

utan att alla är välkomna på deras aktiviteter och insatser. Detta oavsett hur länge man har 

bott i Sverige.  

Så att egentligen har vi inga gränser utan det är för alla som kommer hit till Sverige 

och alla som har bott i Sverige länge (IP1). 

Vi gör ingen skillnad på till vem vi erbjuder våra insatser utan det är alla (IP4). 

I vissa fall har insatser uppstått ur att man sett ett behov och på så sätt utformat egna insatser. 

Läxhjälpen har tydligen funnits i typ 20 år. Men den uppstod ju ur det här med att 

man såg att det fanns ett behov av att få hjälp (IP5).  
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Citatet ovan beskriver insatsen med läxhjälp som en insats som varit pågående under en lång 

tid. Ett annat citat som berörde behovsanpassade insatser gav en annan syn på hur insatserna 

uppstått. 

Somaliska kvinnor såg vi inte så mycket av på våra aktiviteter och då gick vi på SFI-

skolan och samlade ihop dom och frågade vad vill ni göra? Vad är ni intresserade 

av? Vilken tid skulle passa er? Och så skapade vi en somalisk-svensk kvinnogrupp. 

Det kan vara sådana saker också att vi upptäcker att behovet finns (IP1).  

Intervjupersonen belyser delvis hur deras organisation anser att det är viktigt att inkludera 

alla sorters människor, men även att de söker efter att identifiera behov i samhället. En annan 

intervjuperson lyfte fram att de undersöker behov utifrån vilka insatser som redan existerar 

och som täcker dessa.  

Det är behovsanalys. Man kollar dels vad det finns för behov, men också vilka täcker 

redan sådana behov. Vi ska inte göra ett dubbelarbete och finns det några som är 

bättre på en viss fråga än oss så ska vi samarbeta och möjliggöra att täcka det 

behovet (IP3).  

Citatet beskriver en annan aspekt som handlar om intervjupersonens syn på samverkan. 

Intervjupersonen säger att de inte vill konkurrera mot andra aktörer utan att fokus bör ligga 

på att täcka det upplevda behovet. Intervjuperson tre menar att det inte spelar någon roll vem 

som ska utföra en viss insats utan att den som är bäst lämpad ska utföra den. Sedan ska de ge 

stöd och samverka med varandra för att detta ska uppfyllas.  

 

En trygg plats 

En tredje styrka som beskrevs som utmärkande hos ideella organisationer är att de 

karaktäriseras som en trygg plats. Intervjupersonerna beskriver sina organisationer som 

trygghetsskapande och som en välkomnande fördomsfri plats.  

Jag tror att det är det första man upplever, att här finns det någon som lyssnar och 

tror på mig. Det är många som har berättat sin historia väldigt många gånger (IP4). 

Detta citat visar på intervjupersonens synsätt med att det är värdefullt med någon som lyssnar 

och tror på en och att detta kan erhållas på organisationen.  

Att man vågar ställa dumma frågor och veta att man inte kommer bli utskrattad. Vi 

kan vara platsen där man vågar pröva sig fram (IP4). 

Ett annat citat visar på hur de ideella organisationerna utgör en plats där man får tillåtelse att 

fråga om allt mellan himmel och jord. Här pratar intervjupersonen om att det är okej att pröva 

sig fram. Nedan beskriver intervjuperson ett också vikten av att det finns en plats och ett 

sammanhang.  
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Jag tänker att en del har fullt upp med sin egen process och vänder sig inte utåt 

förrän de vet att de är trygga och får stanna. Men jag vet att de vi har mött har vi 

betytt väldigt mycket för. Att det finns ett sammanhang (IP1). 

Det som även kan utläsas från detta citat är att intervjupersonen har en tanke att många 

asylsökande inte vet om de kommer få stanna i Sverige eller inte, och på grund av detta kan 

dra sig undan från omgivningen. Intervjupersonen menar sedan att de inte vänder sig till 

organisationerna förrän de vet om det får stanna.  

Jag tror att många av dom som kommer till oss, också återkommer. Inte på grund av 

att de blir beroende av oss, utan för att det är en trygg och positiv miljö att komma till 

(IP3). 

Intervjupersonen tar upp att många väljer att återkomma till deras verksamheter på grund av 

den trygga och positiva miljön. Det innebär i vissa fall en fysisk trygg plats där man vet att 

man är skyddad från omvärlden.  

Om det inte finns någonting då blir man otroligt isolerad om man lever som 

papperslös. Då kan det vara så att vi blir enda stället man vågar gå till eftersom man 

vet att det inte händer någonting där (IP4). 

Enligt intervjuperson fyra kan papperslösa bli väldigt isolerade ifall de inte har några insatser 

att ta del av. Intervjupersonen lyfter aspekten av att deras organisation kan bli det enda stället 

som personer vågar gå till.  

 

Samverkan 

Vår tredje kategori handlar om samverkan. En viktig del som intervjupersonerna beskriver 

benämns vara att kunna hänvisa vidare till andra ideella organisationer. Detta beskrivs som en 

viktig komponent i deras samverkan. 

Vi gör inte integration själva utan vi är beroende av andra aktörer. Att kunna se vad 

andra gör och hur vi kan se till att vi inte konkurrerar med varandra, utan att se till 

att vi hittar ett bra samarbete (IP1). 

 

Vi har prioriterat att samverka och att försöka stötta och stärka det övriga 

civilsamhället. Vår utgångspunkt lokalt är att vi behöver va flera aktörer. Vi ska inte 

vara ensamma. Det skulle vi inte va annars heller, men att stötta upp så att det finns 

en så bra bredd som möjligt inom civilsamhället (IP3). 

Både intervjuperson ett och tre beskriver här att de värdesätter sin samverkan med andra 

aktörer. Båda två beskriver vikten av att kunna stötta varandra och se till att deras insatser 

täcker en vid bredd. Här krävs det enligt dem att de får till ett bra samarbete där de inte 

konkurrerar ut varandra. Vissa delar i samverkan beskrivs dock som problematiska.  
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Sen är ju också vi ingen ideal samverkanspartner i alla integrationsarbeten eftersom 

vi har en kristen tro. Jag tänker att vi kan göra en del men sen finns det andra som 

kan göra andra delar av det (IP5).  

En annan intervjuperson uttryckte deras religiösa tro som ett problem i vissa lägen. Att deras 

kristna tro var i vägen för att de ska räknas som en ideal samverkanspartner. Samverkan 

beskrivs på gott och ont av intervjupersonerna. Det som dock är genomgående enligt 

intervjupersonerna är att de ser på sina organisationer som livsnödvändiga för samhället.  

Det är många gånger ideella organisationer på gott och ont startar olika rörelser. 

Och det är ofta ideella organisationer som ser att det fattas något i samhället. Nån 

pusselbit. Och det är ju kanske ideella organisationer som vågar. Som inte är styrda. 

Dom är livsnödvändiga för att ha ett samhälle framöver också (IP6). 

Jag tänker att vi har lite mer tid än vad socialtjänsten har. Vi kan göra det där som 

man inte hinner där. Vi kan sitta en stund till. Man kan få sy en kjol så det blir lite 

varmare. Och man kan få sjunga i en kör eller lära sig cykla. När man får dom där 

redskapen, man får se människor. Eller att man får en vän, bara det. Att man får sitta 

och fika och prata med någon. Det ser vi ju varenda dag och det är ju det bästa 

egentligen (IP4). 

Överlag beskriver intervjupersonerna samverkan som något positivt och att de upplever att 

andra kan uppfylla vissa behov som de själva inte kan. Intervjupersonerna beskriver även 

vikten av att komplettera varandra och inte konkurrera ut varandra.  

 

Utvärdering 

Det framkom av intervjupersonerna ett uttryckt behov av hjälp med utvärdering av sina 

insatser. Detta för att kunna bevisa vilket resultat de insatser de har leder till. 

Vi har varit på universitetet och frågat om vi kan få hjälp med utvärdering. Men de 

menar att det är jättesvårt att göra effektstudier som visar vad våra insatser har 

bidragit med. Vi skulle också för kommunens skull vilja visa hur lyckat vissa insatser 

varit samt vad de betytt för andra människor (IP1). 

Det här citatet är av särskilt intresse då personen berättar att organisationen sökt hjälp från 

annat håll men att de har varit svårt att få igenom. Intervjuperson ett pratar här om hur viktigt 

det är för dem att kunna visa för kommunen vad deras arbete betytt för människor. 

Sammanfattningsvis poängterar intervjupersonerna relationer och vikten av ett kontaktnät 

som faktorer för en lyckad integration. Ett intressant synsätt på integration som något man 

gör tillsammans framkom, samt att det finns ett utbyte av erfarenheter att ta del av. 

Intervjupersonerna såg även väldigt positivt på att de själva kan styra över sitt arbetssätt och 

att de har den typen av flexibilitet i sina respektive organisationer. Denna flexibilitet visade 

sig sedan kunde vara användbar i utförandet av vissa insatser. Samverkan beskrevs även 

enligt intervjupersonerna som överlag positivt. Strukturella problem framkom som en 

anledning till att asylsökande kan falla mellan stolarna genom att de kan få fel information 
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och att det kan vara svårt att navigera bland de svenska systemen. Även att 

intervjupersonerna upplevde Umeå kommun som en bra stad att arbeta med integration. Men 

att det fanns en meningsskiljaktighet angående utförandet av insatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

Analys och diskussion  

Vad som är syftet med de ideella organisationerna som vi undersökte anser vi skiljer sig åt 

mellan organisationerna. Vissa menar vi syftade explicit till skapandet av relationer medan 

andra hade flera syften och mål. Men trots att vi uppfattade det som att organisationerna skiljde 

sig åt gällande syftet, framkom det utifrån resultatet i princip samstämmiga svar gällande bland 

annat synen på integration. Från vårt resultat kan vi utläsa att personal från ideella 

organisationer kan ha synen på integration som något som till stor del handlar om 

upprätthållandet och skapandet av sociala nätverk. Integration ansågs även i sin tur kunna vara 

något som skapas tillsammans, och att det i de fallen anses som viktigt att alla integreras, 

oavsett om man är ny i landet eller inte. Till skillnad från assimileringsteorin där minoriteten 

helt ska anpassa sig efter majoriteten (Burdick-Will & Gomez, 2006), menar 

intervjupersonerna att integration kan bli till genom att svenskar integreras med nya svenskar 

och på så vis utvecklar något nytt tillsammans. 

Skapandet av sociala nätverk menar Ager och Strang (2008) och Gericke et al. (2018) utgör en 

värdefull faktor för att bli väl integrerad. De sociala nätverken anses i sin tur kan ligga till grund 

för en etablering på arbetsmarknaden. Bakker et al. (2016) stödjer detta synsätt och menar att 

sociala nätverk kan utgöra en grund för att lättare erhålla ett arbete. Socialt kapital-teorin 

styrker även detta synsätt eftersom den betonar vikten av att mobilisera sina resurser inom det 

sociala nätverket (Claus et al., 2015). Detta kan jämföras med Diaz (1997) integrationsteori om 

ett aktivt deltagande i det nya samhället, samt interaktion med lokalbefolkningen är 

livsnödvändig för integrationen. Den ekonomiska dimensionen betonar däremot vikten av att 

ha ett arbete eftersom det anses kunna leda till skapandet av ett socialt liv. Om skapandet av 

sociala nätverk ska komma först, eller om arbete bör komma först för att kunna bli integrerad 

kan vidare diskuteras och problematiseras. Vi anser att båda synsätten skulle kunna leda till 

integration men att erhållandet av kontakter kan vara viktigt för att enklare komma in på 

arbetsmarknaden.  

Ett stort socialt nätverk anses även kunna minska ohälsan bland asylsökande (Sundell Lecerof 

et al., 2015). Men det kan även bero på erhållandet av en meningsfull sysselsättning och 

självförsörjning (Tinghög et al., 2016). Cochran Bech et al. (2017) menar att idealbilden av en 

bra medborgare är en person som arbetar och därmed ger något tillbaka till samhället. Detta 

kan diskuteras till regeringens mål med att integrationspolitiken ska handla om nyanländas 

etablering på arbetsmarknaden, samt att varje del i mottagandet förväntas leda till arbete 

(Regeringskansliet, 2019). I deras mål med integrationspolitiken kunde vi inte utläsa något om 

sociala nätverk eller vikten av relationer. Detta framkom dock i resultatet som en viktig väg till 

erhållandet av ett arbete. Den civila sektorn anser vi således kan utgöra en betydelsefull roll i 

utförandet av regeringens mål genom att erbjuda insatser som uppmuntrar till skapandet av 

sociala nätverk och relationer. Detta eftersom vi anser att det kan utgöra en möjlig väg till att 

människor blir integrerade. Intervjupersonerna beskriver dock hur vissa av deras insatser 

uppstått från att de har sett ett behov, och inte på grund av uppdrag från kommun eller stat. 

Regeringens mål med integrationspolitiken (Regeringskansliet, 2019) och ändringar i lag 

(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, nämner inte något 

om att kommunen ska satsa på skapandet av sociala relationer. Detta skapar i sin tur frågetecken 
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kring vilken syn kommunen har på detta. En möjlig tanke är att de anser att arbete ska komma 

först och att det i sin tur kommer leda till erhållandet av sociala relationer. Ett annat tänkbart 

alternativ är att kommunen anser att sociala relationer inte ska utvecklas med deras hjälp, utan 

att människor sköter det själva. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till att kommunen faktiskt 

satsar på ideella organisationer genom att finansiera deras verksamheter. Det fastställdes även 

i en policy år 2010 om att ideella organisationer i civilsamhällets skulle få en större påverkan i 

integrationsprocessen, genom att engageras i skapandet av sociala tjänster (Osanami Törngren 

et al., 2018).  Detta anser vi visar på att kommunen ser ideella organisationer som viktiga. Från 

vårt resultat framkom det att intervjupersonerna anser att det är civilsamhället som bör arbeta 

med skapandet av sociala relationer och inte kommunen. De anser att det helt enkelt inte är 

meningen att ett sådant ansvar ska ligga på kommunen. Vad det beror på kan vi dock inte svara 

på. Utan det går endast att spekulera kring på grund av att vår studie inte tar hänsyn till 

kommunens sida av myntet.  

Frågan om vem som bör ha ansvaret för integrationen kan vidare diskuteras, samt vilken roll 

de ideella organisationerna kan spela i asylsökandes integreringsprocess. Diaz (1993) tar upp 

sju dimensioner som han anser är särskilt viktiga att ta hänsyn till vid studerandet av 

integration. Dessa dimensioner handlar bland annat om möjlighet till påverkan på en politisk 

nivå, sociala relationer, bostad, arbete etc. Som tidigare nämnt finns det dock ingen dimension 

som handlar om trygghet, vilket framträdde i resultatet som en viktig del i asylsökandes 

integreringsprocess. Att känna tillhörighet menar Bakkær Simonsen (2017) är viktigt för att bli 

en integrerad del av samhället. Antonsich (2010) poängterar även vikten av att “känna sig 

hemma” i det nya landet som en aspekt av tillhörighet. I resultaten framkom det att 

intervjupersonerna ser sina respektive organisationer som en trygg mötesplats där människor 

får möjlighet till att vara en del av ett sammanhang och känna tillhörighet. Detta menar vi är 

en styrka med deras verksamheter, att kunna vara en mötesplats och trygg punkt. Möjligtvis 

kan detta ha påverkats av den mer restriktiva migrationspolitiken i och med den nya lagen 

(2017:584), som således kan ha förstärkt känslan av dessa ideella organisationer som en trygg 

plats. Detta eftersom vi menar på att känslan av trygghet kan påverkas av de politiska beslut 

som tas.  

I resultatet framkom det även att det är viktigt för asylsökande enligt intervjupersonerna, att få 

tillgång till rätt information. Personal från dessa ideella organisationer har i vissa fall fått följa 

med till myndigheter för att se till att de får tillgång till vad det har rätt till. Detta innebär att de 

kan utgöra rollen som ett stort stöd i kontakten med myndigheter. McDougall (2004) 

uppmärksammar också denna syn, eftersom han anser att ideella organisationer kan agera som 

försvarsadvokater för utsatta människor. I resultatet framkom det även att ideella 

organisationer kan utgöra en plats dit asylsökande kan gå och veta att det kommer finnas någon 

som vill möta dem. Detta anser vi utgör en stor trygghet med deras organisationer. De gör inte 

heller skillnad på människor och erbjuder sina insatser till alla. Det är därför väldigt svårt att 

säga vilken roll dessa organisationer kan utgöra för just asylsökandes integrering. Detta 

eftersom ingen kan säga exakt hur många asylsökande som nås av deras insatser. Vi anser dock 

att tryggheten och skapandet av sociala nätverk är det som utmärker dessa ideella 

organisationer och det som kan utgöra deras viktiga roll för integrationen i samhället.  
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En annan styrka som vi anser framkom ur resultatet är deras förmåga att kunna bygga broar 

mellan människor och skapa möten som inte annars hade blivit till. Detta anser vi i sin tur kan 

leda till en gemensam förståelse för varandras olikheter och därmed en större acceptans för 

varandra. Vi menar att det här är otroligt viktigt för att kunna motverka fördomar och få ett 

öppnare klimat i samhället. Enligt Penninx (2005) och Bakkær Simonsen (2017) kan fördomar 

och attityder kring invandrare innebära en negativ inverkan på migranters integration. Ideella 

organisationer menar vi därmed kan minska fördomar genom att de involverar redan etablerade 

svenskar i integrationsarbetet. Detta går att återkoppla till intervjupersonernas synsätt på 

integration som något som skapas tillsammans. Diaz (1997) anser även att erhållandet av 

sociala relationer och vänner som inte är av samma etniska ursprung är viktigt för integrationen. 

Dessa organisationers styrka kan även ligga i att de inte styrs av en myndighet och därmed 

själva kan besluta om sitt arbetssätt. På så sätt kan ideella organisationer vara väldigt innovativa 

i utförandet av sina insatser. Denna flexibilitet ser vi i sin tur som nödvändig i utförandet av 

vissa insatser.  

När det gäller svårigheter som ideella organisationer kan uppleva framkom det av resultatet att 

det är svårt att systematiskt nå ut till asylsökande. Detta ansågs bero på en avsaknad av en 

kartläggning av asylsökande, nedläggning av asylboenden samt brister i samverkan. Vi anser 

att det finns ett behov som inte uppfylls och där strukturer i samhället försvårar möjligheterna 

med att nå ut med insatser. Detta kan vidare innebära att ansvaret för att integreras kan komma 

att läggas på den asylsökande och inte på den ideella sektorn eller kommunen. Detta eftersom 

de själva, enligt intervjupersonerna, får ansvara för att söka upp verksamheter för att bli 

erbjudna insatser. Precis som en av intervjupersonerna föreslår, anser vi också att det bland 

annat krävs en mer utvecklad samverkan mellan Migrationsverket och de ideella 

organisationerna för att asylsökande ska undvika att falla mellan stolarna. Migrationsverket har 

också huvudansvaret för de som söker asyl i Sverige (SOU, 2017) medan kommunen ansvarar 

för integrationen (Umeå kommun, 2018b). Vi anser därför att de bör samverka för att 

tillsammans lösa detta problem som enligt oss grundar sig i brist på kommunikation. 

En annan svårighet som framkom av resultatet var att det finns en motstridighet mellan 

intervjupersonerna i synen på kommunen. Synen på kommunen var överväldigande positiv 

men det fanns dock meningsskiljaktigheter om vilken karaktär som insatserna bör ha. 

Intervjupersonerna ansåg att kommunen inte ser vikten av utökade långsiktiga 

integrationsinsatser. Kommunen är de som har huvudansvaret för integrationen (Umeå 

kommun, 2018b). Därmed avgör de vilka resurser som de ideella organisationerna ska 

tillgodoses med. Vi menar dock att det kan finnas en liten risk med att kommunen lägger över 

en för stor del av ansvaret för integrationen på civilsamhället. Denna risk handlar om att 

kommunen kan utnyttja ideella organisationer som en billig arbetskraft istället för att lägga sina 

resurser på att utveckla liknande tjänster. Å andra sidan skulle detta kunna innebära en 

begränsning av människors kreativitet och kompetens. Dock kan en ständig kamp efter resurser 

bidra till ett driv och glöd, eftersom de hela tiden måste påvisa vikten av sina insatser, för att 

kunna erhålla ekonomiska resurser. I tidigare forskning beskrivs hur ideella organisationer ofta 

tvingas lita på sina egna resurser istället för att förlita sig på andra (Claus et al., 2015). Detta är 

precis vad det handlar om. De ideella organisationerna lär sig att bli starka i sig själva och att 

arbeta självständigt. Deras kreativitet och förmåga att anpassa sig efter aktuella behov i 
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samhället är två styrkor som framkom av resultatet. Tidigare forskning beskriver också att 

insatser som utförs av ideella organisationer historisk setts som mer effektiva, innovativa och 

billigare än insatser utförda av myndigheter (Atia & Herrold, 2018). Detta menar vi är 

ytterligare anledningar till att bruka ideella organisationers insatser.  

Men den fråga vi således ställer oss är vilket ansvar för integrationen som kommunen ska lägga 

på civilsamhället? Om kommunen menar att det för integrationen är viktigt med projekt som 

frigör resurser hos individer och skapar delaktighet i samhället (Umeå Kommun, 2018a). Borde 

de inte då välja att satsa mer långsiktigt på de ideella organisationerna så de får möjlighet att 

skapa ett mer hållbart arbete? Nu när intervjupersonerna från de ideella organisationerna menar 

att de konstant tvingas ansöka om resurser, anser vi att de lägger sin tid på sådant som inte 

gynnar integrationen. Tid och resurser går sålunda åt i onödan. Eftersom ansvaret för 

integration ligger på kommunen (Umeå kommun, 2018b), anser vi att de bör lägga mer resurser 

på att utveckla civilsamhället och deras samverkan. Detta eftersom vi menar på att ideella 

organisationer är en tillgång till samhället i och med deras kreativitet, effektivitet samt förmåga 

till att vara en trygghet för asylsökande och nyanlända.  

Migration och integration har beskrivits som en av de viktigaste politiska frågorna för den 

svenska populationen (Salmonsson & Hedlund, 2019). Det är därmed viktigt att diskutera kring 

vilken typ av politik som kan leda till att integrationen blir som mest lyckad och gynnande för 

alla parter. Med den allt mer restriktiva migrationspolitik som växer fram idag, anser vi att den 

tredje sektorn skulle kunna få en väldigt stor betydelse, framförallt för asylsökande och 

nyanlända. Detta eftersom vi tror att de kommer att kunna utgöra en trygg punkt även i 

framtiden. Ett annat möjligt utfall är att civilsamhället skulle kunna komma att förlora delar av 

sin viktiga roll i integrationsarbetet, då vi tror att en mer restriktiv migrationspolitik kan leda 

till att de erhåller ännu mindre resurser. Men för att verkligen göra ett krafttag för integrationen 

tror vi att den stora utmaningen nu blir att satsa på integrationsinriktade insatser för de tusentals 

människor som kommit till Sverige sedan flyktingkrisen 2015. Vi anser därmed att det krävs 

en utvecklad samverkan med en betoning på långsiktighet i arbetet mellan kommun och 

civilsamhälle för att integrationen ska kunna fungera optimalt. 
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Slutsats 

Det som framkom av studien är att personal på ideella organisationer kan ha synen att 

integration handlar om betydelsen av sociala nätverk och relationer. Intervjupersonernas syn 

på integration är att det är något man gör tillsammans och därmed anser vi att det krävs att alla 

engagerar sig för att vi ska kunna integreras i vårt mångkulturella samhälle. Ideella 

organisationer anser vi kan skapa möten som inte annars skulle ha uppstått och bygga broar 

mellan människor. Genom att tidigare forskning visar att sociala nätverk kan ligga till grund 

för arbete (Bakker et al, 2016), och att studien visar att ideella organisationer kan vara 

trygghetsskapande, anser vi att ideella organisationer kan spela en stor roll i integrationen av 

bland annat asylsökande, men även nyanlända och andra grupper.  

Det framkom även att det finns en ovisshet i hur många asylsökande som nås av de insatser 

som civilsamhället erbjuder. Det är på grund av detta svårt att dra en slutsats om vilken 

påverkan deras insatser kan ha för just asylsökandes integration. Med tusentals människor som 

väntar på asyl i Sverige (Migrationsverket, 2019), och med hänvisning till tidigare forskning 

om att asylsökande som befinner sig i denna process kan må psykiskt dåligt (Penninx, 2005), 

är detta ett problem. En lösning som vi anser framkom för att undvika att asylsökande faller 

mellan stolarna, är en mer utvecklad samverkan mellan berörda aktörer. En mer utvecklad 

samverkan anser vi även skulle kunna innebära att det skapas en enkelhet för asylsökande att 

vara i kontakt med myndigheter. Även de krångliga systemen som i resultatet beskrivs vara ett 

problem tror vi skulle kunna minska med en utvecklad samverkan.  

När det gäller de utvecklingsmöjligheter som kan finnas med ideella organisationer, framkom 

det i studien att intervjupersonerna vill ha mer långsiktiga insatser men att de anser att 

kommunen endast vill bevilja dem bidrag till kortsiktiga insatser. Detta menar de medverkar 

till att deras organisationer ständigt måste lägga tid på att söka resurser från andra källor. 

Tidigare forskning visar dock på att ideella organisationers insatser har visats vara mer 

effektiva, billiga och innovativa än myndigheters (Atia & Herrold, 2018). Deras styrka anser 

vi således ligger i att de är kreativa, flexibla och vågar ta ut svängarna med sina insatser. Vi 

fann även forskning som visar på att myndigheter tycker om att använda sig av ideella 

organisationer eftersom de kan bestämma hur länge insatserna ska pågå (Edwards & Hulme, 

1996). På grund av detta tror vi att det finns olika synsätt på hur ideella organisationers insatser 

ska brukas. Vi anser däremot att det finns otroligt mycket potential som inte tas tillvara på 

tillräckligt hos dessa ideella organisationer och som skulle kunna blomma ut ännu mer med 

fokus på en större långsiktighet i insatserna. Som tidigare nämnt framkom sociala nätverk och 

relationer som en otroligt viktig aspekt för integration. En långsiktighet i organisationernas 

insatser skulle kunna bidra till ett större skapande av långvariga relationer, eftersom vi anser 

att relationer tar tid att skapa. Vi menar därför på att en större satsning på organisationer i 

civilsamhället samt samverkan med andra aktörer skulle kunna leda till bättre möjligheter för 

integrationen.  
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Vidare forskning 

Vi har genom vår studie erhållit personal på ideella organisationers synsätt på integration och 

deras roll i samhället kopplat till asylsökande. Vi skulle således behöva undersöka den andra 

sidan som behandlar kommunens perspektiv. Vilken syn kommunen har på integration, vilka 

insatser som är viktiga för integrationen, och hur de ser på de ideella organisationerna är av 

värde att vidare forska om och problematisera. Vi har identifierat en kunskapslucka men det 

krävs en mer heltäckande bild på problematiken för att kunna dra en mer välgrundad slutsats. 

Dessutom skulle det vara av relevans att utföra en liknande studie fast med asylsökande. Hur 

de upplever de ideella organisationerna och kommunen, samt hur det kan detta förstås. Det är 

trots allt främst dem som kan svara på hur de själva upplever integrationsinsatserna. Vi ser 

även ett identifierat behov från vårt resultat som handlar om behovet av utvärdering för att de 

ideella organisationerna ska kunna utveckla sina insatser. Men även för att de ska kunna bevisa 

för kommun och andra verksamheter hur viktiga deras insatser är och vad deras insatser har 

bidragit med. Detta anser vi kräver mer forskning, särskilt eftersom de har efterlyst hjälp med 

att utvärdera sina insatser utan framgång. Här tror vi att andra aktörers kunskap kring ämnet 

behöver delges för att kunna utföra utvärderingar på de ideella organisationernas verksamheter 

och insatser.  

Från vårt resultat kunde vi även utläsa en problematik kring att vissa intervjupersoner ansåg att 

exempelvis asylsökande blir utnyttjade av vårdpersonal där de anses i vissa fall ha tagit för 

mycket betalt för utförda tjänster. Detta menade intervjupersonerna kan bero på bristande 

kunskap hos vårdpersonalen angående hur mycket exempelvis människor utan 

uppehållstillstånd ska betala för en viss tjänst. Det här anser vi kan vara ett framväxande 

problem och det behövs således mer forskning för att undersöka vidden av denna problematik.  
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Bilaga 1. 

Informationsbrev till dig som arbetar på en ideell organisation med asylsökande. 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

 

Hej! 

 

Vi heter Jennifer Granberg och Fanny Kapstad och är två stycken socionomstudenter som går 

termin 6 på Umeå Universitet. Detta informationsbrev skickas till dig som arbetar med 

asylsökande på en ideell organisationen. Med detta informationsbrev frågar vi om du och en 

kollega vill delta i vår intervjustudie. I vår utbildning ingår det att vi ska skriva en 

kandidatuppsats vilket är anledningen till att vi vill göra denna studie.  

 

Syftet med studien att undersöka de insatser som ideella organisationer erbjuder asylsökande 

och hur personalen upplever att dessa insatser uppfyller asylsökandes behov av integration. Vi 

vill därför intervjua ett antal personer om de insatser ni erbjuder, svårigheter och möjligheter 

samt hur ni ser på er roll kopplat till integrationen och samhället. Vår förhoppning är att kunna 

påvisa vikten av ideella organisationers roll i samhället när det gäller integration.  

 

Att delta i studien är helt frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. 

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan avskild plats som du väljer.  

Intervjun kommer pågå mellan 20-45 minuter och vi kommer även spela in intervjun för att 

sedan transkribera materialet och använda det till vår uppsats. Ljudfilerna kommer raderas efter 

transkriberingen. Allt material kommer behandlas konfidentiellt och förvaras så att ingen 

obehörig har tillgång till det. Ingen deltagare kommer heller att kunna identifieras i uppsatsen.  

 

Om du har intresse av att delta, hör gärna av dig så snart som möjligt så får du mer information 

om hur studien kommer gå till.  

 

Vi hoppas på att höra från er snart. 

 

Vänliga hälsningar,  

Jennifer Granberg och Fanny Kapstad 

 

Kontaktuppgifter: 

granberg.********@******.*** 

fanny.*****@*******.*** 

Tel: 073-*** ** ** / 070-*** ** **   
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Bilaga 2. 

Presentation 

• Presentation av oss samt tacka för att de vill delta i intervjun. 

• Syftet med studien är att undersöka de insatser som ideella organisationer erbjuder 

asylsökande och hur personalen upplever att dessa insatser uppfyller asylsökandes 

behov av integration.  

• Du har när som helst rätten att avbryta din medverkan och välja att inte svara på vissa 

frågor. 

• Alla uppgifter som du lämnar kommer behandlas med konfidentialitet, vi kommer 

koda och kategorisera allt material, göra allt i vår makt för att du ska kunna vara så 

anonym som möjligt.  

• Materialet som samlats in kommer endast användas i vår kandidatuppsats.  

• Är det okej för dig att bli kontaktad efter intervjun i fall att vi upplever att något känns 

oklart? Du får naturligtvis även gärna höra av dig till oss ifall du har några 

funderingar.    

• Intervjun kommer pågå ungefär 20-45 minuter.  

• Är det okej att vi spelar in intervjun? Materialet som spelas in kommer att raderas 

efter vi har transkriberat det. Det är endast vi som kommer lyssna på det som sägs här 

idag.  

• Har du några frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrund 

• Vill du berätta lite om dig själv? 

• Hur kommer det sig att du började jobba här? 

• Hur länge har du jobbat här? 

• Hur ser en vanlig arbetsvecka/dag ut för dig? 

 

Definitioner 

• Hur skulle du beskriva ordet integration för någon som aldrig hört det förut?  

• Vad anser du är viktigt för en “lyckad integration”? 

 

Insatser  

• Vilka insatser erbjuder ni?  

• Till vem erbjuder ni dessa insatser?  

• Hur kommer det sig att just dessa insatser uppstått? 

• Vem och vad beslutar om vilka insatser som ska verkställas? 

• Vilken insats tycker du är den viktigaste? 

• Finns det insatser som ni skulle vilja införa men inte har möjlighet till?  

 

Organisationens sätt att fungera, samverkan etc. 

• Arbetar ni utifrån några riktlinjer, regler, mål eller liknande? 

• Finns det någon samverkan mellan andra organisationer och/eller kommun? Hur 

fungerar det? 
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• Hur kommer ni i kontakt med asylsökande?  

 

Svårigheter och möjligheter  

• Hur anser du att integrationsarbetet har fungerat för er organisation de senaste åren? 

(Har ni gjort någon förändring?) 

• Vad är det svåraste med ditt arbete? Ge exempel.  

• Vad är det bästa med ditt arbete?  

 

Ideella organisationers roll i integreringsprocessen 

• Vilken roll tror du att ni har i asylsökandes integreringsprocess?  

• Hur tror du att asylsökande upplever de insatser ni erbjuder?  

• Hur tror du att integrationen hade fungerat om inte ideella organisationer fanns?  

 

Avslutning 

• Nu har intervjun pågått i 40 minuter och vi skulle vilja börja avrunda samtalet. 

• Är det något som du skulle vilja ta upp innan vi avslutar? 

• Tack för att du har ställt upp på denna intervju!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


