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Förord 

Initiativet till det här redovisade försöket att ge en bild av hur flyk
tingmottagningen och flyktingars integrationsprocess ser ut, togs 
ursprungligen av Umeå kommuns invandramämnd i samarbete med dess 
Invandrarbyrå. 

Det var framförallt nämndordförande Stewart Rautio och invand-
rarförvaltningens chef Carin Stiberg som var initiativtagare. Jag tackar 
dem för deras förtroende och ett gott samarbete. Politiker, invandrarby
råns handläggare, arbetsförmedlare, SFI-lärare, SYO-konsulent och 
kurator - alla knutna till den lokala flyktingmottagningen - har på ett 
vänligt sätt ställt sin tid till förfogande. Det har möjliggjort för mig att 
fa en öppen insyn i hur flyktingmottagningen fungerar. Jag vill tacka 
dem alla för detta. Intervjuade flyktingar har med ett gästfritt mottagan
de öppnat sig själva och sina hem. Utan deras aktiva och intresserade 
samarbete skulle undersökningen inte ha kunnat genomföras. De har 
alla ära av att så generöst ha ställt sig själva till förfogande. Sist men 
inte minst vill jag tacka socialpedagogen Monika Strandgren för vårt 
samarbete vid intervjuandet av flyktingarna. Hennes insatser har varit 
ovärderliga. 

Undersökningen har i efterhand integrerats inom det Bosniska 
flyktingprojektet som IMER-forskargruppen vid Umeå Universitets 
sociologiska institutionen driver i samarbete med andra forskargrupper 
i Norden, med stöd från Nordiska Ministerrådet och nationella forsk
ningsråd. Särskilt vill jag tacka mycket min nära kollega Lars Göran 
Karlsson för ett intensivt samarbete i slutarbetet med denna rapport. 
Hans konstruktiva kommentarer och helt nödvändiga språkliga syn
punkter har helt enkelt varit mycket värdefulla. Jag vill också tacka 
Carl-Ulrik Schierup för viktiga synpunkter på rapportens utformning. 

Abdul Kadhim 
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Inledning 

Debatten om invandrarfrågor och flyktingpolitik har under de senaste 
åren kommit att intensifieras. Den allmänna bakgrunden är den 
ekonomiska krisen och det stora antalet flyktingar från det forna 
Jugoslavien. Samt det allmänt höga "bidragsberoendet" bland flyktingar 
och den höga öppna arbetslösheten bland invandrare på 28 procent 
jämfört med 7 procent för svenska medborgare (SCB:s arbetskrafts-
undersökningar AKU 1995). För vissa utomeuropeiska grupper är 
andelen arbetslösa betydligt högre. De sysselsatta bland invandrare på 
den ordinarie arbetsmarknaden utgör knappt 50 procent av gruppen 
(AKU andra halvåret 1993). Många invandrare och flyktingar som kom 
till Sverige i slutet av 80- eller böljan av 90-talet står helt utanför 
arbetsmarknaden. En konsekvens av den höga arbetslösheten bland 
invandrare är en allmänt påtaglig skillnad vad gäller levnadsnivå mellan 
invandrare och infödda medborgare (Ekberg 1994). 

Bristande språkkunskaper, dålig s. k. kulturkompetens och bristan
de anpassning till svenskt arbetsliv, bland annat till följd av ej lämplig 
utbildning, anses vara stora hinder för att flyktingar skall integrera sig i 
svenskt samhälls- och arbetsliv. Flera undersökningar har dock kunnat 
påvisa att många arbetslösa flyktingar och invandrare kan det svenska 
språket, har bott länge i Sverige och har en utbildning som väl passar 
arbetsmarknadens behov. Attityder på arbetsmarknaden och bland 
arbetsgivare tycks utgöra ett, bland flera, hinder för invandrares integ
ration. 

Utanförskap och bidragsberoende, men också diskriminering, har 
kommit att bli centrala dimensioner i flyktingars liv. Invandrarbarn som 
växer upp i Sverige får det inte alltid bättre än sina föräldrar, varken 
ekonomiskt eller socialt. Segregeringen, framförallt i storstäderna, är ett 
allvarligt problem som inte går att lösa utan genomgripande och lång
siktiga åtgärder. Problemen leder till frustrationer och sociala spänning
ar och blåser lätt liv i fördomsfulla uppfattningar om invandrarnas 
kultur, livsstil och arbetsmoral. 
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Integrationshindren hänger också här samman med flyktingens so-
cioekonomiska bakgrund, tidigare utbildning och arbetserfarenheter. De 
tycks vidare vara förknippade med vistelsetidens längd på flyktingför
läggning och erfarenheter därifrån. Flyktingmottagningens inriktning, 
organisation och arbetsmetoder i allmänhet spelar också en viktig roll 
för hur flyktingars integrationsprocess utvecklas. 

Föreliggande undersökning inriktar sig på att studera flyktingars 
integrationsprocess i ljuset av den lokala flyktingmottagningen, dess 
organisationsformer och verksamheter. Grundtanken är att implemente-
ringen av svensk flykting- och invandrarpolitik på kommunal nivå i 
hög grad influerar hur flyktingar integrerar sig och hur deras framtid 
kommer att gestalta sig. Mycket gott kan sägas om den lokala flyk
tingmottagningen. Men den har också problematiska sidor. Följande 
bild har avsikt till att ge ett underlag för en diskussion av både flyk
tingmottagningen i sin helhet och flyktingamas egna förutsättningars 
betydelse för integrationsprocessen. 
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En lokal undersökning 

Undersökningen berör flyktingmottagningen i Umeå kommun 1994. Dels 
ges en kvantitativ översikt över olika förhållanden när det gäller samtliga 
i Umeå kommunplacerade flyktingar detta år. Dels presenteras uppgifter 
och erfarenheter från intervjuer med 57 vuxna av dessa flyktingar. 
Tillsammans med sina barn utgör de 30 procent av alla kommun-
placerade flyktingar i Umeå 1994. 

Syftet är att granska skilda möjligheter och hinder när det gäller 
flyktingars integrationsprocess under introduktionstiden. I centrum har 
frågan stått om den lokala flyktingmottagningens verksamhet i relation 
till mottagna flyktingar, deras bakgrund och situation. 

Den vidare ramen för undersökningen är ett projekt som har initie
rats av Nordiska Ministerrådet och som syftar till att studera den flyk
tingpolitiska utvecklingen i Norge, Danmark och Sverige. Projektets 
namn är Nordiskt jämförande projekt angående flyktingmottagningen i 
ett repatrieringsperspektiv. Det särskilda perspektiv som står i fokus i 
detta projekt är hur flyktingpolitik och flyktingmottagning påverkar 
flyktingars villkor och deras förutsättningar för att återvända när så är 
möjligt. Förhoppningsvis kommer föreliggande bidrag till projektet att 
kunna ha ett värde för den praktiska tillämpningen av flyktingpolitiskt 
arbete i lokal flyktingmottagning. 

Flyktingars integration är en dynamisk och mångdimensionell pro
cess, vilket gör att den måste studeras ur en rad olika aspekter. 

För det första de aspekter som rör flyktingarna själva, deras egna 
förutsättningar, socioekonomiska och kulturella bakgrund, sociala 
nätverk, typ av erfarenheter i samband med flykten och av den första 
tiden i det nya landet och flyktingmottagningen, o. s. v. 

För det andra de aspekter som rör flykting- och invandrarpolitiken, 
både i allmänhet och i konkret tillämpning. Flyktingars integration skall 
i enlighet med den svenska invandrarpolitikens målsättningar präglas 
av jämlika villkor, valfrihet och samverkan. Men relevant här är inte 
minst flyktingmottagningens målsättningar och formella såväl som 
informella organisatoriska strukturer. Flyktingmottagningens resurser 
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och åtgärder, kompetens och ansvarsområden, spelar en viktig roll i ett 
implementationssammanhang. Formella och informella samarbetsfor
mer, både till innehåll och form, och i ett interinstitutionellt perspektiv, 
är också viktiga sidor av flyktingmottagningens funktion i relation till 
flyktingars integrationsprocess. 

Interaktionen och det ömsesidiga samspelet mellan å ena sidan 
flyktingmottagningens struktur och funktion, och den andra flyktingar
na själva med sina förutsättningar, kan vara avgörande för flyktingens 
situation och hur integrationsprocessen utvecklas. 

Sammanfattningsvis skulle integrationsprocessen kunna beskrivas 
utifrån en bild av flyktingens situation som bestämd av en rad koncent
riska cirklar av samverkande förhållanden (se figur 1 nedan). 

Interaktionen mellan flyktingmottagningen i dess helhet och flyk
tingarna med sina förutsättningen sker inte i ett vakuum. Samhälleliga 
ekonomiska och sociala betingelser, liksom politiska och allmänkultu
rella, är den bakgrund mot vilken interaktionen verkar som integra
tions- eller segregationsfrämjande. Inte minst viktigt är det kanske att 
understryka de opinionsmässiga och mediala aspekterna härvidlag. 
Mötet mellan flykting och samhälle är till sin karaktär ojämlikt i mak
tavseende. Även detta bör beaktas i varje analys av flyktingars integra
tionsprocess. I denna undersökning har dock bara de förhållanden som 
har med flyktingarna och flyktingmottagningen kunnat studeras. 

Figur 1. Samverkande förhållanden i relation till flyktingens situation 
och integrationsprocessen. 

Flyktingens^socio- Invandrafpoltiken och 
ekonomiska bakgrund, / \ flyktingmottagningens 
utbildning samt / \ organisering, Vnål 
individuella och kollek-j ] och åtgärder | 
tiva förutsättningar A, , J j 

\ Wyktirig- / 
\ /Sìtuawoìh\ / 

AWmänna socioekonomisÄ 
odh politiskt- kulturella föl 
hållanden i mottagarlandet 

Mot bakgrund av ovanstående, har viktiga frågor i intervjuerna med 
flyktingarna varit följande: 
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Vilken betydelse har flyktingarnas socioekonomiska bakgrund? 
Vilken roll spelar tidigare utbildning och arbetserfarenheter? Fyller 
skilda sociala nätverk, i utflyttningslandet såväl som här i Sverige, 
någon bestämd funktion? Vad har flyktbakgrunden och traumatiska 
upplevelser, liksom erfarenheterna av den första tiden som asylsökande 
och tiden på flyktingförläggning, för betydelse? Hur har situationen 
utvecklats efter PUT (permanent uppehållstillstånd) och kommunpla
cering? Hur ser man på tillvaron i Sverige, när det gäller språkinlärning, 
boende, barnens villkor, umgängesmöjligheter, bidragsberoende och 
andra relaterade verksamheter? Vilken syn har flyktingarna på den 
kommunala flyktingmottagningen och dess verksamhet? Finns i allt 
detta familje-, köns-, utbildnings- och åldersmässiga skillnader? Hur ser 
framtidsplanerna ut? Vilka föreställningar har man när det gäller even
tuell repatriering, d.v.s. ett återvändande? 

När det gäller beskrivningen av den lokala flyktingmottagningens 
organisation och verksamhet har följande frågor varit viktiga: 

Vilka är målsättningarna med den lokala flyktingmottagningen? 
Hur ser den allmänna verksamheten ut? Vilka medel används och vilka 
åtgärder vidtas för att förverkliga dessa målsättningar? Vilka organisa
toriska resurser och kompetenser har man att arbeta med? Hur fungerar 
verksamheten under den första tiden: vad gäller flyktingars boende, 
samhällsinformation, SFI, barnens skolgång etc.? Vilka attityder och 
föreställningar har man när det gäller den roll som flyktingars bak
grund, problem och möjligheter spelar? 

Umeå har under en relativt kort tid blivit en invandrarkommun när 
det gäller utomnordiska invandrare. Det har visat sig vara ganska 
oproblematiskt att skaffa kompetens för att kunna ta emot och ge ett 
inledande startstöd till ett relativt stort antal flyktingar. Men när det 
gäller långsiktig och mer komplicerad samhällsservice, t. ex. i form av 
svenskundervisning, praktik, arbete och sådant som kräver en reell 
samordning mellan olika administrativa organ, har verksamheten stött 
på problem. Därför har det varit viktigt att försöka belysa graden av och 
formerna för samarbete mellan berörda parter. Förekommer ett samar
bete och en samverkan mellan skilda kommunala verksamhetsområ
den? 

Flyktingmottagning berör ett samarbete mellan skilda statliga och 
kommunala verkställande organ, men också mellan dessa och berörda 
politiker och nämnder. Därför har det varit av vikt att försöka få svar på 
följande typer av frågor. Vilken insyn har berörda politiker i den kom
munala flyktingmottagningen? Hur förhåller sig politiker till gräsbyrå
kraters verksamhet, olika praktiska problem och frågor? Förekommer 
det något samarbete i invandrarfrågor mellan politiska företrädare för 
olika nämnder i kommunen? 

Undersökningen bygger på uppgifter från politiker, tjänstemän och 
flyktingar vid återkommande intervjuer vid olika tidpunkter. Flykting
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intervjuerna har i huvudsak skett på individnivå. Även familj e- och 
gruppintervjuer har tillämpats. Ömsesidiga diskussioner har visat sig 
vara viktiga när det gäller att få en inblick i skilda flyktingars situation. 
Intervjuerna har varit standardiserade med avseende på nyckelinforma
tion för samtliga flyktingar. I övrigt har en halvstrukturerad och öppen 
intervjuform tillämpats. Det har varit viktigt för flyktingen att få berätta 
och resonera fritt kring det som hon eller han har ansett vara viktigt. 
Målet har varit att försöka spegla hur flyktingsituationen ser ut och hur 
olika aspekter på denna situation hänger samman med varandra. Nästan 
alla flyktingintervjuer har gjorts hemma hos flyktingarna. Många inter
vjuer har kunnat genomföras på svenska, eftersom flera av flyktingarna 
redan hade ganska goda svenskkunskaper. I ett mindre antal fall har 
tolkhjälp varit nödvändig. 

Undersökningsgruppen har vi med hjälp av intervjuer och på annat 
sätt försökt följa upp under nära ett års tid. Urvalet intervjuade bygger 
på frivilligt deltagande, efter information om undersökningens syfte. 
Intervjuundersökningens flyktingar (N=96) kom att bestå till 80 procent 
av bosnienflyktingar. Det har också visat sig att kvinnor och hög-
utbildade blivit överrepresenterade i undersökningsgruppen i jämförelse 
med alla kommunplacerade flyktingar i Umeå 1994. 

De bakomliggande orsakerna till deltagandet i undersökningen lig
ger troligtvis i graden av självtillit och utåtriktade ambitioner hos de 
flyktingar som själva valt att medverka. Många intervjuade ville aktivt 
framföra sina åsikter angående flyktingmottagningen. De ville uttryck
ligen komma i kontakt med andra människor för att diskutera sin tillva
ro, lära sig hur det nya samhället fungerar, utbyta erfarenheter och 
idéer. Flertalet av de intervjuade har också i samband med varje inter
vju själva ställt oss allmänna frågor om Sverige och det svenska sam
hället. 

För samtliga flyktingar med kommunplacering i Umeå 1994 har 
grundläggande uppgifter funnits tillgängliga. Detta innebär att de inter
vjuade flyktingarna i vissa avseenden har kunnat jämföras med hela 
gruppen av emottagna flyktingar. 

De är viktigt att uppmärksamma att de intervjuade utgör ett selek
tivt urval. Deras representativitet kan naturligtvis alltid diskuteras. Det 
finns inget som talar för att man bör ifrågasätta de allmänna intryck 
som man får av intervjuundersökningen. Den skall dock inte uppfattas 
som en statistiskt representativ undersökning som man utan reser
vationer kan generalisera utifrån. 

Viktigt att uppmärksamma är också att undersökningen bara berör 
förhållandena i en kommun. Dessutom handlar integration om en lång
siktig och komplicerad process. I denna undersökning har tidsperspek
tivet varit begränsat. Därför kan man naturligtvis inte bedöma hur 
skilda förhållanden på sikt påverkar flyktingars integrationsprocess. 
Samtidigt är det möjligt att ta denna undersökning som utgångspunkt, 
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dels när andra kommuner och flyktinggrupper studeras, men dels också 
när och om en uppföljning i ett längre tidsperspektiv skall göras. 
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Den lokala flyktingmottagningen 

Inledning 
Umeå är en av de kommuner i landet som befolkningsmässigt växer allra 
mest. En snabbt växande universitetsstad är attraktiv för såväl svenskar 
som invandrare och flyktingar. Umeå kommun har idag (1997) över 
100.000 invånare och är Norrlands största kommun. Universitetet, 
Landstinget och Kommunen är de största arbetsgivarna. Som centrum för 
administration, service, kultur och utbildning har Umeå goda möjligheter 
att ge olika slags utbildningar och kompletterande kurser som behövs för 
flyktingar efter introduktionstidens mer eller mindre standardiserade SFI. 
Den etniska mosaiken ger också ett utrymme för intra- och transetniska 
nätverk, samspel och informationsutbyten. Samtidigt har en av olika skäl 
begränsad arbetsmarknad för invandrare och flyktingar också här lett till 
att en "etnisk arbetsmarknad" böljat ta form och tillväxa. I mars 1995 var 
antalet utländska medborgare utanför den ordinarie arbetsmarknaden 856, 
varav 717 (84 procent) var utomnordiska medborgare (statistik från den 
lokala arbetsmarknadsmyndigheten). 

Andelen utländska medborgare i kommunen var 1994 4.5 procent 
eller cirka 4.300 av kommunens då cirka 95.000 innevånare (Årsbok för 
Sveriges kommuner 1994). Det totala antalet utrikes födda personer var 
1991 ungefar 6.000 (6.3 procent). Antalet personer med utomeuropeisk 
bakgrund har under det senaste decenniet ökat kraftigt. Den största 
utomnordiska gruppen kommer från Iran. Under 1994 togs sammanlagt 
328 flyktingar emot. 

Huvuddelen av de i Umeå kommunplacerade flyktingarna 1994 
(drygt 50 procent) kommer från Bosnien-Hercegovina och andelen 
kvinnor av hela populationen är 40 procent (se figur 2). 
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Figur 2. Totala antalet flyktingar (N=328) kommunplacerade i Umeå 
1994. 

Kvinnor 

®BH 

• SN 

• Rest Ju 

• Övrigt 

BH: Bosnien-Hercegovina, SN: Somalia, Rest Jugoslavien, Övrigt: Irak, 
Iran, Ryssland etc. 

Flyktingar från Bosnien utgör 80 procent (77) av de 96 deltagande 
flyktingar i projektet. Andelen med muslimsk bakgrund från Bosnien 
dominerar med 50 procent av hela undersökningspopulation och 62 
procent av bosniska flyktingar. Medan andelen kvinnor är knappt 50 
procent, (se figur 3). 

Figur 3. Deltagande flyktingar i undersökningen (N=96) 

i BH-muslim 

• BH-kroat 

• BH-serb 

Kvinnor 

BH: Bosnien- Hercegovina. Övrigt: Irak, Iran, Ryssland, 
Eritrea, Somalia och statslösa 
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För 1995 har det planerade antalet mottagna flyktingar satts till 150. Sedan 
1985 har den kommunala flyktingmottagningen sammanlagt omfattat 
ungefar 2.500 mottagna flyktingar. 

Den lokala flyktingmottagningens organisation 
Umeå kommun har sedan 1985 haft en planerad och organiserad flykting
mottagning efter årsvisa överenskommelser med Statens Invandrarverk 
(SIV) om mottagandets omfattning. Redan 1979 inrättades dock en 
invandramämnd (sju ledamöter och sju ersättare) med ett övergripande 
politiskt ansvar för kommunens invandrar- och flyktingverksamhet. 
Samma år inrättades en kommunal Invandrarbyrå, med uppgift att ge olika 
slags service till berörda invandrare och flyktingar. Utåtriktad infor
mationsverksamhet lades också på Invandrarbyråns ansvar. 

Invandramämnden har bara i begränsad utsträckning lyckats mobi
lisera andra nämnder kring ett samlat integrationsarbete, enligt en inter
vjuad politiker. Intresset för invandrarfrågor bland de politiska partierna 
på det lokala planet har helt enkelt varit för svagt. Allmänt tycks det 
också ha förhållit sig på det sättet att de politiker som har velat göra 
politiska karriär har undvikit invandramämnden och dess ansvars
område. Allt detta hänger naturligtvis samman med invandrarfrågomas, 
och därmed invandramämndens, ställning och betydelse. Det invandrar-
och flyktingpolitiska arbetets låga anseende har inneburit att all den 
kompetens och det engagemang som har krävts för styrningen av det 
konkreta integrationsarbetet inte alltid har förelegat. 

Inte så sällan har informella kontakter och diskussioner mellan po
litiker, företrädare för skilda verksamhetsfält och organisationer samt 
invandrarbyråns erfarna handläggare utgjort grunden för formella un
derlag och beslut. Denna "korporativa" modell kan förklaras med den 
allmänna svenska politiska och administrativa kulturen. Skilda tjänste
män har härigenom också med sina vardagserfarenheter, sin utbildning 
och sitt engagemang kunnat komma med argument och visioner med 
integrationspolitisk markkontakt. 

Vid Invandrarbyrån finns idag 22 tjänster av olika slag. Byrån som 
har det direkta ansvaret för flyktingverksamheten kan funktionellt sett 
sägas bestå av två typer av verksamheter. Den ena sysslar med de all
männa invandrarpolitiska målen och ger service till kommunens invåna
re, invandrare och infödda, vad gäller information, tolkförmedling, 
arbete mot rasism och främlingsfientlighet o.s.v. Den andra enheten 
fungerar som en flyktingmottagning som har ansvar för flyktingars 
samhällsintroduktion under den första tiden (i genomsnitt 18 månader 
efter kommunplaceringen). Detta är en både nödvändig och grundläg
gande samhällsservice efter det att flyktingen har flyttat till kommunen. 
Verksamheten omfattar bosättning, SFI-utbildning, barnomsorg o.s.v. 
Dessa två verksamheter är naturligtvis nära relaterade till varandra och 
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har ett gemensamt syfte. Därför är det också viktigt med en nära intern 
samverkan på Invandrarbyrån. 

Tack vare en överlag hög kompetens och långvarig erfarenhet hos 
Invandrarbyråns personal har Invandrarbyrån lyckats bedriva ett väl 
fungerande arbete vad gäller tolkförmedling, bostadsfrågor samhällsin
formation, individuell- och familjerådgivning, SFI-start o.s.v. Intresset 
och engagemanget för flyktingverksamheten är högt bland de anställda. 
Brister har förekommit och tycks i huvudsak hänga samman med en 
bristfällig samverkan mellan olika berörda parter. 

1994 var de flesta på Invandrarbyrån av den uppfattningen att orga
nisationen inte fungerade helt harmoniskt. Till följd av skilda professio
nella, ideologiska och personliga förhållanden har Invandrarbyrån, något 
tillspetsat, tenderat att delas upp i olika informella grupperingar kring 
frågan om hur man på bästa sätt skall bedriva flyktingmottagningen. Det 
ena uppfattningen är den s.k. arbetslinjen, som betonar pragmatiska 
arbetsmetoder med klara målsättningar att slussa ut flyktingarna i egen-
försöijning. Den andra uppfattningen betonar i högre grad den sociala 
omsorgen och tar i första hand hänsyn till flyktingarnas vardagsvillkor, 
sociala och psykologiska omständigheter. Gränslinjen mellan de två syn
sätten är inte helt skarp och behöver heller inte vara absolut. De olika 
synsätten kan komplettera varandra i en uttalat differentierad behandling 
av flyktingar, beroende på individuella behov och förutsättningar. Men 
en brist på dialog och samspel mellan skilda företrädare för de olika 
uppfattningarna om verksamhetens inriktning har påverkat arbetsmiljön. 
"Det går bra, men det kunde bli bättre", konstaterar en handläggare. 

Problematiken och de motsättningar som det handlar om är inte 
ovanliga inom institutioner som arbetar direkt med människor. Men 
skiljaktigheten bör inte vara så stora att de blir till hinder för att man 
skall kunna uppnå organisationens målsättningar. Om de påverkar per
sonalens arbetskvalité negativt, försämrar arbetsmiljön och minskar 
trivseln i arbetet så blir skiljaktigheten till ett allvarligt hinder för verk
samheten. 

Viktigt att understryka är att interna skiljaktigheter ibland kan vara 
en källa till att utveckla organisationen och dess arbetsmetoder, men de 
kan också sända motstridiga budskap. Skillnaderna i den service som 
olika flyktingar får av olika handläggare, även om det är angeläget med 
en individuell behandling, far heller inte bli så stora att en osäkerhet om 
vad man har att förvänta sig av flyktingmottagningen sprids. Flyktingar 
som inte känner till bakgrunden till varför olika handläggare behandlar 
olika flyktingar eller flyktingfamiljer på olika sätt kan känna sig orättvist 
behandlade. 

Under hösten 1994 vidtogs en begränsad omorganisering av In
vandrarbyråns verksamhet, vilken bl.a. omfattade handläggamas arbets
uppgifter. Alla behövde inte längre ha ansvar för ekonomiska frågor. I 
samband med omorganiseringen gjordes en sedan länge efterlyst föränd
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ring. Det ekonomiska stödet till flyktingar benämns numera som "intro
duktionsbidrag" och inte "socialbidrag". Avsikten med denna förändring 
är att man skall undvika kopplingen mellan den ekonomiska ersättningen 
under introduktionstiden och socialtjänstens socialbidrag. Efter den 
begränsade omorganiseringen började vissa handläggare att på eget 
initiativ flytta ut sin verksamhet till SFI-undervisningen vid KOMVUX 
lokaler en dag i veckan för att kunna vara tillgängliga och hjälpa flyk
tingarna "på plats". 

Invandrarbyrån är en kommunal verkställande organisation som se
dan sin tillkomst har varit i relativt ständig förändring. Personalstyrkan 
och verksamheten har successivt och markant blivit större. Den främsta 
orsaken var det stora antalet invandrare och flyktingar som har flyttat in 
till kommunen under det senaste decenniet. En mindre del av organisa
tionens verksamhet, som t ex invandrar service, arbetet mot rasism, 
opinionsbildning samt delar av personalskostnaderna, finansieras av 
Umeå kommun. Den statliga ersättningen till kommunen för vaije 
emottagen flykting eller annan invandrare som omfattas av den kommu
nala flyktingmottagningen har naturligtvis varit den viktiga förutsätt
ningen för verksamhetens expansion. Samtidigt bör det påpekas att ett 
varierande antal flyktingar som kommer till kommunen vaije år inte ger 
ett stabilt och tryggt ekonomisk underlag för verksamheten. 1994 togs 
omkring 330 flyktingar emot och antalet 1995 planeras till 150. Den 
statliga ersättningen varierar naturligtvis med dessa svängningar. Flyk
tingmottagningen, liksom andra kommunala verksamheter, är också 
beroende av konjunkturläget och ekonomiska besparingar i kommunen. 
Många medarbetare sitter på vikariat och har inte fast anställning, vilket 
innebär en osäker anställningsform. Det finns också en schism när det 
gäller personalens relativt sett låga lön i jämförelse med lönen för an
ställda med samma kompetens i andra kommuner. 

Handläggaren - flyktingmottagningens viktigaste länk 

Alla berörda handläggare under flyktingens introduktionstid är 
socionomer (fem tjänster samt ansvarig för Invandrarbyråns flyk
tingverksamhet). Här läggs grunden i ett viktigt arbete. Man försöker att 
följa upp vad som händer med emottagna flyktingar och även hjälpa till 
när det gäller sporadiska behov. Det direkta arbetet med flyktingar från 
olika kulturer med olika bakgrund och förutsättningar kräver att 
handläggare skall ha vad en av handläggarna kallar "skiftande kunskaper, 
mänskliga och professionella kvalifikationer". 

Handläggarnas arbetsuppgifter omfattar råd och stöd, samtals
behandling, samhällsinformation, kontakter med olika myndigheter och 
hjälp med att ordna praktiska frågor som barnomsorg, förberedelse
klasser i grundskola och gymnasium, kontakter med SIV, sjukvård och 
barnmottagning o.s.v. Eftersom flyktingarnas individuella behov och 
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bakgrund är varierande förutsätter arbetet med flyktingar ofta en indivi
duell behandling. Detta förutsätter att handläggaren har både befogenhet 
och möjlighet att använda sitt eget omdöme utan stora hinder från var
ken formellt regelsystem eller organisatorisk praxis. "Ja, jag måste säga 
att jag har ett stort handlingsutrymme", konstaterar en handläggare. 

Vad betyder det att man har ett stort handlingsutrymme? Beroende 
på varierande professionella, ideologiska och etiska övertygelser handlar 
handläggare på olika sätt i skilda konkreta situationer. Arbetet med 
flyktingar är ofta känslomässigt stimulerande, men kan lika ofta vara 
påfrestande, eftersom det ställer stora krav på omdöme och beslutskraft. 
Trots en nödvändig handlingsfrihet måste hela tiden formella och infor
mella regler, målsättningar och rutiner inom organisationen beaktas. 
Handläggare har ett stort, men inramat, handlingsutrymme. Den pro
fessionella hållningen är en påtaglig faktor. Handläggarnas utbild
ningsbakgrund präglar deras synsätt på flyktingars integrationsprocess 
och det stöd som de uppfattas behöva. Aven flyktingarnas uttryckta 
behov har en viss inverkan i detta sammanhang. 

En komplikation i sammanhanget är att flyktingars "normaliserings
process" pågår under flera månader efter PUT och kommunplacering. 
Under denna tid ligger det nära till hands att man tillgriper både ett 
socialt och även psykologiskt stöd. Inte så sällan är detta nödvändigt, 
men kan också i sig lätt skapa ett slags beroendeförhållande (Soininen 
1992). Detta gäller som det har visat sig i vår undersökning, speciellt de 
flyktingar som yrkesmässigt saknar bra förutsättning på den svenska 
arbetsmarknaden eller outbildade flyktingar. "Skilsmässan" mellan 
flyktingen och dennes handläggare kan skapa en osäkerhet och otrygghet 
hos flyktingen. "Det svåraste är när de skall överföras till socialtjänsten. 
Då vill flyktingen inte lämna mig", påpekar en handläggare. Situationen 
ifråga ställer stora krav inte bara på flyktingen, utan också på handlägga
ren. 

Invandrarbyråns begränsade omorganisering i oktober 1994 innebar 
att det numera bara är två handläggare som tar ansvar för ekonomiska 
frågor. Det finns dock fortfarande ett både formellt och informellt sam
arbete och en koordinering av arbetet mellan alla handläggare på skilda 
områden. Arbetsmetoden och mötet med flyktingen har förändrats. 
Handläggare som inte är ansvariga för det ekonomiska stödet koncentre
rar sina insatser till andra stödområden. Flyktingens besök och de frågor, 
ärenden o.s.v. som de kommer med till sina handläggare är inte längre 
av ekonomisk natur. Förändringen har inneburit att handläggaren nu ses 
som en mycket viktig mänsklig resurs, snarare än en utbetalare av pen
ningstöd. Det maktförhållanden som är naturligt i en ekonomisk trans
aktionsrelation har tonats ned och andra arbetsuppgifter och egenskaper 
hos handläggarna har blivit mer uppmärksammade och fått mer respekt. 
Handläggaren kan nu i samarbete med flyktingen arbeta mycket effekti
vare när det gäller det icke ekonomiska integrationsstödet. Nämnvärt är 
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att ett nytt mål- och verksamhetsdokument för flyktingmottagningen i 
kommunen antogs i mitten av 1995 (se bilaga 1). Detta dokument mar
kerar på ett tydligare sätt arbetsfördelningen mellan olika medarbetare 
samt förankrar de organisatoriska förändringar som skett inom invand
rarbyrån i slutet av 1994. 

Samarbete och samverkan 

Centralt för ett samlat och konstruktivt invandrar- och flyktingpolitiskt 
integrationsarbete är samarbete och koordination mellan olika berörda 
kommunala och statliga myndigheter. Detta gäller framför allt Invandrar
byrån och Länsarbetsnämnden, Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) 
myndighet i länet. Arbetsförmedlingens (AF), Arbetsmarknadsinstitutets 
(AMI) och Arbetsmarknadsutbildningens (AMU) roller är många gånger 
avgörande för integrationsprocessen. Det nödvändiga samarbetet omfattar 
också skolväsendet, sjukvård, socialtjänst o.s.v. I Umeå kommun, som i 
andra kommuner, är de berörda kommunala och statliga verksamheter 
bara löst kopplade till varandra vad gäller invandrar- och flykting
verksamheten. Ett nära, kontinuerligt och systematiskt samarbete saknas 
som regel. 

Sedan 1984 har vid olika tidpunkter olika samarbetsgrupper eta
blerats för att åstadkomma en bättre koordination av Invandrarbyråns 
och andra myndigheters verksamhet. Samarbetsgrupper har försvunnit 
efter ett tag. Anledningen har, enligt en medarbetare på invandrarbyrån, 
varit antingen att målsättningen har uppnåtts och kontakterna rutinerats 
eller att det inte har blivit så som man hade avsett, t.ex. på grund av brist 
på ekonomiska eller personella resurser. En annan medarbetare påpekar 
att det gemensamma för de olika samarbetsgrupperna har varit att de har 
omvandlats till fora, utan egna befogenheter och handlingskraft. Resurs
frågorna, d.v.s. frågan "Vem skall stå för betalningen och till vad?", har 
ofta varit avgörande. Skilda verksamheters egna intressen och målsätt
ningar, i ett komplicerat intersektoriellt verksamhetsområde med mycket 
diffus ansvarsfördelning, har också förhindrat ett permanent och effek
tivt samarbete mellan berörda kommunala och statliga organ. "Det ligger 
inte inom vårt kompetensområde" är ett argument som har utgjort ett 
hinder. Det bristfälliga samarbetet är ett faktum, trots att man politiskt, 
på det lokala planet, har tagit ställning på följande sätt i det kommunala 
invandrarpolitiska handlingsprogrammet: "Vaije nämnd, styrelse och 
förvaltning har, på underlag av detta handlingsprogram, att inom sina 
respektive verksamheter utarbeta planer och fastställa delmål så att 
kommunen kan nå de invandrarpolitiska målen" (Invandrarpolitiskt 
handlingsprogram, Umeå kommun 1993, s. 13). 

På Invandrarbyrån menar en informant att arbetsförmedlingen (AF) 
har ett alltför begränsat intresse när det gäller flyktingar. Man anser att 
AF prioriterar arbetslöshetsfrågor i allmänhet och inte tar hänsyn till 
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flyktingars särskilda behov. På AF påpekar en projektledare för arbetslö
sa invandrare att lösningen på den massiva arbetslösheten bland invand
rare kräver en helhetsyn. Förhastade och kortsiktiga prioriteringar av 
vissa grupper, t ex flyktingar, är ingen ideal lösning enligt hans uppfatt
ning. En arbetsförmedlare med lång förmedlingserfarenhet kritiserar 
flyktingpolitiken när det gäller hanteringen av asylärenden, den långa 
förläggningsvistelsen och avsaknaden av meningsfull sysselsättning i 
allmänhet. Dessutom menar han att rasismen och rädslan för det okända 
skapar en osäkerhet hos arbetsgivare vilket utgör en viktig orsak till 
varför invandrare inte kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt betonar 
han att en del invandrare har kommit att bli helt passiva på grund av de 
långa vistelsetiderna ute på flyktingförläggningar. Orsaken till passivi
teten ligger enligt honom också i det omhändertagande som flyktingen 
möter i kommunerna. 

Olika regelsystem, intressen och resurser har inneburit att ett konti
nuerligt samarbete mellan skilda parter inte har förverkligats. Arbetet 
med långsiktiga och mer komplicerade frågor, där öronmärkta resurser 
och en delegerad beslutsrätt har krävts, har aldrig fått riktigt fotfäste och 
utrymme. Samordningsproblemen har också vanligtvis inneburit att man 
snarare har sett brister hos de andra parterna i samarbetet än prövat sin 
egen verksamhet självkritiskt. Olika berörda myndigheter har dock 
aldrig tackat nej till samarbete, även om samarbetsprocessen ofta har 
blivit ineffektiv. Det har heller inte förekommit att skilda aktörer har 
motarbetat varandra i invandrar- och flyktingpolitisk verksamhet. Nor
mala kontakter och ett visst samarbete mellan t ex Invandrarbyrå, arbets
förmedling, sjukvård, kommunal vuxenutbildning o.s.v. har hela tiden 
förekommit i någon form. Det som har saknats är ett sammanhållet 
integrationsarbete under ett gemensamt paraply. Konsekvenserna av 
detta förhållande visar sig inte minst i det läge när flyktingarna är klara 
med sin SFI och står inför steget att kliva ut i en vidare integration i 
samhället. För att det steget skall fungera bra krävs en tidig samordning 
av flera olika verksamheters insatser. 

I slutet av 1994 etablerades i kommunen en ny samarbetsgrupp för 
att tackla den stora arbetslösheten bland invandrare och flyktingar. I 
samverkansprojektet deltar representanter från AF, Invandrarbyrån och 
andra berörda parter. Under en treårsperiod avser man att med stöd 
hjälpa invandrare och flyktingar att få arbete eller "lämplig" utbildning 
som kan leda till arbete. Insatserna inriktas bl.a. mot att påverka företa
gares och arbetsgivares attityder. Enligt projektets ledning skall man 
även verka för att invandrare och flyktingar skall bli mer insatta i den 
svenska arbetsmarknadens kultur och normer, dvs utveckla en bättre 
"kulturkompetens" när det gäller att söka arbete. Projektet tyder på att ett 
samlat grepp fortfarande är viktigt, inte minst när det gäller försämring
en av invandrares och flyktingars egenförsöijning och arbetsmarknads
anknytning. 
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F lyktingmottagningens 
verksamhetsområde och åtgärder 

Introduktionsmottagning 

När flyktingen eller flyktingfamiljen anländer till kommunen tas man om 
hand av en flyktingmottagare som skjutsar till den bostad som flykting-
mottagningen redan har ordnat. I andra fall bor flyktingen eller 
flyktingfamiljen någon eller några veckor i genomgångbostad. Praktiska 
frågor och ansökan om lån från den statliga myndigheten CSN (Centrala 
studiemedelsnämnden) för hemutrustning och möbelinköp avklaras 
också tidigt. Omedelbart försöker man ordna så att flyktingen får träffa 
en handläggare för att göra en första planering för framtiden: för både 
vuxna och barn om det handlar om en flyktingfamilj (se bilaga 2). 

Efter cirka två veckor böljar flyktingen på en två veckors "intro
duktionskurs" som syftar till att ge nödvändig samhällsinformation och 
information om kommunens flyktingmottagning. Man informerar om 
SFI, praktik och arbete, myndigheter och skolor som man kommer att 
ha kontakt med, hur sjukvården fungerar, möjligheter till familjeråd
givning och försäkringskassan. Man samtalar om kulturmöten och 
psykiska reaktioner vid livsförändring samt informerar om föreningsliv, 
fritid och kultur i Umeå. De som håller i all denna informationsverk
samhet representerar Invandrarbyrån, SFI-lärare, SYO- konsulenter, 
arbetsförmedlare och kuratorer. I samband med introduktionskursen gör 
man studiebesök på olika myndigheter, som t.ex. försäkringskassa och 
arbetsförmedling. Under kursen gör man också en test för att fastställa 
flyktingens kunskapsnivå i svenska (se bilaga 3). Samtliga inblandade 
fortsätter att informera om skilda förhållanden under de följande måna
derna som flyktingen normalt är sysselsatt med att läsa på SFI. 



28 Abdul Kadhim 

Individuell introduktionsplan 

Efter riksdagsbeslut (Prop. 1989/90: 105, S fu 21, rsk 281) infördes fr o m 
januari 1991 ett nytt system för schabloniserad statlig ersättning till 
kommunerna för deras flyktingmottagning. Beslutet innebar bl.a. att 
myndigheterna för vaije flykting, och i samråd med samma person, 
skulle upprätta en s k individuell plan för individens introduktion till ett 
eget liv i det svenska samhället (SFS 1990:927). Enligt förordningen är 
upprättandet av sådana individuella introduktionsplaner (IPL) i princip ett 
villkor för kommunens rätt till schablonersättning för emottagna 
flyktingar. Syftet var att stimulera kommunerna att så effektivt och 
snabbt som möjligt integrera flyktingen i det svenska samhället. Den 
kommunala flyktingmottagningen, arbetsförmedlingen och andra berörda 
organ uppmanades att samarbeta och samordna sina insatser genom ett 
gemensamt upprättande av introduktionsplanen med utgångspunkt i 
flyktingens individuella behov och hans eller hennes aktiva delaktighet i 
planerna för framtiden. Genomförandet av introduktionsplanen skulle 
likaledes vara gemensamt och samordnat. 

Introduktionsplanen skulle omfatta bosättning, kartläggning av den 
personliga situationen, familjeförhållanden, tidigare utbildning och 
yrkeserfarenhet samt kartläggning av barnens situation och eventuella 
behov av stödinsatser, utbildning i svenska, samhälls- och yrkesoriente
ring, bedömning av behov av kompletterande utbildning, praktik 
och/eller arbete (se bilaga 4). I Umeå kommun har man även s. k. 
handlingsplan där viktiga delmål och framsteg noteras vid olika tid
punkter (se bilaga 5). En sådan kartläggning och planering och uppfölj
ning förutsätter naturligtvis ett nära samarbete mellan företrädare för 
skilda sektorer/myndigheter om de skall vara realistiska och genomför
bara. 

Umeå har, liksom majoriteten av landets kommuner, ännu inte helt 
levt upp till kraven som ställs i förordningen." Normalt är det bara en 
handläggare, tolk och flyktingen själv som är närvarande när introduk
tionsplanerna upprättas. Eventuella förändringar i planens innehåll 
noteras när flyktingen besöker sin handläggare. AF- representanten på 
KOMVUX upprätter egna introduktionsplaner för flyktingarna. Under 
1994 skedde ingen systematisk samordning eller gemensam uppföljning 
mellan Invandrarbyrån och AF. Under 1994 etablerades en samord
ningsgrupp i projektform för att utveckla en närmare samordning av 
flyktingverksamhet vid skilda myndigheter. Vid sekundärflyttning till 
annan kommun skickas inte systematiskt. Det är inte heller vanligt att 

Under 1995 har viktiga förändringar vad gäller flyktingmottagningens organisering, 
arbetsmetoder och samarbetsformer med vissa berörda myndigheter skett. Dessa förändring
ar kommer att uppföljas närmare och studeras i relation till de individuella introduktionspla
nerna i synnerhet och arbetet med flyktingar i allmänhet. 
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introduktionsplaner bifogas för de flyktingar som flyttar in till Umeå 
från annan mottagningskommun. Detta kan ibland förklaras med det 
faktum att vissa kommuner inte upprättar sådana planer. Det är inte 
heller vanligt att handläggare efterlyser introduktionsplaner vid sekun
därinflyttningen. 

När det gäller den enskilda flyktingens delaktighet i introduk
tionsplanens upprättande, och i vilken utsträckning flyktingen kan 
påverka berörda myndigheters omdömen och förslag, kan man konsta
tera att så gott som samtliga intervjuade flyktingar har angett att de 
efter sex månader i kommunen inte kände till de individuella introduk
tionsplanerna. Flyktingen kan blir mer motiverad om han/hon aktivt får 
kännedom om IPL och syftet med denna och därmed medverkar i sin 
egen framtidsplanering och själv genom denna medverkan får ta ansvar 
för sin framtid. En förutsättning för detta är naturligtvis att de individu
ella introduktionsplanerna mer än vad idag är fallet blir till en central 
del i den lokala flyktingmottagningen. 

Vissa flyktingars attityder till och kritiska synpunkter på den orga
niserade flyktingmottagningen speglar en känsla av maktlöshet inför en 
mer eller mindre styrd tillvaro. Allt är i förväg planerat: "Det är de som 
bestämmer vad vi ska göra. Allt är planerat i förväg och vi kan inte säga 
nej. Om jag börjar arbeta så förlorar jag min rätt att läsa svenska. De 
försöker att hjälpa oss, men på deras sätt. Det är det som de tycker som 
skall vara bra för oss. Vi kan inte klara oss utan hjälp. Vi har inga 
pengar, inga erfarenheter och kunskaper om det svenska samhället. Så 
det är de som tar hand om oss. Ibland frågar de om vad vi tycker och 
tänker. Men de har ju redan planer". 

Flyktingars delaktighet i "planeringen" av sin framtid tycks vara 
minimal. Så gott som samtliga intervjuade menar att de inte kan påver
ka myndigheterna, deras bedömningar, förslag och arbetsmetoder. De 
flesta med kritiska uppfattningar saknar samtidigt egna visioner och 
alternativa lösningar. Därför förekommer också ibland mer eller mindre 
"blinda" reaktioner som reflekterar en allmän längtan efter "frigörelse". 
"Det är ett dåligt system som tvingar människor att söka socialhjälp 
istället för att få arbeta. Systemet skulle vara individuellt och skapa mer 
självständighet. De behandlar oss ibland som om vi är bebisar". 

Det är framförallt högutbildade akademiker och flyktingar med 
medelklassbakgrund, samt de med kvalificerade yrkes- och arbets
erfarenheter, som tenderar att kritisera flyktingmottagningen. Trots de 
kritiska synpunkterna anser ändå mer än hälften (65 procent) av inter
vjuade flyktingarna att flyktingmottagningen gör ett bra arbete. "Bra 
organisation. Sverige har bra erfarenhet av flyktingar. Man arbetar så 
att flyktingen snabbt skall bli självständig." De flyktingar som har 
kontakter med släktingar och bekanta i andra kommuner i landet jämför 
med hur flyktingmottagningen fungerar där, söker nackdelar och för
delar. "Inte så dåligt om man jämför med söderut. Jag är nöjd. Det är 



30 Abdul Kadhim 

bra för flyktingar. Det är en bra stad". 
De mest positiva till flyktingmottagningen är äldre människor, 

samt de grund- och gymnasieskolutbildade. Bland bosnier är muslimer 
mer positiva till flyktingmottagningen än andra. Övriga flyktingar 
(irakier, kubaner, ryssar, eritreaner, somalier och statslösa) har överlag 
en mer positiv inställning till kommunens flyktingmottagning än flyk
tingar från f.d. Jugoslavien. Allmänt kan också sägas att kvinnor, starkt 
traumatiserade flyktingar, gifta och barnfamiljer tenderar att vara mer 
positiva till flyktingverksamheten än övriga. Utbildningsfaktom tycks 
vara viktig. Ju högre utbildning, desto mer kritisk. Ser man sig själv 
som europé har man oftast högre förväntningar och starkare självförtro
ende, ställer krav och driver sina ambitioner. Detta förhållande förstärks 
också av myndigheternas relativt sett allmänt positiva förväntningar på 
"europeiska" flyktingar. 

Avslutningsvis kan det vara viktigt att påpeka att inställningen till 
flyktingmottagningen inte är statisk. Flyktingar ändrar sina åsikter 
successivt beroende på hur det går med integrationsprocessen, vilka 
erfarenheter man har eller far med tiden. Det är också mycket viktigt att 
uppmärksamma det faktum att flyktingars syn på flyktingmottagningen 
och på sin tillvaro, under den första tiden i det nya landet, i hög grad, 
bestäms av egen bakgrund, tidigare erfarenheter och livssätt. Det tar ett 
tag innan en realistisk och rimlig verklighetskontakt utvecklas. Flyk
tingarna måste få tid att utveckla sina förhoppningar och framtidsplaner 
i relation till sina livsvillkor. Det är angeläget att man inom flykting
mottagningen systematiskt och i högre grad än idag, tar hänsyn till 
flyktingarnas egna medverkan. Större utrymme för deras intressen, 
kompetens och vilja bör lämnas så att de själva också spelar en central 
och konstruktiv roll i integrationsprocessen. 

SFI (Svenska för invandrare) 

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI), anordnad av den 
kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX), spelar en grundläggande 
roll i flyktingmottagningen. Målsättningen med SFI-utbildningen är att 
"ge invandrarna sådana kunskaper i svenska språket samt om det svenska 
samhället och arbetslivet att invandraren kan ta vara på sina rättigheter 
och påverka sin situation samt fullgöra de krav och skyldigheter som det 
dagliga arbetet bjuder" (Prop. 1983/84:199,15). 

Invandrarbyrån köper in SFI-utbildningen av KOMVTJX sedan 
1991. Tidigare skilde man på GRUNDVUX (vuxenutbildning på 
grundskolenivån) och KOMVUX (utbildning på gymnasienivån) när 
det gäller SFI, men dessa utbildningar är nu integrerade till en enhet. 
Tidigare kunde det anses som nedsättande att gå på SFI-utbildning på 
GRUNDVUX. Alla SFI-lärare har lärarbehörighet. Man arbetar med 
ungefar 20 grupper med 10-14 elever i vaije grupp. Eleverna läser 25-
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30 lektioner â 45 minuter i veckan. På SFI'n i Umeå läser cirka 300 
elever från mer än 30 olika språk/nationaliteter. 1994 var medelåldern 
bland eleverna 32 år. 

Två SFI-grupper är avsatta för elever med traumatiska upplevelser. 
Deltagarna i dessa två grupper är i huvudsak bosnier. Man försöker 
genomgående att anpassa utbildningen genom att t ex använda bilder 
och musik. Istället för läroböcker eftersträvar man att använda material 
som skapar en närhet i studierna. En trivsam studiemiljö i allmänhet är 
också något som man medvetet försöker skapa. 

Flyktingen börjar på SFI'n i genomsnitt nio veckor efter att 
han/hon har anlänt till kommunen. Det är i sig en lång väntetid. Förut
om de ekonomiska kostnaderna för denna långa väntetid innebär vänte
tiden också en förlust för flyktingen. Det kan vara passiviserande och 
ge felaktiga signaler att få gå och vänta. Tilltron till flyktingmottagning 
och samhälle befrämjas härigenom inte alltid. Väntetiden kan delvis 
förklaras av att antalet flyktingar som kom första halvåret 1994 var 231 
(inklusive barn) eller 70 procent av det totala antalet (328) emottagna 
flyktingar för hela året. Av dessa var det 170 vuxna eller ca: 70 procent 
av dem 247 vuxna flyktingar (18 år och uppåt) som skulle anlända till 
kommunen och bölja läsa SFI samma år (se fig. 4). Givetvis skapar en 
så ojämn fördelning över året planeringsproblem. Flyktingarna måste 
först gå på den tidigare nämnda introduktionskuren i två veckor innan 
SFI-studierna kan starta. Även väntetiden på daghemsplats för barn är 
en anledning till att vissa föräldrar måste vänta med att böija sin SFI-
utbildning. 

Som framgår av figuren nedan kom flertalet av flyktingarna under 
första halvåret. Bara en tredjedel anlände under den andra halvan. Med 
undantag för juli och september var antagningen till SFI-utbildningen 
kontinuerlig med huvudsakliga fyra antagningsperioder: januari, maj, 
augusti och november. 

Det stora antalet mottagna flyktingar i Umeå under 1994 har inte 
medverkat till några större problem för SFI-utbildningen. Arbets
belastningen för SFI-lärarna och andra berörda anställda har dock ökat. 
Även antalet studerande i varje grupp har varit större än i vanliga fall, 
vilket en del flyktingar har påpekat. Vad som också bör påpekas är att 
under den första tiden i kommunen är skolan det enda stället där man 
praktiserar sin svenska. 
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Figur 4. Antalet nyanlända flyktingar 18 år och uppåt (N=247) och 
nyantagna flyktingar till SFI-utbildning (N=200) under 1994. 

• Nyantagna flyktingar till SFI 

B Antalet nyariarria flyktingar 

En SYO-konsulent, kurator och arbetsvägledare sitter i KOMVUX 
lokaler för att kunna ge service "på plats" och hjälpa flyktingarna på nära 
håll. Arbetsförmedlingens representant informerar om arbetsmarknads
situationen och ordnar praktikplatser under SFI-utbildningen. Hon 
hjälper till med att försöka skaffa arbete eller beredskapsarbete för de 
flyktingar som vill bölja arbeta direkt efter SFI'n, försöker ordna 
utbildningsplats på AMU (arbetsmarknads-utbildningen) o.s.v. Kart
läggningen av flyktingens utbildning, tidigare arbete och egna önskemål, 
liksom lämpliga praktikplatser, gjordes under 1994 först när flyktingen 
hade läst 300-400 timmar SFI. På grund av rådande arbetsmarknadsläge 
har det inte varit så lätt att förmedla varken arbete eller arbetsmark
nadsutbildning. Även praktikmöjligheterna var begränsade, till följd av 
konkurrens från ungdomspraktik, ALU (arbetshvsutvecklingsvikariat) 
och liknande. SYO-konsulenten hjälper till med att både individuellt och 
i grupp informera om utbildningsfrågor. Hon hjälper också till med att 
skicka flyktingarnas utbildningsbetyg till berörd central myndighet för 
utvärdering. En kurator står till Ijänst med att underlätta flyktingars 
kontakter med myndigheter, krissamtal och vid behov även hembesök. 
Hon har regelbundna diskussioner med SFI-lärare och flyktingen när 
något inte står rätt till. Vid behov koordinerar kuratorn sitt arbete med 
handläggare på invandrarbyrå, socialkontor och vårdcentral. 

En SFI-lärare med mycket lång erfarenhet anser att SFI-utbild
ningen, med sin form, sitt innehåll och sin längd, inte är tillräcklig för 
att flyktingar språkligt skall kunna klara sig utan hinder i samhälls- och 
arbetslivet. Antalet studerande varierar och ibland blir arbetsbelastning
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en stor. Idag arbetar man med mindre resurser än vad man gjorde för 
t.ex. 5 år sedan. Idéer har funnits för att utveckla svenskundervisningen 
genom ett närmare samarbete mellan SFI och AMU. De studerande 
skulle då inrikta sig antingen teoretiskt eller praktiskt. Denna idé har 
inte kommit att förverkligas. SFI-lärarens mening är att en bra språkin
lärning inte bara kan ske genom skolan och undervisningen. Det hela är 
också en social fråga. För en del flyktingar tar det lång tid att lära sig 
svenska p.g.a., bl.a. den sociala isoleringen. Detta beror bl.a. på att man 
inte kan praktisera det man lär sig i skolan. Andra viktiga villkor för 
språkutvecklingen är flyktingens sociala situation, sociala bakgrund, 
språktillhörighet och kulturnärhet (till den svenska kulturen). Ytterliga
re en annan SFI-lärare ger uttryck för liknande åsikter, men betonar 
också att psykologiska och traumatiska upplevelser, kan vara hinder vid 
språkinlärningen. 

I normala fall tar det cirka ett år eller i genomsnitt 700 timmars 
undervisning att genomgå SFI-utbildningen och klara SFI-testet med 
godkänt resultat. Äldre flyktingar och andra utan studievana läser 
svenska på halvtid (tre dagar i veckan) och i en långsammare takt. 42 
av de 57 intervjuade har klarat SFI-testet i genomsnitt med enbart 416 
timmars undervisning. Det genomsnittliga antalet timmar för män är 
424 och för kvinnor 408 timmar. 

Tabell 1. SFI- resultat efter utbildningsbakgrund juni 1995 

Utbildningsnivå Universitet/, 
högskola 

Gymnasium; Grundskola 
-

Antal flyktingar 24 
(42%) 

26 
(46%) 

7 
(12%) 

Medel ålder 36 år 30 år 46 år 
Andelen klara med SFI 87% 80% 0% 
Antal lästa SFI-timmar 424 454 600-

I Tabell 1 ovan framgår utbildningsnivåns betydelse för språkinlärningen. 
Flyktingens ålder spelar också en viss roll. Flyktingar med högre 
utbildning bakom sig har ett uttalat motiv att så snabbt som möjligt lära 
sig svenska för att kunna komma in på arbetsmarknaden och få utnyttja 
sin kompetens. Flertalet av dessa flyktingar är äldre än 30 år och känner 
att tiden rinner iväg mycket snabbt. Oron för att förlora sin kompetens 
och därmed hamna i ett permanent arbetslöshetstillstånd är påtaglig. 
Deras oro är naturligtvis helt berättigad. Även flyktingar med gymnasie
kompetens har starka motiv att snabbt klara av sina SFI-studier. De vill 
antingen direkt böija arbeta eller studera vidare, skaffa sig familj och ett 
stabilare liv. Medelåldern för denna grupp är också relativt hög. 

SFI-avbrotten i vår undersökningsgrupp består av 6 flyktingar eller 
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knappt 10 procent. För alla de som började läsa SFI 1994 (200 flykting
ar) var avbrottsandelen cirka 15 procent. Den främsta avbrottsorsaken 
är utflyttning från kommunen. Ogiltig frånvaro skall rapporteras av 
SFI-lärare till handläggare på Invandrarbyrån för eventuellt avdrag på 
den ekonomiska ersättning som flyktingen far. Motivet för detta är att 
markera att fortsatt SFI-utbildning i princip är ett villkor för flyktingens 
rätt till introduktionsersättning. 

Även på flyktingförläggningarna brukar man bedriva svensk
undervisning. En aktiv deltagande i denna verksamhet påverkar positivt 
den tid man behöver på sig för att avsluta sin SFI-utbildning efter 
kommunplaceringen. Alla har dock inte kunnat eller haft möjlighet att 
fa en sådan svenskundervisning (se tabell 2). Bara 11 av 51 flyktingar 
med vistelse på flyktingförläggning har läst svenska mer än 150 timmar 
innan kommunplaceringen. Resten (40 eller 78 procent) har läst mindre 
än 150 timmar. 

Tabell 2. Antal timmar i svenskundervisning på flyktingförläggningar 
samt antal deltagande flyktingar. 

Antal llsta timmar : 0-49 50-99 100-149 150 
Antalflyktingar 18(35%) 16(31%) 6(12%) 11 (22%) 

Med tanke på den genomsnittligt sett långa vistelsetiden på flykting
förläggning kan man ifrågasätta om vistelsen ifråga har varit helt 
meningsfull, åtminstone vad gäller språkinlärningen. Flyktingarna anger 
olika orsaker till varför man inte har läst svenska på flykting
förläggningen. De främsta orsakerna som uppgets var bristande 
motivation samt att svenskundervisningen där var dåligt organiserad. 

Efter avklarad SFI-utbildning går man vidare till AMU, läser på
byggnadskurser på KOMVUX (t ex i svenska, matematik, biologi 
o.s.v.) eller fortsätter med universitetsstudier eller preparandutbildning 
för sådana studier. Endast ett fatal går direkt till arbete. 

Flyktingbarnens situation 

Skolpliktiga barn böljar sin skolgång så snart det är praktiskt möjligt att 
ordna. Särskilda förberedelseklasser firms. Efter en tid i dessa flyttas 
sedan skolpliktiga barn ut på grundskola i respektive bostadsområde. 

Ej skolpliktiga barn bereds plats på en särskild förskola för flyk
tingförskola (Tellus), eller undantagsvis på vanligt daghem, beroende 
på föräldrarnas önskemål och tillgången till lediga platser. Alla barn i 
förskoleåldern (11 barn i undersökningsgruppen) har fått tillgång till 
daghemsplats i någon form. Väntetiden för daghemsplats har varit 2-3 
månader. 
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När det gäller kontakterna med svenska barn förekommer de 
främst i skolan. I det egna bostadsområdet är barnen ganska isolerade 
från svenska barn och umgås i huvudsak med andra flyktingbarn med 
samma bakgrund. Fritiden används till olika aktiviteter i den mån fa
miljens ekonomi tillåter det. Ofta blir det då någon form av sport. Kul
turella aktiviteter far familjen avstå från. Pengarna räcker inte, menar 
man. Somliga känner sig isolerade. "Svenska barn vet ingenting om hur 
vi hade det i vårt land. De tror inte ens att vi hade TV. Som om vi var 
fattiga", uttryckte sig ett av flyktingbarnen. 

I andra fall kan situationen te sig något bättre. Det är på daghem 
och i skola som barnen böljar känna sig mer hemmastadda. Detta beror 
naturligtvis på att barnen dels lär sig snabbt att kommunicera med andra 
barn, inklusive svenska barn, på svenska. Dels gör den "öppna miljön" 
på daghem och i skola, till skillnad från den "slutna miljön" och ano
nymiteten som allmänt sett präglar livet i bostadsområdet, det betydligt 
lättare för barnen att snabbt knyta kontakter med andra barn. 

Flyktingförskolans (Tellus) föreståndare menar att många barn är 
traumatiserade. Syftet med ett speciellt daghem för flyktingbarn är att 
man vill förbereda både föräldrar och barn innan de böljar på ett "van
lig" svenskt daghem. Föräldrarna far information om det svenska för
skolesystemet på sitt eget språk. "En del har inte uppfattat eller vet inte 
mycket om hur barn fungerar. Hon betonar vikten av en professionell 
barnomsorg. Enligt henne handlar det också om att utveckla en känsla 
av trygghet genom att man får använda (och förstärka) sitt modersmål 
under den första tiden. Detta är enligt föreståndaren viktigt för barnens 
identitet och relation till sina föräldrar. 

Många föräldrar, särskilt högutbildade, är angelägna om att deras 
barn skall fa gå på ett vanligt dagis enligt föreståndaren. Föräldrarna är 
av den uppfattningen att barnen bättre kan klara sig i samhället om de 
på ett tidigt stadium lär sig det svenska språket. Samtidigt tycker föräld
rarna att hemspråkundervisningen är viktig, även om en del föräldrar 
tycker att de själva kan lära barnen det egna modersmålet. 

Ett viktigt problem, enligt föreståndaren, är att många vuxna flyk
tingar själva är traumatiserade och har en svår tillvaro. Därför ser de 
inte sina barns behov och problem, menar föreståndaren på flyktingför
skolan. Hon menar att förskolan här kan fungera som en resurs eller 
kompetens. En av de uppgifter som man har på flyktingförskolan är 
också att handleda personal på andra daghem som själva tar emot in
vandrarbarn eller barn som varit på flyktingförskolan. Personalen på 
flyktingförskolan får dessutom själva psykologisk handledning varan
nan vecka. 

De flesta föräldrar anser att deras barn har en god fysisk och psy
kisk hälsa. De kan dock samtidigt berätta om traumatiska händelser och 
svåra upplevelser som barnen har gått igenom. Trots detta tycker för
äldrarna att barnen har klarat sig bra och att de nu mår bättre. Det finns 
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dock de som har uttryckt behov av att få gå på den psykiatriska bam-
flyktingmottagningen med sina barn. 

Symptom som rädsla för skarpa ljud och mardrömmar, känsla av 
otrygghet och längtan efter nära släktingar är ganska vanliga. Mer än 
hälften av de flyktingar som har intervjuats har antingen gått genom ett 
kollektivt eller personligt trauma (ungefar en fjärdedel vardera). 

Det finns en lokalt väletablerad kompetens och en stor beredskap 
vad gäller den psykiatriska flyktingvården, med psykologer, psykotera-
peuter, läkare, sjuksköterskor och kuratorer som själva har specialiserat 
sig i flyktingfrågor och flyktingskapsproblematik. Flyktingteamet och 
Bamflyktingmottagningen är viktiga resurser. Den senare verkar inom 
ramen för den barnpsykiatriska kliniken. Man försöker att undersöka 
alla flyktingbarn efter kommunplaceringen. Det är dock inte helt klart 
för flertalet av föräldrarna att derma undersökning bygger på frivillig 
medverkan. Den psykologiska och psykoterapeutiska beredskapen för 
att hjälpa människor med speciella vårdbehov, och inte minst flyktingar 
med traumatiska upplevelser, är av yttersta vikt. Samtidigt är verksam
heten inte oproblematisk ur alla synpunkter sett. Så långt möjligt bör 
man lämna utrymme för flyktingar att själva aktivt söka en sådan hjälp. 
Om verksamheten institutionaliseras och mer eller mindre obliga
torieläggs så kan det komma att få en negativt kategoriserande kon
sekvens visavi flyktingar och deras barn. 

Ytterligare en resurs i sammanhanget är Röda Korset, som i böljan 
av 1994 startade ett treårigt projekt för att hjälpa tortyrskadade asylsö
kande och flyktingar. Projektmedlemmarna är med på frivillig basis och 
representerar skilda erfarenheter och kompetenser. Man har genomgått 
utbildningsdagar och fatt handledning i samtalsmetodik för att kunna 
klara av verksamheten. Den huvudsakliga inriktningen är att lyssna och 
ge samtalstöd till tortyrskadade och andra traumatiserade asylsökande 
och flyktingar. Svårare fall hänvisar man till specialiserade institutio
ner. 

Boendet 

Mottagarkommunernas tillgång på bostäder har i viss mån styrt 
fördelningen av flyktingar vid kommunutplaceringar. Problemet är att i 
många områden där det finns tillgängliga bostäder, så finns det sällan 
tillgängliga arbetstillfällen eller utbildningsmöjligheter. Flyktingar har 
dessutom egna föreställningar, nätverk och önskemål som många gånger 
känns centrala att ta hänsyn till. Det kan t.ex. fylla en vital psykosocial 
funktion att få bo i närheten av släktingar eller bekanta från samma 
område från hemlandet. Härigenom kan en känsla av trygghet befrämjas 
och dessa människors tillvaro underlättas. Det vanligaste motivet till 
sekundärflyttning från Umeå kommun, enligt en handläggare är att man 
vill förenas med sina släktingar. 
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Tillgången på bostäder styr också den interna fördelningen av 
flyktingar inom kommunen (Se figur 5). Allmänt sett har en viss kon
centration av flyktingar skett till bostadsområdet Ersboda (27 procent) i 
norra utkanten av centrala Umeå. Andelen flyktingar i intervju
undersökningen som har fått bostad på Ersboda är dock bara 8 procent. 
Det tycks som om spridningen av de flyktingar som kom till Umeå 
kommun 1994 över olika bostadsområden har fungerat bra. Man har 
försökt att undvika en koncentration till bestämda områden, men bristen 
på lediga bostäder i gamla delar av staden är stor. Detta förklarar också 
varför man varit tvungen att i huvudsak anvisa nybyggda bostadsområ
den som givetvis är dyra. 

De bostäder som flyktingarna hyr är mycket moderna med en hög 
standard. Men de visar sig också vara för dyra för många flyktingar. 
Ungefär hälften av intervjuade flyktingar står i bostadskö för att kunna 
fa hyra lite äldre och billigare bostäder. Flyktingarna anser att den dyra 
hyran är ett hinder som måste undanröjas innan man kan böljar läsa 
vidare på KOMVUX eller universitet. Överflyttningen till billigare 
bostäder riskerar att öka koncentrationen av invandrare i äldre bostads
områden som redan är invandrartäta, t.ex. Ålidhem och Carlshem. Skall 
detta kunna motverkas måste flyktingar och invandrare ges bättre eko
nomiska förutsättningar, främst genom att underlätta tillträdet till ar
betsmarknaden och normal egenförsöijning. Efterfrågan av billigare 
bostäder gäller framför allt ensamstående eller föräldrar med ett barn. 
De större barnfamiljerna uttryckte inte samma vilja att byta bostad. 

Figur 5. Absoluta antalet kommunplacerade flyktingar 1994 (inkl. barn) 
fördelade på olika bostadsområden efter anvisad bostad. 
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Flyktingarnas egna erfarenheter 
och situation 

Bakgrundsorsaker till flykten 

En viktig utgångspunkt för undersökningen har varit grundtanken att en 
effektiv integration förutsätter flyktingens egen delaktighet och att 
flyktingarnas bakgrund och egna förutsättningar, individuella som koll
ektiva, måste få spela en central roll i integrationsprocessen. Integrations
verksamhet bör därför i hög grad ta hänsyn till denna typ av 
förutsättningar. 

Mot denna bakgrund har det varit angeläget att kartlägga flykting
arnas socioekonomiska bakgrund, tidigare utbildning och arbetserfa
renhet. Hur flyktingen identifierar sig själv, också i termer av etnisk 
tillhörighet, religiös tillhörighet och andra kulturella särdrag för indivi
den och gruppen i utvandringslandet, det sociala kontaktnätet och 
övriga sociala relationer (också till släktingar som bor kvar i hemlan
det) o.s.v. Kartläggningen har fått karaktären av en socialbiografisk 
beskrivning. 

Flyktingarnas förväntningar spelar en viktig roll. De flyktingar 
som innan ankomsten har haft stora och kanske orealistiska för
väntningar kan bli mycket besvikna inför allt det som inte blir som man 
hade hoppats. Detta kan i sin tur negativt påverka integrations
motivationen. En viktig sida av saken är att flyktingars förväntningar 
kan vara helt rimliga och legitima. Långt ifrån alltid tar man tillvara på 
flyktingens kompetens och färdigheter. 

Ungefar hälften (170) av alla flyktingar (328) som kom till Umeå 
kommun 1994 var bosnier. Andelen bosnier i vår intervjustudie är 80 
procent. En fjärdedel av dessa bosniska flyktingar hade varit tvungna 
att lämna sitt hemland till följd av s.k. etnisk rensning. De flesta hade 
informerat sig om Sverige via bekanta, släktingar eller media. De vikti
ga frågorna var hur pass lätt det var att komma till Sverige och vilka 
möjligheter till asyl som fanns. 

Bakom flykten till Sverige ligger både utstötnings- och attrak
tionsfaktorer. I tablåerna nedan sammanfattas de förhållanden som har 
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varit relevanta för intervjuade flyktingar. 

* .;Bet;t&lp^ré^ttionìmàmi'Svmgèr /' <; Ty '.-V:; 
:*̂ .Jpetlr.läî .jattfåasylî veiige: Sìr\.'• 'X. I-Jŷ y-C.\ U:[ xv,:..;" 
* [ jcoààiito'eÊtoi f>èfe:i • 

Flykten har inte alltid varit odramatisk och många gånger har man inte 
fått med sig något annat än bitterhet. "Etnisk rensning gjorde att vi gav 
oss av. Jag kom först och sen min mor. Man använde hot och trakasserier 
som medel för att vi skulle lämna hemstaden. Vi förlorade hem och 
arbete. Våra ägodelar var vi tvungna att sälja snabbt och billigt". 

Flera av flyktingarna, inte minst de i blandade familjer (muslimska 
män med kroatiska makar, kroatiska män och serbiska makar o.s.v.), 
har svåra minnen av tiden innan de lämnade sitt hemland, från flykten 
eller från koncentrationsläger. Hälften av de intervjuade har varit 
tvungna att lämna sina hemorter på grund av personliga trakasserier och 
hotelser. "Hela stan var ett koncentrationsläger med blod och dödande 
hela tiden. Jag tänker sanera traumat genom att ta hit den övriga släk
ten", konstaterar en bosnisk man. 

Andra flyktingar har flytt från Bosnien till följd av det rådande lä
get i landet och rädslan för att inbördeskriget skulle sprida sig till deras 
områden. Deras flykt har generellt sett varit mindre dramatisk. 

"yfffstöMikgs ĝMör̂ : • • ! 1̂ 7: q ' 

wi&v' % 
:*:i: Öet råiMide tillståhdet i landet - V''\ v-; S:MXS;Xiy yy'';Kyty 

De traumatiska upplevelserna och lidandet är påtagliga "Jag arbetade tre 
månader i kriget och jag såg allt. Jag tappade håret. Trodde ingen skulle 
kunna vara så hemsk", säger en intervjuad man. "Jag vill arbeta med djur. 
Jag är arg och besviken på människor", konstaterar en annan. De 
traumatiska upplevelserna tar inte slut, utan far ett nytt ansikte i det 
förlovade landet Sverige. "Bosniskt trauma först och svenskt trauma sen 
blir ett nytt trauma", hävdar ytterligare en arman bosnier. 

Trots sina upplevelser innan flykten har i stort sett alla bosniska 
asylsökande i slutet av 1994 endast fått status som de facto- eller B-
flyktingar. Det innebär att de inte räknas som konventionsflyktingar." 

* En flykting enligt Genévekonventionen är "den som till följd av händelser som inträffat 
före den 1 januari 1951, och anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin 
ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning 
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Den, relativt sett, kollektiva behandlingen" av bosniska asylsökande 
som de /âc/o-flyktingar har varit både glädjande och tungt att bära. 
Glädjande i den meningen att man i alla fall har fått en fristad i Sverige. 
Tungt att bära för att den specifika bakgrunden till flykten inte har 
beaktats och att man har jämställts med "dem" som inte i realiteten bör 
falla under konventionsflyktingstatus. 

Vistelsen på flyktingförläggning 
Under vistelsen på flyktingförläggning har traumatiska händelser och 
psykologiska upplevelser före och i samband med flykten, samt av första 
tiden i Sverige, aktualiserats. Den långa vistelsetiden på såväl fasta som 
provisoriska förläggningar och den utdragna handläggningstiden i 
tillståndsärenden har inneburit en stor risk för psykiska svårigheter. 
Sysslolöshet, en känsla av meningslöshet, allmän osäkerhet och ovisshet 
samt en växande ångest har blivit allvarliga problem som flyktingen har 
tvingats leva med under sin väntan på uppehållstillstånd (Lindgren 1989). 

En lång (upp till 24 månader) och till synes meningslös vistelse på 
flyktingförläggning påverkar naturligtvis flyktingens förväntningar och 
motivation, integrationsprocessen och framtida planer. I genomsnitt har 
intervjuade flyktingar vistats 12 månader på flyktingförläggning (se fig. 
6). De flesta av de flyktingar som har fått sin kommunplacering i Umeå 
kommun 1994 har bittra minnen från denna tid. Vissa flyktingar har 
upplevt tiden som en tid av svårt psykiskt lidande. Förläggningstillva
ron kan i allmänhet vara mycket passiviserande (se Nyberg 1985, Räd
da barnen 1979, Kihlbom 1983, Söderlindh 1984). 

befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, samt är ur stånd att eller på grund av 
sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar begagna sig av sagda lands skydd, eller den som, 
utan att vara medborgare i något land, till följa av händelser som förut sagts befinner sig 
utanför det land, vari nan tidigare har haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller pa 
grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att återvända dit." Enligt tilläggsproto
kollet av 1967 upphävdes den tidsmässiga begränsningen och man kom att tillämpa denna 
konvention i hela värden; inte bara för europeiska flyktingar (se Ruthström C., m. m. (1990) 
Vem Är Flykting, DEIFO, rapport 13/ 1990). 

" I juni 1993 fattade regeringen ett beslut i ett ärende som blev ett principbeslut att bevilja 
permanent uppehållstillstånd, efter individuell prövning, för alla skyadsbehövande flyktingar 
från B-H. 
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Figur 6: Antal flyktingar (N=51) och vistelsetidens längd på 
flyktingförläggningar 

Antal 
flyktingar 4. 

Månader 

36 (70 procent) av 51 intervjuade vuxna uttalar att de har dystra 
erfarenheter av denna period och betraktar den som meningslös. Oro och 
depression var vanliga psykiska besvär. "Jag förlorade mycket vikt på 
grund av oron. Allt var en blandning av starka känslor och inre 
konflikter", säger en kvinna. En del har också varit tvungna att flytta 
mellan skilda flyktingförläggningar, vilket hade upplevts som mycket 
påfrestande. Man har varit sysslolös, kunnat läsa lite svenska men 
överlag upplevt den långa väntan på uppehållstillståndet med stora 
osäkerhetskänslor. "Det var min första tid i Sverige och bilden av Sverige 
blev mycket mörk. Jag mådde dåligt och hade svårt att sova. Jag träffade 
min flickvän på flyktingförläggningen och var lycklig att vara borta från 
kriget. Men att bara äta, sova och promenera. Man var fri, men ingen 
framtid", konstaterar en ung man. 

För somliga var det lite provocerande att komma till Sverige och 
inte se annat än andra flyktingar från tredje världen. Förväntningarna 
hade varit höga och personalen på flyktingförläggningen betraktade inte 
alltid de intervjuade bosnierna som européer: "Dom borde ha mer 
kunskap om oss bosnier. Man såg oss som andra grupper, med en in
ställningen att vi inte var läs- eller skrivkunniga och saknade utbild
ning", påpekar en kvinna. I samma anda konstaterar en annan bosnier: 
"Alla behandlades lika, något som var konstigt när våra behov och 
utbildning inte är som andras. De såg ner på oss om hygien och annat. 
Men vi är också européer. Informationen var dålig och servicen under 
vistelsen på flyktingförläggningen". Det kritik som framförs handlar 
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mest om organiseringen och personalens kompetens. De flesta ansåg 
dock att personalen på flyktingförläggningarna hade gjort sitt och varit 
korrekta. Viktigt att uppmärksamma är också att omfattningen av och 
kvaliteten av flyktingförläggningsverksamheten varierar högst avsevärt 
mellan olika förläggningar (Andersson 1994). 

Vistelsen på flyktingförläggningen jämförs med vad man har gått 
genom. "En bra övergångsperiod. Normal om vi tänker på hur det var 
där i kriget, att vi har många vänner och bekanta som dött i kriget och 
att vi hade kunnat komma i koncentrationsläger med svält och död. Vi 
lever nu och tänker först på barnet. Vi är mycket tacksamma mot Sveri
ge. Vi har det mycket bra om vi tänker lite längre än just för stunden", 
berättar en familjefar. 

Sex av de vuxna flyktingarna i intervjuundersökningen har inte 
vistats på flyktingförläggningar på grund av att de är kvotflyktingar 
eller anhöriga till flyktingar som redan hade fått uppehållstillstånd i 
Sverige. 

Motivationen att lära sig svenska under vistelsetiden på flykting
förläggning, och i väntan på uppehållstillståndet, tycks vara mycket 
begränsad (Riksrevisionsverket 1989). I intervjuundersökningen visar 
det sig också att antalet lästa timmar i svenska på flyktingförläggning är 
påfallande fa, med tanke på den långa tiden vistelsetiden (tabell 2 
ovan). 

Efter PUT och kommunplacering 
Vid det första intervjutillfället, just efter PUT-besked och kommun
placering, var de flesta flyktingarna optimistiska. Det positiva var bl.a. att 
de själva har (65 procent) kunnat påverka valet av bostadsort. Man hade 
sökt sig till Umeå för möjlighet till relevant utbildning, arbete och 
passande sjukvård för dem som behövde sådan. Några uppgav att 
bostadsortsvalet hänger samman med att de redan hade släktingar och 
bekanta boende här. Även de (35 procent) som själva inte har valt Umeå 
som boendeort var vid det andra intervjutillfallet mycket nöjda med att 
bo i kommunen. 

Information om Umeå har man i första hand fått från vänner och 
släktingar. Även handläggaren på flyktingförläggningen bidrog till 
värdefull information om de fördelar som kunde finnas med att flytta 
till Umeå. Nästan alla akademikar hade varit angelägna att komma till 
Umeå. För grundskolutbildade och arbetare har valet av boendet varit 
mindre viktigt. 

Den första tiden efter kommunplacering karaktäriseras av viljan att 
lära sig svenska, etablera sociala kontakter och skaffa sig nödvändig 
samhällsinformation och utbildning. För de flesta av flyktingarna gäller 
det inte bara att försöka verbalisera sina minnen och upplevelser, att få 
distans till det som skett i t.ex. Bosnien, utan också om att integrera sig 
i det svenska samhället och säkra sin framtid. Vid det andra intervjutill-
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fallet var flyktingarna mer försiktiga när det gällde framtida planer och 
ambitioner. En rad problem gjorde tillvaron svårare att överblicka, 
vilket antyds av bl.a. följande typ av kommentarer. "Jag är osäker om 
framtiden. Jag kan inte tjäna pengar själv, har socialbidrag och inget 
medborgarskap någonstans. När man sitter hemma i två år tappar man 
kraften. Om två år till är det svårt att planera något" eller "Jag vet inte. 
Det är svårt att planera. Man kan tänka bara till i morgon. För att för
verkliga mina drömmar måste man läsa svenska. Svenska lagen säger 
att man inte far arbete om inte man kan svenska. Jag måste följa lagen". 

Framtidstron hänger naturligtvis samman med hur man upplever 
sin situation och flyktingmottagningens verksamhet, inte minst under 
introduktionstiden. Känslan av delaktighet är viktig. Bara hälften av 
intervjuade flyktingar svarar "ja" på frågan om de kan påverka sin 
situation i Umeå. Resten är osäkra (30 procent) eller säger nej(20 pro
cent). De flesta av nejsägarna och de osäkra är de som har lägre utbild
ning, kommer från landsbygden eller är äldre. Kvinnorna är mer osäkra 
än män. I samma kategorier återfinner man de flesta av de som tycker 
att skillnaden mellan Sverige och hemlandet är stora, vad gäller livsstil, 
utbildning och människor. Hög utbildade av medelklassbakgrund tyck
er att skillnaderna är mindre. De är överlag mer säkra på sin sak. Även 
kvinnorna i denna kategori uttrycker samma slags beslutsamhet vad 
gäller den egna framtid som männen. 

Av undersökningsgruppen uttalar 16 procent att de skulle vilja ar
beta direkt efter SFI. Det är flyktingar som tillhör alla kategorier. Hälf
ten av dessa kan tänka sig att ta vilket arbete som helst. Många skulle 
vilja läsa på AMU, KOMVUX, universitet eller komplettera sin utbild
ning. Inom denna kategori finns i princip alla akademiker, flertalet av 
de som har gymnasieskolutbildning och någon enstaka som har grund
skolutbildning. 15 personer, eller 26 procent av gruppen, säger att de 
inte vet vad de skall göra efter SFI. Bland dessa människor återfinner vi 
de som är äldre (över 55 år), de med enbart grundskolutbildning, de 
från landsbygden, men också några universitets- och gymnasieskolut-
bildade. Det faktum att så många flyktingar (58 procent) vill läsa vidare 
beror i första hand på svårigheten att få arbete som motsvarar meriter 
och färdigheter man har med sig hemifrån. Men det gäller också att 
utnyttja de svenska exklusiva möjligheter som finns vad gäller utbild
ning på skilda områden och nivåer. Det är ett tillfälle som man inte vill 
missa. 

Familj emässiga skillnader 
Av intervjuundersökningens flyktingar är 63 procent gifta med bam. 24 
procent är ensamstående, 10 procent är gifta utan bam och endast en 
flykting lever i samboförhållande med barn (se tabell 3). Det tycks 
förhålla sig så att ensamstående flyktingar integrerar sig snabbt om de 
etablerar en nära relation till en infödd svensk(a). Att vara helt ensam
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stående kan däremot innebära en långt gående isolering och vara psykiskt 
påfrestande på grund av avsaknaden av familj (relaterat till flyktingens 
ålder) och "normal" tillvaro. Generellt sett visar gifta flyktingar mer 
stabilitet och tillfredsställelse. De har också mer långsiktiga planer för sin 
vistelse i Sverige. Detta gäller särskilt de som har barn. I denna kategori 
har man bättre möjligheter att verbalisera och bearbeta sina problem 
tillsammans. 

Könsmässiga skillnader 
Könsfördelningen för emottagna flyktingar till Umeå kommun 1994 var 
60 procent män och 40 procent kvinnor. Motsvarande fördelning hos 
interyjuundersökningsgruppen är 51 procent män 
och 49 procent kvinnor. Intervjuade kvinnliga flyktingar ligger på 
ungefår samma utbildningsnivå som männen (se tabell 4 nedan). 

Tabell 3. Civilståndet för deltagande flyktingar i Studien 

Civilstånd Vuxna Bam 
Ensamstående 14 
Ensamstående med barn 0 
Gifta utan barn 3 (=6) 
Gifta med barn 18(=36) 38 
Sambo med barn 1* 1 
Totalt 57 39 

*Hans sambo ingår inte i undersö Olingen 

Tabell 4. Utbildningsnivå för män och kvinnor 

Utbilåoingsnivå Män Kvinnor Total \ 
Grundskola 2 5 7 
Gymnasieskola 15 11 26 
Universitet 12 12 24 
Total 29 28 57 

Allmänt sett tycks det vara lättare för kvinnor att lära sig det svenska 
språket. Men överlag har kvinnor en svårare situation än män. Små barn 
hemma och havandeskap har bl.a. lett till att 7 kvinnor i intervjugruppen 
har fått uppskjuta sina SFI-studier. Brist på plats för barn på daghem i 
böljan av 1994 var också en anledning till att ett antal kvinnor var 
tvungna att stanna hemma. Kulturell bakgrund spelar en viktig roll, men 
denna faktor påverkas starkt av flyktingens socioekonomiska bakgrund. 
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De kvinnor som hade varit aktiva i det offentliga livet i hemlandet, haft 
arbete och fått bra utbildning är i Sverige i en liknande situation som sina 
män. Den mest problematiska situationen har de kvinnor som redan 
hemma varit hemmafruar och med låg eller ingen utbildning alls. 

Angående frågan om att återvända hem är det tidligt att kvinnor är 
mer bestämda i sin syn än män. Alla, utom en (hon har återvänt!), säger 
att det inte är något att tänka på. Sin framtid ser de inte längre i det 
forna landet. Men osäkerheten kring framtiden vad gäller arbete och 
utbildning är ändå stor. 

Åldersmässiga skillnader 
Ålder är en uttalad faktor för flyktingens tillvaro och integrations
processen. De äldre flyktingarna har mycket svårt att lära sig svenska, att 
knyta kontakter och undvika att hamna i isolering. 

Deras kontakter med barnen och yngre släktingar vilka är i fard 
med att integrera sig i samhället genom att lära sig språket, skaffa sig 
arbete eller utbildning, blir svagare med tiden. De äldres tankar och 
tröst ligger varken i nuet eller i framtiden. De befinner sig i huvudsak i 
det förflutna. 

Åldersstrukturen för de flyktingar som flyttade till Umeå 1994 är 
inte särskilt ung (se tabell. 5). Bland männen är drygt en tredjedel 
mellan 25-35 år (drygt var fjärde av intervjuundersökningens manliga 
flyktingar). Andelen kvinnor i samma ålder är drygt en fjärdedel (och 
drygt en tredjedel i undersökningsgruppen). Tillsammans utgör ålder
skategorin en tredjedel av det totala antalet mottagna flyktingar 1994. 
30 procent av flyktingarna, både män och kvinnor, är över 36 år 
(knappt en fjärdedel av de intervjuade). I jämförelse med flyktingar från 
andra länder är medelåldern för vuxna bosniska flyktingar högre (se 
även fig. 7). Man har kommit familjevis. Familjer med ett eller två barn 
dominerar flyktinggruppen i intervjuundersökningen. 

De äldre flyktingarnas specifika problem och bekymmer tycks, av 
intervjuerna att döma, inte vara tillräckligt uppmärksammade inom 
flyktingmottagningen. De som har lättast att integreras är av naturliga 
skäl unga män och kvinnor, även om det inte gäller generellt. Olika 
faktorer samverkar med ålder, t.ex. den typ av utbildning man har från 
hemlandet och hur denna tas tillvara. Man bör observera att yngre män 
och kvinnor som har en lång akademisk utbildning, men som inte anses 
"passa in" på den svenska arbetsmarknaden, lätt kan hamna i sociala 
och psykologiska svårigheter. De känner sig degraderade, orättvist 
behandlade och diskriminerade. För dem är tiden, som tenderar att 
snabbt rinna ut, en mycket känslig faktor. 
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Tabell 5. Åldersfördelning i absoluta tal (N=328) för skilda flykting
grupper kommunplacerade i Umeå 1994. 

Ålder 
Urs.land 

0-6 7-17 8-24 25-35 36-45 46-55 6-65 66- Total 

Bosnier 12 29 20 42 32 17 9 9 170 

Somalier 5 8 12 17 3 1 1 0 47 

Rest Jag. 5 8 3 8 5 0 1 0 30 

Övrigt 3 11 4 44 15 3 0 1 81 

Totali 2 
58% 

56 
17% 

39 
12% 

111 
34% 

55 
17% 

21 
6% 

11 
3% 

10 
3% 

328 
100% 

Figur 7. Åldersfördelning i procentuella tal avser alla kommunplacerade 
flyktingar 1994. 
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Skillnader efter sociokulturell bakgrund 
Den sociokulturella bakgrunden spelar en viktig roll för inte
grationsprocessen. Flyktingen är formad av det sociala, ekonomiska, 
administrativa och politiska samhällssystemet i hemlandet. Många sidor 
av tillvaron omstruktureras efter flykten och nu formas man av 
grundläggande förhållanden i det nya mottagarlandet. Anpassnings
strategierna är därför ett resultat av ett samspel mellan vad Ålund (1985) 
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kallar "krafter bakifrån" och "krafter framifrån", d.v.s. komplexa 
bindningar med hemlandet och det förflutna, men också med förhåll
anden av skilda slag i invandringslandet. Integrationsprocessens 
variationer återspeglar därför skilda integrationsstrategier som å ena 
sidan hänger samman med varifrån man kommer och vem man är, och 
å andra sidan lokala villkor av skilda slag i mottagarlandet (Schierup & 
Ålund 1987 och deras diskussion av valackernas, en minoritet från östra 
Serbien, skilda integrationsmönster i Sverige och Danmark). 

Såväl socialt som ekonomiskt skiljer sig Sverige naturligtvis från 
flyktingens hemländer. Den roll som dessa skillnader spelar, och hur de 
upplevs, beror mycket på flyktingens socioekonomiska bakgrund. Den 
sociala, ekonomiska och kulturella bakgrunden varierar starkt även 
inom vaije nation. Hemlandets ekonomiska och industriella utveck
lingsgrad påverkar naturligtvis den utbildnings- och yrkesstruktur som 
man har erfarenhet av. Följden blir att de flyktingar som kommer från 
industrialiserade länder har yrkesfärdigheter som lättare kan passa den 
svenska arbetsmarknaden. Därmed underlättas flyktingens strävan att 
skaffa sig ett arbete. Å andra sidan uppstår hinder när fördomar och 
vanföreställningar kommer in i bilden. Förväntningarna och föreställ
ningarna knutna till bosniska flyktingar är både högre och öppnare än 
vad t.ex. den verklighet som somalier möter. 

I en intervju konstaterar en arbetsförmedlare med lång erfarenhet 
av arbetslösa invandrare att det har visat sig att utomeuropeiska invand
rare har det svårare än europeiska invandrare att klara vissa yrkesut
bildningar. "Det är lättare för europeiska invandrare att klara en kanske 
dyr och lång utbildning". Flyktingar upptäcker snabbt skilda förvänt
ningar och differentierad behandling. En intervjuad utomeuropeisk 
flykting menar att "det spelar ingen roll vad jag vill eller säger". Upple
velsen är följande. "De ser på mig som om jag är /..../, men jag är ju 
stadsmänniska och har universitetsutbildning. Jag är trött. Och mer 
spontan än tidigare. Bryr mig inte vad de tycker om mig. Läraren vill 
inte höra att vi talar /..../ med varandra i klassrummet. Men hon lyssnar 
när andra talar på sitt språk i klassrummet. Jag tycker inte att språktill
hörigheten skall spela någon roll, utan vem och vad man är". Upplevel
ser av detta slag, maktlöshet och hopplöshet, vilket kan skapa apati och 
passivitet. 

Antalet intervjuade flyktingar med universitet/högskoleutbildning 
är drygt 40 procent. Endast 12 procent har grundskoleutbildning (se 
tabell 6). 
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Tabell 6. Utbildning för deltagande flyktingar i undersökningen 

Grundskola Gymnasieskola Umversitet/högsk. Total 
7 26 24 57 
(12%) (46%) (42%) 100% 

Tabell 7. Utbildning för alla vuxna flyktingar som kom till Umeå 1994. 

Grundskola . Gymnasieskola Universitet/högsk:: Total 
98 80 69 247 
(40%) (32%) (28%) 100% 

Utbildningsnivån för alla vuxna flyktingar över 18 år (247) som 
kommunplacerades i Umeå 1994 är 28 procent universitets- eller 
högskoleutbildade, 32 procent gymnasieskoleutbildade och 40 procent 
har enbart grundskola (se tabell 7). 

Många flyktingar delar erfarenheten att den tidigare utbildningen 
och yrkeskompetensen inte tas tillvara, vilket man trodde från böljan. 
Bortsett från dem med läkarutbildning och vissa naturvetenskapliga 
utbildningar, kan alla akademiker räkna med en osäker och lång process 
av utbildningskompletteringar som kan ta 2-5 år efter SFI-utbildningen, 
eller i många fall helt enkelt få börja om från böljan. Svårigheterna har 
dock visat sig vara stora även för de med lägre utbildning och tidigare 
yrken som fabriksarbetare, kontorsarbetare eller snickare och som velat 
att få utöva samma yrken eller omskola sig. På arbetsmarknaden har de 
svårt att få fotfäste. Omskolning kan bli lång och dyrbar. Konstateras 
bör också att ingen av de intervjuade flyktingar som anlände till Umeå 
1994 har (juni 1995) fått ett reguljärt arbete. 

Tidigare hög utbildning underlättar SFI-studierna vilket leder till 
genvägar för att komma in i arbetslivet. Men högre förväntningar, 
förknippade med tidigare utbildning, kan också bli en källa till besvi
kelse och chock, speciellt när den lång utbildningen i hemlandet inte 
värderas giltig i Sverige. All slags humanistisk och samhällsvetenskap
lig akademisk utbildning tenderar att värderas mycket lågt. Även fler
talet av naturvetenskapliga utbildningar, förutom läkarutbildningen, kan 
visa sig betraktas som "värdelösa", alternativt behöva, som ovan 
nämnts, omfattande kompletteringar som kostar tid och pengar. En 
utvärdering av en utländsk examen, eller enstaka betyg, tar mellan sex 
och tolv månader. 

Variationer i socialt nätverk 
33 av 57 intervjuade flyktingar anger att de inte hade någon släkting eller 
bekant i Sverige innan de kom hit. Resten uppger att de redan hade 
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antingen anhöriga eller vänner här i landet. De flyktingar som har 
släktingar kvar i Bosnien, speciellt där det pågår militär aktivitet, har det 
svårare än andra i alla avseenden. Återföreningen med skilda familje
medlemmar har inte gått som man har önskat. Splittringen av släkt
ingarna i olika länder har också medfört svårigheter. 

De sociala kontakterna i närmiljön och med grannar var vid första 
intervjutillfället enligt 80 procent av de intervjuade i stort sett obefintli
ga. Ömsesidiga kontakter mellan bosnier är vanliga men begränsade. 
Ofta sker kontakterna mellan vissa bosniska familjer och inom begrän
sade kretsar av släktingar och vänner. Detta sociala relationsmönster är 
inte helt klart, men tyder på att den etniskt - religiösa bakgrunden kom
binerad med klassbakgrund är avgörande. Det religiösa inslaget i kon
taktmönstret är dock inte alltför uttalat, eftersom flyktinggruppen är 
relativt sekulariserad. 

En del flyktingar har försökt att skaffa sig vänner genom Röda 
Korsets kontaktnät Vän möter Vän, eller genom olika religiösa sam
fund. Försök att göra sig bekant med grannar har också förekommit. 
Somliga har delvis lyckats med sådana kontaktförsök, medan andra 
inte. De äldres sociala situation är svårare än de yngres. De känner sig 
isolerade och helt beroende av sina familjemedlemmar för socialt sam
liv. Svenskundervisningen är en väg att knyta begränsade kontakter 
med andra bosnier och flyktingar eller invandrare. 

Våren 1994 bildade bosniska flyktingar en förening i Umeå. Ett av 
målen var att härigenom försöka förstärka samhörigheten mellan bosni
er. En tredjedel av de intervjuade flyktingarna är medlemmar i denna 
förening. Den pågående konflikten i Bosnien kastar hela tiden sin 
skugga över människornas tankar och kontakter. En del uttrycker olust
känslor inför att träffa sina landsmän. Ofta leder träffarna till politiska 
diskussioner som väcker otrevliga minnen. En intervjuad uttrycker sig 
så här: "Man är isolerad från svenskarna. Det är svårt att skaffa bosnis
ka vänner också. Man känner inte varandra så väl. Vi vet så lite om 
varandra. Man utnyttjar föreningen för att träffa andra bosnier, men 
även vi bosnier har det svårt med varandra". Flyktingarnas strävan att 
framförallt integrera sig i det svenska samhället är den vanligaste an
ledning som anges till varför man inte vill att ansluta sig till föreningen. 

Under vistelsen på flyktingförläggning har de flesta (70 procent) 
haft kontakt med sina landsmän. De som inte har haft sådana kontakter 
anger som skäl att de ville undvika diskussioner om politik och krig 
som leder till konfrontationer. Vid det andra intervjutillfället, har 90 
procent av flyktingarna utvecklat kontakter med sina landsmän. Kon
taktmöjligheterna blir bättre, kanske till följd av att man känner sig 
tryggare efter en längre tids vistelse i landet. Kontakterna med svens
karna är däremot fortsatt mycket begränsade. 60 procent av de intervju
ade flyktingarna har inga kontakter med svenskar. Var femte av de som 
har kontakt med svenskar anger att det är i en mycket begränsad om



Flyktingarnas egna erfarenheter och situation 51 

fattning. 
Flyktingarna eftersträvar och längtar efter nära vänskapsrelationer, 

inte bara ytliga kontakter. Men det är inte lätt. "Nej vi umgås inte med 
någon svensk familj, förutom dom vi träffade i Haparanda. Det är 
lättare att få kontakt med somalier, iranier och andra flyktingar. Svens
karna är lite speciella". Det finns en förhoppning om att det skall bli 
lättare med kontakter när man väl lärt sig svenska och böljat arbeta. En 
intervjuad kvinna uttrycker sig så här: "Ja, språket är största hindret. 
Man blir bekant, men inte riktiga vänner. Det kan bli bättre när man 
böljar arbeta. Det blir mer naturligt då". 

Man funderar över det svenska och svenskarna. "Här är det tyst. I 
naturen. I bussen. Man pratar inte. Barnen, hundarna och fåglarna är 
tysta. Man tittar mycket på TV och har lite kontakt med varandra. De är 
försiktiga i att ta kontakt". Samtidigt menar många att allt är bra organi
serat för alla människor. "Det är ett lugnt samhälle med ordning och 
effektivitet. Lite stängt. Svenskarna är konservativa och gillar ej föränd
ringar". 

Ofta undrar man inte bara, utan förundras. En bosnier uttrycker sig 
på följande sätt. "Det svenska systemet är bra och svenskarna är snälla. 
Dom tycker om människor från andra länder. Men dom verkar vara 
utan känslor. Man reser mycket, arbetar mycket, sitter hemma ensam 
och tittar på TV och dricker alkohol, istället för att gå ut och träffa 
andra. Man går ofta till psykiater. Man är inte fri här. Ja, man får t.o.m. 
inte röka hemma utan måste gå ut. Det finns ingen demokrati i Sverige. 
Allt är redan förutbestämt. Titta hur staden ser ut, hur man bygger och 
planerar. Det är inte som i /..../. Livet där är annorlunda. Men alla här 
har pengar och allt. Och när allt är bra så är det väl demokrati". 

Sådana hållningar och attityder bland flyktingar speglar självfallet 
olika individers tidigare erfarenheter och förväntningar, så som de är 
formade av livssätt och tankeformer i ett annat samhälle. Men de speg
lar naturligtvis också de erfarenheter som man har fått av tillvaron i det 
nya landet. Isolering, brist på kontakter, okunskap och frustration ska
par eller förstärker en känsla av alienation och främlingskap. Risken är 
att flyktingars självbild och identitetsutveckling blir negativ och häm
mar integrationsprocessen. Därför måste flyktingars aktiva medverkan i 
det sociala samlivet i stort vara en central dimension i vaije lokal flyk-
tingmottagningsverksamhet. 

Frågan om Repatriering 
Invandrarpolitikens mål är alltsedan 1975 att integrera invandrare och 
flyktingar i det svenska samhället i överensstämmelse med jämlikhet, 
valfrihet och samverkan. Flera undersökningar har kunnat påvisa att de 
grupper av invandrare som blivit väl integrerade i mottagarsamhället och 
som har utvecklat väl fungerande organisationer, också har varit de som 
mest effektivt kunnat organisera ett återvändande (Schierup & Ålund 
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1987). Grupper som utsätts för diskriminering, politisk marginalisering 
och utanförskap, samt de med svag politisk självorganisering i etniska 
föreningar, utvecklar däremot lätt en tendens till social anomi och orea
listiska återvändardrömmar. Frågan om repatriering blir i dessa grupper 
ofta en myt som verkar handlingsförlamande och blockerande för en 
konstruktiv integration i samhället. 

Längtan till hemlandet hänger inte samman med föreställningar, 
romantiserande eller ej, om det ideala och överlägsna hemlandet. Ofta 
är det den sociala dimensionen som nämns. Så gott som alla intervjuade 
flyktingar hänvisar till anhöriga som bor kvar i hemlandet. Det man 
längtar efter är inte landet i sig. Hemlandet är inte bara politiska gränser 
eller symboler, utan ett levande mönster av människor och relationer 
som man har känt sig hemmastadd i. 

Många konstaterar med bitterhet: "Vi har inget kvar att återvända 
till" eller "Det finns inget kvar". Tillvaron i hemlandet var inte bara hus 
och stadstillvaro, utan vänner, släkt och sociala relationer. Mycket eller 
allt av detta har försvunnit. Landet man kommer ifrån har blivit bara ett 
minne och en dröm. "Om dagen är jag i Sverige, om natten är jag i mitt 
hemland". 

Många konstaterar att Sverige är bra, men hemma är bäst. "Det är 
bra för barnen och som flykting att bo i Sverige på alla sätt. Men det är 
bäst i det egna landet". Vid den första intervjun angav alla intervjuade 
utom en att de aldrig skulle kunna tänka sig återvända hem. Samma 
inställning hade man vid den andra intervjun, fast litet mindre uttalat. 
"Nej det är otänkbart, men man vet ju aldrig". Flyktingen lever i ett 
dilemma som skapar förvirring och gör tillvaron svår. "Återvänder man 
blir man betraktad som en förrädare. Inget arbete och ingen bostad. Det 
är 80 procent säkert att vi stannar. När man börjar tänka blir man dep
rimerad och melankolisk." 

Det är utvecklingen och förhållandena i hemlandet som avgör frå
gan om ett återvändande eller ej. "Nej, jag ser ingen möjlighet till det. 
Det blir inte fred på lång tid. Många säger att dom skall åka tillbaka, 
men visar det inte i handling. Man kan drömma om att flytta tillbaka. 
Men först måste man få ordning i sitt liv, arbete och så". 

Viktigt i detta är hur integrationen ter sig. Svårigheter på arbets
marknaden och liknande kan försvåra ett återvändande när sådant är 
möjligt (Ålund & Schierup 1987). 
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Tre flyktingsituationer 

Nedan presenteras några olika flyktingars berättelser som speglar 
gemensamma, men också varierande, minnen, upplevelser, erfarenheter, 
hopp och besvikelser. Den första tidens flyktingskap innebär ofta en 
tillvaro och upplevelse som präglas av maktlöshet eller vanmakt. 
Eftersom det är sådana känslor som dominerar vill många flyktingar tala 
ut om sin situation. Den första tiden är, för många flyktingar, tung att 
bära. Känslorna och erfarenheterna påverkar och bearbetas av, skilda 
flyktingar på olika sätt beroende på den socioekonomiska och kulturella 
bakgrunden. Viktigt tycks också hur de blir mottagna i det nya landet. 

Beskrivningarna av olika flyktingsituationer avser spegla några 
olika typer av erfarenheter. Syftet med presentationen är att ge utrymme 
för flyktingarnas egna röster när det gäller viktiga aspekter på integra
tionsprocessen under introduktionstiden. De skilda förhållanden som 
beskrivs är naturligtvis inte "sanna" eller "verkliga" i någon absolut 
mening. Men de ger uttryck för flyktingarnas egna upplevelser och 
synsätt, vilket alltför ofta och lätt kommer i skymundan. Det viktiga är 
att flyktingintervjuerna och uppföljningsstudien i olika avseenden har 
kunnat bekräfta den bild av flyktingmottagningens organisation, praxis 
och resultat som tidigare har kunnat studeras i en rad olika kommuner 
(se MERGE 94/1). Detta bör samtidigt inte uppfattas som om det inte 
finns viktiga skillnader när det gäller de möjligheter och svårigheter 
som flyktingar kan erfara i olika kommuner. 

Mellan optimism och pessimism 

Den kanske viktigaste frågan för de som har drabbats av kriget i f.d. 
Jugoslavien är frågan om det mångkulturella samhällets möjligheter. I 
Bosnien förekom och uppmuntrades en samexistens mellan olika 
språkliga och religiösa grupper. Det var vanligt med sociala relationer 
över skilda gränser, liksom med etniskt eller religiöst blandade giftermål. 
Många har flytt på grund av osäkerheten och krigstillståndet i Bosnien. 
A, en flyktingkvinna i 40-års åldern, är bosnienkroatiska. 
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Hennes make B, 45 år, är bosnienserb. De har en gemensam son C som 
är 20 år. Kvinnans andra son D, från ett tidigare giftermål med en 
bosnienmuslimsk man, är 25 år och bosnienmuslim. Vid det första 
intervjutillfallet hade sönerna, redan efter ett drygt år i Sverige, goda 
kunskaper i svenska. De hjälpte oss att kommunicera med A och B. D 
kunde också kommunicera på engelska vid behov. 

A har arbetat med skilda sysslor, men var under en längre period 
egen företagare. Efter gymnasieutbildning studerade hon två år på 
universitet, men avbröt studierna och startade eget. B har arbetat som 
tekniker och har två års teknisk gymnasieutbildning. C inriktade sig på 
att arbeta med tekniska frågor, men var tvungen att avbryta sina gymn-
siestudier till följd av kriget. I Sverige vill han också utbilda sig till 
tekniker. D har avslutat sin gymnasieutbildning och är intresserad av 
samhällsvetenskapliga ämnen. Han har för avsikt att fortsätta studera 
samhällsvetenskap vid Umeå universitetet. 

I Bosnien bodde familjen i en mellanstor stad. De var ej politiskt 
aktiva. Förutom det kollektiva lidandet i samband med kriget säger de 
att de inte haft några individuella traumatiska upplevelser. De ville 
lämna Bosnien och fly till vilket europeiskt land som helst. Men Sveri
ge låg närmast till hands. De kände redan till en del om Sverige, bl.a. 
något om det svenska politiska systemet. Däremot visste de inget om 
hur flyktingar togs emot i Sverige. Man hade heller inte några vänner 
eller bekanta här. 

Under den första tiden i Sverige mådde C dåligt. Det var jobbigt 
för dem alla med diskussioner och allt prat om Bosnien och kriget. C 
sökte läkare och fick det rådet att prata ut om det plågsamma. Det var 
det enda som skulle hjälpa. Ingen i familjen anser att de har några 
starka sociala band med hemlandet längre och känner därför ingen 
nämnvärd hemlängtan. De har inget att återvända till, menar de. De vill 
glömma allt fort och böija om på nytt här i Sverige. 

De kände sig väl mottagna i Sverige när de kom i slutet av 1992. 
"Vi trodde inte våra ögon när vi såg att man fick bidrag som var rimliga 
att leva på. Nackdelen den första perioden var att vi bodde på två flyk
tingförläggningar i 11 månader. Det var bortkastad tid. Vi läste lite 
svenska. Motiven för att lära språket saknades på grund av awisnings-
hotet. Livet på förläggningen var tomt, passiviserande och dödade alla 
ambitioner". 

I böljan och på flyktingförläggningen ville de inte träffa sina 
landsmän. De pratade bara om kriget och politik, vilket var psykiskt 
påfrestande. "De talade för mycket politik, om kriget och Jugoslavien, 
medan vi ville glömma allt och bölja ett nytt liv". 

Alla i familjen anser att personalen på flyktingförläggningen be
handlade alla likadant oberoende varifrån man kom och vilken utbild
ningsnivå man hade. Egentligen kände man sig annorlunda än andra 
flyktingar. "Man behandlades som en massa. För dem såg man ut på 
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som en kriminell som säljer droger. Att behandla alla lika är något 
konstigt. Våra behov och utbildning är olika. Personalen var bra när 
man gick till dem och frågade om hjälp med något. Men annars brydde 
de sig inte. Informationen var dålig om olika former av service och 
åtgärdsmöjligheter. Personalen såg ner på oss, om hygien och annat. 
Men vi är ju också européer". 

I slutet av 1993 fick de PUT. De ville helst bo i en mellanstor stad 
i mellersta Sverige. Men fick veta att det var omöjligt. Det fanns ej 
plats. Det blev Umeå istället och kanske spelar det ingen större roll. 
"Det är svårt var man än befinner sig, vad gäller jobb, identitet och 
annat". Familjen är nöjd med kommunplaceringen, men tycker inte att 
de har fått tillräckligt med information. "Ni klarar Er", sa man. Vid det 
andra intervjutillfallet några månader efter kommunplaceringen visste 
de inte om de hade fått en egen individuell planering (IPL) eller ej. 
"Men jag kommer ihåg att jag har skrivit under något efter att ha berät
tat om framtidsplaner angående arbete och utbildning", säger A. 

Alla menar att det var för stora grupper på SFI:n, vilket hade inne
burit att man inte fick praktisera och tala det svenska språket tillräck
ligt. Ett stort problem är att fa tillfallen att öva det man lärt sig i språk
utbildningen. Även när man kommer ut på praktik så är möjligheterna 
många gångar inte så stora att få praktisera sina språkkunskaper eller 
annat som man har lärt sig. A berättade att hon praktiserade i 2 månader 
inom vårdsektorn, vilket var en positiv erfarenhet. "Men det var inte lätt 
att praktisera min svenska. Jag använde engelska mer än svenska språ
ket. Då var det lättare att ta kontakt med finländare och andra utlän
ningar. De var nöjda med mig i alla fall". De var nöjda med mig i alla 
fall är ett uttryck som ofta används av flyktingar. Det handlar inte alltid 
om att själv vara nöjd, utan att de andra skall vara nöjda. Man vill helt 
enkelt bli accepterad och uppfattas som duktig och duglig. 

A och B verkade vilsna och kände inte till vilka möjligheter de ha
de till arbete, utbildning o.s.v. i Sverige. C och D var mer optimistiska 
inför sin framtid i Sverige. Men de konstaterar att det är mycket som 
inte är sig likt. "I mitt land arbetade jag med hjärnan och munnen. Nu 
måste jag använda händerna, byta roll", konstaterar C. Både C och D är 
besvikna på KOMVUX (SFI). De tycker att lärarna borde vara mera 
kreativa och inrikta sina handlingar mot individuella behov och förut
sättningar, se det unika hos vaije individ: "De jobbar gruppvis och inte 
personligt. De har inte tid för en". 

Några månader efter kommunplaceringen böljar flyktingar att på 
egen hand skaffa sig kunskaper om olika arbets- och utbildnings
möjligheter. Detta sker genom olika kanaler, t.ex. via släktingar och 
bekanta i andra kommuner. Skillnaderna mellan de regler som gäller 
t.ex. antagningen till samma utbildning vid olika universitet skapar 
förvirring. Ett annat problem är skiljaktigheten mellan skrivna och 
oskrivna regler, undantag som finns i vaije regelsystem. Vissa myndig
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heter handlar ibland också inkonsekvent. Därför uppfattar ibland flyk
tingar ansvariga tjänstemän och handläggare som okunniga eller orätt
visa. är okunnig. Jag ville fa plats på /..../ men hon sa att jag måste 
gå genom systemet. /..../ kunde inte hjälpa mig alls med detta. Det finns 
ingen flexibilitet. Men jag gick själv upp på /..../ och pratade med /..../ 
och fick plats. Om jag inte gjort det, utan lyssnat till /..../, hade jag gått 
omkring här fortfarande". 

Alla i familjen tyckte att Invandrarbyrån gjorde ett bra arbete och 
att Sverige gör ett bra arbete med flyktingar och en stor kultur
blandning. Samtidigt menar man att "de måste ge oss större själv
ständighet". Det är fel att ge socialbidrag. "Man måste få fatta egna 
beslut och få möjlighet till arbete. Man tappar moralen om man har 
socialbidrag i flera år". 

A och B antydde viss pessimism medan C och D uttryckte en viss 
optimism. Allmänt upplevde de en viss valfrihet och möjlighet till att 
kunna påverka sin egen framtid. Vid det första intervjutillfället var 
ingen av familjemedlemmarna med i den bosniska föreningen. Denna 
förening borde ha grundats på kulturell basis tyckte de. De hade fatt 
information om föreningen, men ansåg att ord och handling inte följts 
åt. Kontakter med landsmän fungerar ibland, men för det mesta inte, så 
bra. Man upplevde det som svårt att skaffa vänner bland svenskarna. 
"Det blir mest tillfälliga kontakter". Vid det andra intervjutillfället var 
två i familjen, kvinnan och en av sönerna, medlemmar i den bosniska 
föreningen. Alla hade skaffat sig vänner bland både bosnier och svens
kar. För vänskap spelar varken religion eller nationalitet någon större 
roll, konstaterade C. De ansåg inte heller att skillnaderna var så stora 
mellan livsstil och samhälle här och i Bosnien. "Men varför är svens
karna så rädda för utlänningar? Man har inte tid att fundera över sitt 
eget liv i Sverige. Många vet ingenting om oss bosnier". 

När det gäller synen på det politiska systemets natur i Sverige är 
familjen kluven. A och D menar att det inte var socialistisk politik som 
vållade den jugoslaviska tragedin, utan konkurrerande lokala och inter
nationella ekonomiska intressen. B och C tycker däremot att det är just 
det politiska systemet som har orsakat problemen. Inför det svenska 
uttrycker man därför också en rädsla. "Det finns en rädsla för bosnisk 
politik. Det liknar det systemet med samma paroller. Ibland känner jag 
mig som i mitt f.d. hemland. Dessa likheter känns ej bra. Socialdemo
kraterna talar om jobb, men ej om statsskulden. Man informerar om 
statistik och matematik men har inga konkreta planer om hur man ska 
minska skulden. Det svenska politiska systemet påminner om f.d. Jugo
slavien. Men här fungerar det. Det svenska systemet är en blandning. 
Svenskarna löser sina problem på andra sätt", säger D. 

Man har inga tankar på att flytta tillbaka: "Det land vi älskade, Ju
goslavien, har försvunnit och nu brinner Bosnien Vi vill inte tillbaka dit 
där smärtan uppstod. Det är osäkert där och vi har inga släktingar kvar i 
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landet. Framtiden är osäker, vi har inget medborgarskap någonstans, 
kan ej tjäna egna pengar, går andra året på socialbidrag. Det är nedbry
tande när man egentligen har kraft att kämpa men måste sitta hemma i 
två år. Om två år till blir det svårare. Man tappar kraften att kämpa och 
planera för något. Längtar efter gamla vänner som inte längre finns. 
Men framtiden är här om man bara får jobb". 

Det är inte ovanligt att flyktingar pendlar mellan optimism och 
pessimism. Livet i exil innebär en stormig och kluven tillvaro. 

Känslan av tomhet 

E och F är bosnienmuslimer och välutbildade akademiker med flera års 
arbetserfarenhet. E's far var köpman och modern kontorist. F's far hade 
eget foretag och hennes mor arbetade som sjuksköterska. I Bosnien 
bodde de i en mellanstor stad. De har inte varit politiskt verksamma. 

E blev ofrivilligt soldat i den kroatiska armén 1992. När kriget bröt 
ut mellan muslimer och kroater skickades han till fångläger. Under 
tiden var familjen och andra släktingar som bodde på kroatisk område 
utsatta för trakasserier och systematisk plundring. I början fick man 
hjälp av kroatiska vänner men dessa omplacerades och ersattes av 
kroatiska soldater. Det blev omöjligt att bo kvar. När E släpptes från 
fånglägret kunde familjen med finansiell hjälp av hans föräldrar få pass 
och andra nödvändiga papper för att utresa med flyg via Zagreb. 

Paret som har ett litet barn tillsammans, sökte sig just till Sverige 
bl.a. därför att de hade en släkting i Stockholm sen 25 år tillbaka. Andra 
släktingar och vänner var antingen på väg till Sverige eller hade redan 
flytt hit. Kontakter med släktingar som finns kvar i Bosnien är svår att 
upprätthålla och sker brevledes. Nästan alla E's nära släktingar är kvar i 
Bosnien, men har flyttat till ett område under muslimsk kontroll. De 
flesta av F's nära släktingar har lämnat landet och flytt till Sverige. 

Familjen kom till Sverige i mitten av 1993. En månad senare flyt
tade de till en flyktingförläggning i norra Sverige. Fyra månader efter 
ankomsten, fick de sitt PUT. Till Umeå kom de i böljan av 1994. Paret 
tycker att tiden de tillbringade på flyktingförläggningen var eländig. De 
läste svenska i 30 dagar. För övrigt var det en ren väntan. Familjen 
kände sig isolerad, trots att man hade vänner bland serber, muslimer 
och kosovoalbaner. Deras erfarenheter av relationerna mellan bosnierna 
var goda. 

Av yrkesskäl och på grund av relevanta utbildningsmöjligheter 
sökte de sig till Umeå. Det var personalen på flyktingförläggningen 
som gav den rekommendationen. Efter kompletteringsutbildning spelar 
det ingen roll var man bor, huvudsaken att man får arbete, menar E. 

Vid det första intervjutillfället tyckte E och F att allt fungerade bra. 
De trivdes med bostaden och E tyckte att introduktionskursen var bra. 
Någon IPL kände de inte till. Uppfattningen var att Invandrarbyrån 
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fungerade väl. Den första träffen med SYO-konsulenten hade inte givit 
så mycket. Vid det andra intervjutillfället var man mer nöjd med SYO-
kontakten. "Hon har hjälpt till med att ordna utvärdering och översätt
ning av betyg och gett oss information om vilka vägar vi kan gå när vi 
skall komplettera våra utbildningar". Mannen har nu avslutat sin SFI 
men ännu ej gått på praktik. Kvinnan, har däremot varit mammaledig, 
därför är hennes SFI inte avslutad. Brist på dagisplats för det större 
barnet har också varit ett hinder för SFI-studierna. 

Rent psykiskt tycker E att man är i god kondition, trots vissa svåra 
upplevelser. Den 5-årige sonen var ett tag mycket rädd. Han hade sett 
hur kroatiska soldater hotat fadern genom att trycka en oladdad pistol 
mot hans tinning. Pojken var rädd för allt i uniform. 

Paret umgås inte med några svenska familjer, men de har kontakt 
med svenskar som de tidigare träffat i samband med vistelsen på flyk
tingförläggningen. Kontakterna sker via telefon. E och F anser att det är 
lättare ta kontakt med somalier, iranier och andra flyktingar. "Svens
karna är lite speciella". Relationerna till andra bosnier är bra, men de 
upplever situationen som känslig. "Man vill undvika att tala politik. 
Utvecklingen och läget i Bosnien påverkar oss också här. Nyheterna 
och det oroliga läget gör oss oroliga. Släktingarna lider. Ibland möter 
man misstänksamhet. Vi är allihop försiktiga och vill inte provocera 
någon grupp". 

Längtar man hem? Vill man återvända? "Längtar hem?! Vi känner 
nostalgi nu. Men återvända? Vi har ingen plats att återvända till. Åter
vänder man blir man betraktad som förrädare, även av muslimer. Vi 
glömmer inte men det finns ingenting alls att återvända till. Varken 
arbete eller bostad. När man böljar tänka blir man deprimerad och 
melankolisk". 

Situationen i Sverige är inte så lätt. Återigen handlar det mest om 
oron för att inte få ett arbete. Arbete betyder stabilt liv och egna resur
ser. Många flyktingar jämställer bidragsberoende med otrygghet. Ar
bete innebär också vänner, social status o.s.v. "Framtiden är svår, men 
man bör tänka etappvis, försöka klara av sina närmaste uppgifter o.s.v. 
Får man ett jobb och stabilt liv så skaffar man sig vänner på samma 
nivå. Men det ser inte ljust ut vad gäller arbete". 

Grundläggande psykosociala behov innebär ibland att känslan av 
utanförskap leder till starka band inom den gemensamma etniska eller 
språkliga gruppen. Men under vissa förhållanden kan det motsatta ske. 
En tragisk händelse drabbade familjen. "Vi fick inte hjälp eller någon 
omtanke från våra landsmän, så som traditionen bjuder i Bosnien. Det 
var märkligt. Det verkar som om bosnierna nu gör allt för att bli svens
kar så fort som möjligt och struntar i sina egna traditioner". 

Känslan av förlust, tomhet och hemlöshet är ibland stark bland 
flyktingarna. 
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Annorlunda bland andra annorlunda 

G, hennes mor H och två bröder I och J kom till Sverige i mitten av 1993 
med buss via Kroatien. De är bosniska kroater och hade flyttat till 
Kroatien på grund av etnisk rensning och att de var omringade av serber. 
Fadern som var apotekare avled samtidigt som kriget bröt ut. I USA finns 
en syster och ytterligare en syster är kvar i Serbien. 

Tre månader efter ankomsten till Sverige fick de sina PUT. De 
bodde på ett par flyktingförläggningar i fem månader innan familjen 
kom till Umeå i början av 1994. Tiden på flyktingförläggning var tråkig 
och sysslolös. De visste inte vad som skulle hända. Informationen var 
inte så bra. "På flyktingförläggningen hade man inget att göra. Man 
kände sig utan värde. Som ett djur. Vakna, äta, se på TV. Informationen 
var dålig. Man visste inte vad som skulle hända. Vi läste svenska 2 tim 
3 gånger per vecka i en månad. Man skall inte sätta ut människor i 
skogen. Det påminde om ett koncentrationsläger. Vi borde ha fått 
komma ut bland folk. Det var ovärdigt. Man upplevda att personalen på 
flyktingförläggningen var orättvis när det gäller förflyttning. En del 
hade fatt välja den kommun som de skulle flytta till. "Vi fick inte vad vi 
ville. Då valde vi Umeå, som också är en universitetsstad. Men det fick 
vi kämpa för". Vad gäller relationerna med landsmännen under flyk
tingförläggningstiden så uttrycker sig G så här: "Det är jobbigt att 
samarbeta med de som inte har samma åsikter som du själv. /..../ är inte 
som andra religioner, men du var tvungen att leva med de som inte 
tänker som Du. De pratade hela tiden om kriget." Varken G eller H är 
medlemmar i den bosniska föreningen. Orsak de uppger är att man bara 
pratar politik och krig där, och det vill man hålla sig från. All fritid går 
åt till att studera, umgås med pojkvän eller annat. 

G har gått 4-årig gymnasieutbildning med naturvetenskaplig in
riktning. H har en ettårig gymnasieutbildning och lång erfarenhet av 
socialt arbete. De påböijade sin SFI-utbildning i böljan av 1994, samti
digt som I och J böljade föreberedelseklass. De kände sig isolerade och 
hade inga kamrater. Vid det andra intervjutillfallet höll G på att göra 
praktik (halvtid praktik och halvtid SFI) på ett daghem där det finns 
barn från Bosnien som behövde någon som kunde deras språk. Själv 
hade hon uttryckt ett önskemål om att få praktisera på ett laboratorium. 
Men det var svårt att skaffa sådan praktikplats. För språkets del var 
praktiken bra träning. Hon hade kunnat knyta kontakt med folk. Det var 
också viktigt att lära sig hur det fungerar i det svenska arbetslivet. I juni 
klarade G SFI-testet och tänker studera naturvetenskap vid ett annat 
universitet i landet. Först ska hon gå på en preparandkurs eller på 
KOMVUX i Umeå. H läser fortfarande på SFI'n. Ingen känner till 
något om en upprättad IPL. 

Den gemensamma uppfattningen är att Umeå är en fin stad och att 
flyktingmottagningen är välorganiserad. Men för studiernas skull kan
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ske man måste flytta. G och H tycker att introduktionskursen gav för 
mycket information på en gång. Det var svårt att ta emot allt. Dessutom 
fick man inte heller alltid svar på det som man ville veta. Bilden av 
sjukvården i Sverige var inte helt positiv. "Den verkar vara dåligt orga
niserad", säger G. Hon hade för en relativt enkel åkomma fatt fem olika 
diagnoser som inte stämde. Så jag har varit tvungen att ta en bosnisk 
läkare till hjälp, som hon själv uttryckte det. 

I sina kontakter med myndigheter och olika tjänstemän får flyk
tingar erfarenheter och intryck av hur samhället fungerar. Ofta är dessa 
erfarenheter förvirrande, eller till och med missvisande och speglar 
dåligt hur samhällslivet fungerar i Sverige. 

SFI'n hade fungerat bra men litet mer sträng auktoritet skulle kan
ske ha behövts. "Lärarna är litet för mjuka. De kräver inte så mycket. 
Eleverna pratar med varandra på sitt språk utan att någon ingriper". På 
frågan hur det kommer sig att de talar så bra svenska trots att de varit 
här så kort tid så svarar G "Ja, det kan bero på att vi är européer". 

Enligt G och H är det inte så stora skillnader mellan att studera här 
i Sverige som i f.d. Jugoslavien. Det är lättare ekonomiskt här. Där var 
man tvungen att ha god ekonomi för att studera. Alla känner att man 
har fått en chans att studera och känner sig nöjda med skolsystemet. 
"Man läser det som är viktigt. Hemma var vi tvungna att läsa marxis
men och liknande, sånt som man ej behöver. Men framtiden är svår och 
kräver mycket. Särskilt all komplettering av tidigare utbildning och när 
det gäller att få arbete". 

Kontakterna med landsmän i Umeå är fa. Svenskar träffade man 
bara i skolan. "Det är inte så svårt att få kontakt, om man försöker. Men 
samhället här är lite annorlunda, liksom livsstilen". Uppfattningen är att 
människorna här är lite kalla. "Kanske beror det på systemet som regle
rar allt? Barnen uppfostras inte av föräldrarna, som ofta är skilda. Bar
nen växer upp utan kärlek. Det fanns många olyckliga barn på dagis. 
Egoistiska äldre. Nya partners. Bamen har ingen respekt för de äldre. 
Ungdomarna är ofta fulla", menar G. Hon skulle inte vilja växa upp i en 
svensk familj. Men Sverige som land är nog bra för barnen, förutom att 
de blir mycket lämnade åt sig själva utan kärlek. 

I likhet med flertalet andra flyktingar från Bosnien så har familjen 
ingen tanke på att återvända. " Längtar jag hem? Ja om det är till mitt 
hem som det en gång var. Men jag kan aldrig återvända. Det är inte 
samma stad längre. Människorna kommer att bli sjuka och galna. Flyt
tar jag någon gång så blir det till Kroatien, inte Bosnien-Hercegovina " 
säger H. 

Det är många gånger helt naturligt, åtminstone till en böljan, att 
man som flykting tänker i etnocentriska banor, utifrån det man har 
formats av, ens identitet och vanor. Därför är det heller inte ovanligt att 
man möter flyktingar som känner sig annorlunda, och samtidigt annor
lunda andra som är annorlunda. Det handlar om ens identitet och det 
man hela sitt liv har varit van vid. 
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Flyktingmottagning i teori och 
praktik 

Flyktingars integration är en komplicerad process som betingas av en rad 
olika villkor. För att man skall kunna få en samlad bild av hur denna 
integrationsprocess gestaltar sig krävs en långsiktig uppföljning. I denna 
undersökning har bara några preliminära intryck kunnat redovisas. Det 
huvudsakliga perspektivet har också varit hur den kommunala flykting
mottagningen, dess mål och medel, organisering och verksamhet, på
verkar förutsättningarna för flyktingarnas integration i samhället. Dels 
handlar det om i vilken grad flyktingmottagningen under den första tiden 
är relaterad till skilda flyktingars bakgrund, möjligheter och ambitioner. 
Dels handlar det om hur samverkan eller bristen på samordning mellan 
olika parter och myndigheter kan påverka flyktingens integrations
möjligheter. I det följande skall några sammanfattande synpunkter ges på 
invandrarpolitikens tillämpning och den kommunala flyktingmottag
ningens betingelser i relation till bland annat ovan nämnda förut
sättningar för flyktingars integration i samhället. 

Mål och medel - aktörer och strukturer 

Den svenska invandrarpolitikens övergripande mål från 1975 innebär att 
flyktingar och invandrare med uppehålls- och arbetstillstånd skall ges 
samma förutsättningar att bo, arbeta och utöva sina kulturella rättigheter 
som infödda svenskar. Skilda välfardspolitiska insatser inom ramen för 
tillgängliga resurser, utgör en central del i den samlade invandrar
politikens genomförande. Vaije samhällsmyndighet har inom sitt 
verksamhetsområde samma ansvar och skall erbjuda en likvärdig service 
visavi invandrare som befolkningen i övrigt. För att flyktingars inte
gration i det svenska samhället skall kunna underlättas krävs ibland 
särskilda stödåtgärder och positiv särbehandling. Motivet ligger i det 
förhållandet att flyktingar och invandrare ofta har speciella behov, till 
följd av försvårande livsvillkor av olika slag. 



62 Abdul Kadhim 

Den så kallade "hela Sverige strategin" från mitten av 80-talet och 
framåt har syftat till att motverka en koncentration av flyktingar till 
bestämda bostadsorter, ofta de större. Spridningen av nyanlända flyk
tingar över hela landet skulle avlasta stora kommuner och innebära att 
man skulle kunna erbjuda en bättre service (Prop 1983/84: 124). Sedan 
januari 1985 bygger också den svenska flyktingmottagningen i huvud
sak på överenskommelser och samarbete mellan Statens Invandrarverk 
(SIV) och skilda kommuner (Prop 1983/1984:124, Sfu 27, rskr. 295). 
Staten har ett övergripande ekonomiskt ansvar för flyktingmottagning
en, samtidigt som kommunerna spelar rollen som flyktingmottagare och 
anordnare av samhällsservice för flyktingar. En avsikt med nyordning
en var, vid sidan av att man ville få en jämnare fördelning av flyktingar 
över landets olika kommuner, att man skulle minska väntetiden på PUT 
och göra vistelsen på flyktingförläggning mer meningsfull. Det visade 
sig snart att dessa målsättningar blev svåra att uppnå, bl.a. av den an
ledningen att antalet flyktingar ökade drastiskt under 80-talets andra 
hälft. 

Den kommunalt organiserade flyktingmottagningen under intro
duktionstiden, vilken i genomsnitt beräknas till 18 månader, är en viktig 
period i relation till flyktingars samhälleliga integrationsprocess. Här 
läggs grunden och skapas förutsättningar för flyktingens framtid. Flyk
tingmottagningens verksamhet under denna tid täcker ekonomiskt 
bistånd, bosättning, samhällsinformation, SFI, arbete och praktik, barn
omsorg, förberedelseklasser i grundskola och gymnasium, råd och stöd, 
samtalsbehandling, sjukvård, tolkservice, service till handikappade och 
äldre flyktingar o.s.v. En sådan omfattande verksamhet kräver natur
ligtvis i princip en samordning av den kommunala flyktingmottagning-
en och flera inblandade myndigheter och deras insatser, t.ex. Statens 
Invandrarverk, AMS, AF, SFI- ansvariga, vårdcentraler och social
förvaltningar. Vikten av en samverkan och samlande helhetssyn för att 
man så snabbt som möjligt skall lyckas introducera flyktingar i sam
hället har flera gånger påtalats av statsmaktema (se t.ex. Prop. 
1989/90:105). Detta har bl.a. inneburit att olika samhällsorgans verk
samhet måste koordineras och utgå från den enskildes individuella 
behov och förutsättningar. Uppmaningen har också varit att man ute i 
kommunerna skall ta tillvara det engagemang och de kunskaper som 
finns hos fackliga organisationer, arbetsgivare, frivilligorganisationer, 
kyrkor o.s.v. för att flyktingmottagningen skall bli så ändamålsenlig 
som möjlig. 

Flera olika undersökningar av den kommunala flyktingmottag-
ningen har visat att samarbetet varken är särskilt omfattande eller pro
blemfritt. En brist på samordning präglar som regel integrationsarbetet 
och i stort sett tycks en helhetssyn saknas (Riksdagens revisorer 
1991/1992, Soininen 1992, Kadhim 1994). Det viktiga samarbetet med 
skilda arbetsmarknadsmyndigheter, som AF/AMU/AMI, är inte alltid 
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så välutvecklat. Inom den kommunala flyktingmottagningen försöker 
man ibland att lösa detta problem genom att anställa egna erfarna "ar
betsförmedlare", studievägledare o.s.v. Samtidigt visar erfarenheterna 
att ett välorganiserat institutionellt samarbete ofta kan skapa en större 
stabilitet, effektivare insatser och resursutnyttjande. Det interkommu-
nala samarbetet för att samordna resurser och utnyttja kompetens tycks 
genomgående vara bristfälligt. Det förekommer ett sporadiskt samar
bete i enstaka fall, t.ex. när det gäller tolkservice och informationsut
byte (Kadhim 1994). Men det saknas ett samarbete i frågor som kräver 
större samlade resurser, kontinuitet och långsiktighet. Ett exempel är 
arbetet mot rasism och främlingsfientlighet. 

Variationerna när det gäller den kommunala flyktingmottagningen 
är ganska stor, både när det gäller verksamhetens organisering och 
arbetsmetoder. Skilda lokala förutsättningar, politiska och kulturella 
såväl som ekonomiska, har lett till att skilda kommuner har utvecklat en 
egen stil för det flyktingpolitiska integrationsarbetet. I vissa kommuner 
ligger det övergripande invandrarpolitiska ansvaret hos socialnämnden. 
I dessa fall knyts flyktingmottagningen organisatoriskt och funktionellt 
till kommunens socialkontor. I andra kommuner finns särskilda invand-
rarnämnder med motsvarande invandrarförvaltning. Ibland kan det 
politiska ansvaret också ligga på kulturnämnd, utbildningsnämnd eller 
arbetsmarknadsnämnd. En viktig orsak till denna typ av skillnader 
ligger i varierande kommunstorlek och antal emottagna flyktingar. 

Flyktingmottagningens verksamhet, hur den är organiserad och de 
arbetsmetoder som används, hänger naturligtvis nära samman med det 
antal flyktingar som mottas. Ett särskilt problem i sammanhanget är att 
antalet emottagna flyktingar tenderar att förändras från år till år. Därför 
har man på många håll saknat stabila resurser, vilket har lett till en 
ryckig verksamhet och tillväxt blandad med omorganisering och ratio
nalisering. Ett systematiskt och långsiktigt arbete har därför försvårats. 
Den organisatoriska osäkerheten och svårigheten att genomföra målre-
laterade planer har varit särskilt märkbar i små kommuner (Kadhim 
1994). 

I större kommuner har man lättare kunnat institutionalisera verk
samheten mera permanent. Specialisering och ett utnyttjande av sär
skild kompetens på skilda områden har då kunnat underlättas, samtidigt 
som man också kan konstatera en tendens till byråkratisering av flyk
tingmottagningen och klientifiering av flyktingar. En fast institutionali-
sering har dessutom blivit till en belastning för den kommunala ekono
min i de fall där antalet emottagna flyktingar har minskat i relation till 
flyktingmottagningens finansiella och organisatoriska dimensionering. 

Till skillnad från många andra verksamheter har flyktingmottag
ningen en mycket speciell och komplicerad uppgift, i termer av mål, 
åtgärder och målgrupper. Flyktingar utgör en heterogen grupp med 
varierande socioekonomisk bakgrund, utbildning, kulturerell erfarenhet, 



64 Abdul Kadhim 

personliga upplevelser o.s.v. Detta innebär att man måste visa hänsyn 
till och förståelse för skilda livsstilar och beteendemönster för att kunna 
lyckas med sitt arbete. Det krävs en stor skicklighet i att understödja 
flyktingars livsvillkor så att deras integritet inte kränks eller egna med
verkan hämmas. Flyktingverksamheten påverkar flyktingens struktu
rella och kulturella livsbetingelser och berör på ett känsligt sätt den 
mänskliga tillvarons flesta och mest personliga aspekter. I hög grad har 
det med "de andras" identitet att göra. Därför är det också centralt att 
befrämja flyktingars delaktighet i integrationsarbetet. De måste ges ett 
utrymme att påverka och utforma sin egen framtid. Särskilt viktigt är 
detta under introduktionstiden. Ju mer flyktingen kan vara med i upp
rättandet av en individuell introduktionsplan (IPL), desto mer målmed
veten kommer integrationsprocessen att bli. IPL's ställning inom flyk
tingmottagningen måste stärkas, och en samlad samverkan mellan olika 
parter kring denna måste fördjupas. 

Politik och implementering 

I grunden handlar frågan om en ändamålsenlig lokal flyktingmottagning 
om hur allmänna invandrar- och flyktingpolitiska mål omsätts i 
praktiken. Debatten inom implementeringsforskningen i allmänhet har 
bl.a. präglats av två skilda perspektiv som i korthet skall beröras. 

Å ena sidan har det handlat om att förstå implementerings-
processen genom att i första hand identifiera och studera formella 
beslut, politikens formulering och formella administrativa hierarkier. 
Här identifieras mål, motiv, medel och formella ansvarsstrukturer. 
Implementeringen av politiska beslut påverkas av bl.a. hur pass dessa 
politiska beslut/mål är klara, om medlen eller åtgärderna är relevanta 
för dessa avsedda mål samt om beslutsfattare har möjlighet att struk
turellt, finansiellt och/eller genom legala tvångsmekanismer se till att 
de politiska besluten genomförs så som man har avsett (se Sabatier och 
Mazmanian 1983). Eftersom tvångsmekanismer och sanktioner inom 
den byråkratiska apparaten inte alltid är effektiva, räknar man ofta med 
en neutral, lojal och kompetent personal. En förutsättning är att också 
de politiska besluten är accepterade och har stöd av åtminstone berörda 
intressegrupper, massmedier och privata personer. De rådande eko
nomiska och sociala förutsättningarna spelar också en stor roll i imple
menteringen av politiska beslut. 

Å andra sidan handlar det om en fokusering på de aktörer och 
faktorer som i realiteten anses bestämma politikens implementering, 
t.ex. gräsrotsbyråkrater, målgrupper och skilda privata och organiserade 
intressen. Man eftersträvar att identifiera och definiera dessa aktörer, 
deras mål, medel och resurser, men också deras nätverk eller vad man 
kallar implementationsstruktur (Sabatier 1986, s.32). Centralt blir i 
sammanhanget att snarare uppmärksamma policyproblem än policybe-
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slut (Hjern 1982). 
Bägge perspektiven för implementeringsstudier är viktiga och de

ras tillämpbarhet beror på vad det är man främst vill undersöka. Om 
syftet är att ta reda på effekterna av vissa politiska beslut, hur dessa 
beslut är formulerade och om de leder till förändringar i en viss berörd 
verksamhet, så är det närmast en slags "top-down modell" som är rele
vant. Om man däremot vill undersöka interaktionen mellan olika parter 
i en viss politiks genomförande så är fokuseringen på samspelet mellan 
byråkrater eller professionella på gräsrotsnivå och berörda medborgare, 
en slags "bottom-up modell", den relevanta. Oftast måste man ta hänsyn 
till både det ena och det andra för att få en bild av implementeringspro-
cessen. I denna undersökning är det närmast olika aspekter av en på
verkan "bottom-up" som har varit möjlig att få en inblick i. 

Den kommunala autonomin ger stora möjligheter till egna tolk
ningar och tillämpningar utifrån lokala politiska och ekonomiska intres
sen. I Sverige har man under de senare årtiondena tenderat att lagstifta 
s.k. generella ramlagar och därmed har betydelsen av den lokala till-
lämpningen ökat och "normutfyllanden sker ofta i verkställande organ 
där intresseorganisationerna är företrädda" (Petersson 1993, s.42). 
Ramlagar och diffusa politiska beslut är typiska för svensk politisk och 
administrativ kultur, som en "samlingsbeteckning för hur offentliga 
beslutsfattare, politiker och byråkrater m.fl. tycker, tänker och beter 
sig" (Gustafsson 1987: 18). Ofta döljer kompromisslösningar väsentliga 
motsättningar och en oenighet bland politiska aktörer i centrala makt
positionen (Majone & Wildavsky 1978). När ett stort antal aktörer är 
inblandade i politiskt beslutsfattande kan man sällan utverka en konsen
sus om man inte samtidigt söker breda lösningar genom att formulera 
diffusa politiska programformuleringar. 

Denna typ av oenighet kan också spegla sig i lokala politiska tolk
ningar och policytillämpningar. Lokal verksamhet blir till en omfor-
mulering av centralt beslutad politik. "Policies are continuosly trans
formed by implementing actions that simultaneously alter resources and 
objectives...It is not policy design but redesign that goes on most of the 
time...Implementation is evolution...When we act to implement a po
licy, we change it" (Majone & Wildavsky 1978, s. 109-114). Diffusa 
politiska beslut eller politiska mål leder ibland till ineffektiva samar
betsformer och rollkonflikter inom och mellan berörda myndigheter, 
vilket innebär att en koordinering av skilda verksamheter och intressen, 
med olika målsättningar och prioriteringar, hämmas. 

Det kan förefalla självklart att säga att politiska beslut inte alltid 
tillämpas på det sätt som man har avsett. Konkret kan detta bero på att 
berörda administrativa aktörer inte förstår beslutet, inte kan genomföra 
beslutet eller inte vill genomföra beslutet (Lundquist 1971). Vissa 
hinder kan undanröjas genom t.ex. en uppföljning genom nya direktiv, 
medan andra hinder kan vara mer komplicerade att motverka. När 
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kommunerna får statliga resurser för att driva en viss verksamhet, t.ex. 
flyktingverksamhet, så kan det tyckas som om dessa resurser i prakti
ken skall fungera som ett styrmedel. Men finansieringen från centralt 
håll är ingen avgörande faktor för hur de politiska besluten konkret 
omsätts i praktiken (Cerych & Sabatier 1981). Det förhåller sig också 
så att extern finansiering av skilda verksamheter ibland kan innebära att 
man planerar denna verksamhet i mindre grad än den verksamhet som 
från kommunalt håll finansieras (se t.ex. Fred 1979). 

Åtskillnaden mellan politisk vision och praktisk tillämpning kan 
också vara ett uttryck för politisk maktlöshet. En politisk retorik som 
inte följs upp med konkreta åtaganden och handlingskraft behöver i sig 
inte vara oseriös. Snarare är det väl så att avståndet mellan ideal och 
realitet speglar villkoren i en politisk kultur som grundas på kompro
misser, samförstånd och korporativ samverkan. Denna politiska kultur 
kan vara bra vad gäller frågor där berörda medborgare och organiserade 
intressen aktivt är med och tillräckligt starka för att på olika sätt påver
ka verksamheten ifråga i linje med uttryckta mål eller delmål. Invand
rar- och flyktingfrågor saknar oftast den typen av organiserade och 
starka mobiliserande krafter. Det blir istället administrativa och organi
satoriska intressen och behov, eller mer allmänt ekonomiska, ideologis
ka och kulturella, som styr invandrar- och flyktingspolitikens konkreta 
implementering på ett lokalt plan. 

De aktörer som i omedelbar mening spelar en viktig roll för in
vandrarpolitikens praktiska tillämpning är de handläggare av skilda slag 
som direkt arbetar med flyktingar. I realiteten har de ett betydande 
inflytandet på hur verksamheten utformas, genom att de enskilt eller i 
olika samarbeten kan utöva informella men mycket effektiva handling
ar. Tjänstemännens dagliga arbete, rutin, kompetens och praktiska 
kunskaper, liksom förvaltningar som organisatoriska apparater av 
betydande storlek och kontinuerlig verksamhet, innebär ofta att de har 
ett övertag gentemot skilda politiker som är satta att formellt lägga 
ramarna för och ha en insikt i verksamheterna ifråga (Lundquist 1971). 
Handlingsfriheten är ofta betydande när man tolkar regler och formella 
möjligheter, väljer arbetsmetoder o.s.v. Avgörande i handlingsvalen är 
strukturellt, kulturellt och etiskt betingade principer och övertygelser 
när det gäller att åstadkomma "det rätta" i den dagliga verksamheten, 
ofta i direkt kontakt med flyktingar. 

Handlingsfriheten skapar en flexibilitet, men kan ibland bli pro
blematisk. Rättssäkerhet innebär rätt till lika behandling. En fast regle
ring av verksamheten innebär därför paradoxalt nog ibland en starkare 
ställning för klienten, t.ex. vid ett överklagande av skilda beslut. Strikt 
regelstyrning innebär dock svårigheter i allt arbete som kräver en kli-
entorienterad inställning och individualiserad behandling (Petersson 
1994). Ett märkbart problem för flyktinghandläggare inom den kom
munala flyktingmottagningen är också att man har svårt att klart defini-
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era sin yrkesroll och hävda sin verksamhets specifika krav. En roll kan 
definieras som "constellation of shared meanings through which an 
individual is able to enter into persistent, consistent and recognised 
forms of interactions with others" (Bernstein 1974, s.125). Diffust 
bestämda arbetsuppgifter och brist på klara regler leder inte så sällan till 
rollkonflikter i kontakten med andra handläggare inom som utom den 
direkta flyktingmottagningen. 

Flyktingmottagningen är i mycket hög grad beroende av inter-
organisatoriska nätverksmönster. Detta innebär att skilda s.k. imple-
menteringsstrukturer, såväl informella som formella, är centrala för den 
samlade integrationspolitiska verksamheten (Hull and Hjem 1987). 
Formell beslutsmakt är förvisso en maktresurs, men andra former av 
inflytande, t.ex. genom informella koalitioner mellan olika intressen 
och verksamheter, kan många gånger vara lika avgörande (Petersson 
1994). Täta kontakter och samverkansformer mellan olika administrati
va och organisatoriska verksamheter och intressen regleras sällan på ett 
formellt plan. För flyktingmottagningen, som ofta står svag i relation 
till andra kommunala och statliga förvaltningsverksamheter, tycks detta 
ofta vara till en nackdel. 

Att sätta integrationsprocessen i centrum 

Integrationsmålet 
Umeå kommuns invandrarpolitiska handlingsprogram från 1993 betonar 
vikten av att vidta "sådana åtgärder att de invandrarpolitiska målen: 
jämlikhet, valfrihet och samverkan, på bästa sätt kan förverkligas" 
(Invandrarpolitiskt handlingsprogram, Umeå kommun 1993 s. 12). Ur 
Invandrarbyråns perspektiv betonar man att arbetsuppgiften består i att 
"introducera, informera och integrera". Såväl invandrarnämndens leda
möter som invandrarbyråns anställda är medvetna om de invandrar
politiska målsättningarna och syftet med den kommunala flyktingverk
samheten. 

Det låter sig ganska enkelt sägas att uppgiften består i att integrera 
flyktingarna i samhället genom ett antal åtgärder så att flyktingen så 
snart som möjligt kan böija arbeta, vara ekonomiskt självständig, kunna 
samverka i samhällets olika aktiviteter och härmed ha möjlighet att ha 
kontroll över sin egen tillvaro. Det är dock betydligt svårare att specifi
cera vad detta konkret skall gå ut på, vilken innebörd målen har, vilka 
medel som skall tillgripas och hur integrationsarbetet i detalj skall 
realiseras i förhållande till flyktingarnas individuella förutsättningar och 
behov. Vad som behövs är en konkretisering av vad det innebär att sätta 
integrationsprocessen i centrum för den kommunala flyktingmottag
ningen. 

Vad menas med begreppet integration? Den enkla définition som 
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denna undersökning har utgått ifrån är att integrationsprocessen omfat
tar de processer som leder till att flyktingar kommer in och samverkar i 
det svenska samhället på lika villkor som infödda invånare, samtidigt 
som de har rättighet och möjlighet att kunna bibehålla och utveckla sitt 
livssätt i överensstämmelse med egna behov och intressen. Denna 
definition är långt ifrån oproblematisk. Integration får ofta en bibety
delse av assimilation, d.v.s. att "de" måste gå genom en viss behand
ling, inskolning eller "anpassningsprocess" för att kunna (sam)verka 
normalt i samhället. Alltför ofta underförstås också att det är bara flyk
tingar själva som bär ansvaret för hur deras situation ser ut och hur 
deras framtid i realiteten utvecklas. Det är viktigt att understryka att 
integration i dess egentliga betydelse handlar om individers livsvillkor 
och livsöden under strukturella villkor som samtidigt lämnar utrymme 
för skilda livschanser och livsstilar. Den lokala flyktingmottagningen 
skall därför ge rum för individens egna förutsättningar och ställa olika 
slags resurser till förfogande, vilket gör denna mottagning till en central 
betydelse för integrationsprocessen. 

Det politiska och administrativa 
Ett politiskt engagemang isolerat till invandramämnden är inte tillräckligt 
för att en samlad integrationspolitik skall kunna bedrivas. Ett 
systematiskt samarbete över nämndgränserna behövs, vilket förutsätter 
en gemensam politisk vilja. Samarbetet över de politiska partigränserna 
är, förutom samverkan inom invandrarnämndens ram, i stort obefintligt. 
Orsakerna kan dels vara att kommunens invandrare är en svagt 
organiserad grupp med begränsat politiskt engagemang och lågt 
valdeltagande. Men orsaken kan också vara en relativt sett låg status för 
flyktingpolitiskt arbete. 

Till skillnad från de många kommuner som inordnar invandrar-
och flyktingverksamheten under socialljänstens övergripande ansvar 
har Umeå kommun lagt det övergripande politiska och administrativa 
ansvaret för invandrar- och flyktingfrågor på invandramämnden och 
dess Invandrarbyrå. Här har också arbetet med flyktingar, både prak
tiskt och symboliskt, klarare kunnat åtskiljas från socialtjänstens an
svarsområde och verksamhet. Detta innebär dock inte att det psykoso-
ciala omhändertagandet har mist sin påverkan på flyktingverksamheten 
i dess helhet. Flyktingar uppfattar ofta det som om man lever på social
bidrag. En starkare frikoppling från socialtjänstens verksamhet är önsk
värd, t.ex. genom att flyktingmottagningen som verksamhet mera utta
lat och organiserat knyts till skolväsende och arbetsmarknadsmyndig
heter. 

Attityder och vardagsverksamhet 
I alla berörda institutioner och organisationer finns attityder och förvänt
ningar på flyktingars tidigare utbildning och dess kvalité, deras förmåga 
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till språkinlärning och anpassning till det svenska samhället i olika 
avseenden. Dessa förväntningar och attityder knyts ofta ganska stereotypt 
till flyktingamas kulturella bakgrund och hur man föreställer sig dess 
närhet till eller olikhet med den svenska kulturen. Vissa av dessa 
förväntningar grundar sig på en faktisk kunskap om utbildningssystem 
och yrkeserfarenheter i skilda länder. Andra grundar sig på de tidigare 
erfarenheter som man har fått via kontakter med olika invandrargrupper. 
Sedan mitten av 80-talet, då den kommunala flyktingmottagningen fick 
en organiserad karaktär och fram till 1992/1993 var andelen utom
europeiska invandrare eller flyktingar betydligt fler i relation till 
europeiska flyktingar och invandrare. De tidigare dominerade totalt 
invandrarbilden och det är också utomeuropeiska flyktingar som än idag 
präglar föreställningar om invandrare och flyktingar. Ackumulerade 
erfarenheter och "kunskaper" tillämpas lätt över hela spektret av 
flyktingar, vilket tenderar att undanskymma viktiga individuella skill
nader. Föreställningar om vad som är "nära" och "olika", eller "vi" och 
"dom", är alltid mer eller mindre konstruerade och leder till en 
generaliserande bild. Sådana godtyckliga åtskillnader tenderar att utgöra 
centrala element i de attityder som invandrare och flyktingar möter. 
Tjänstemän på olika nivåer inom olika verksamhetsområden påverkas av 
sådana attityder i sitt arbete och i möten med invandrare och flyktingar. 
Därför är en större betoning på individuellt bemötande i syfte att 
förhindra stereotypa föreställningar om invandrare och flyktingar i 
allmänhet, något som starkt bör eftersträvas. 

Flyktingars beteende tolkas ofta i kulturaliserande termer, exem
pelvis "i deras kultur gör man så", vilket också är missvisande. En 
betydande del av positiva och negativa liksom realistiska och missle
dande förväntningar hos flyktingar uppkommer framförallt under den 
första perioden i det nya samhället. Denna förväntansstruktur påverkar 
starkt flyktingars självförtroende, känsla av att kunna medverka, motiv 
till prestationer och framtidstro. 

Vår undersökning visar att flertalet av flyktingarna och deras all
männa erfarenheter av och attityder till flyktingmottagningen och sam
hället i övrigt är mera beroende av deras socioekonomisk bakgrund och 
utbildningsnivå än av etnisk och/eller religiös tillhörighet. 

Vikten av en bra start! 
Den lokala flyktingmottagningens arbete med flyktingamas praktiska 
frågor och även det psykosociala stödet tycks i stort sett såväl 
programmässigt som praktiskt, varit välorganiserat under introduk
tionsperioden. För flertalet har, om än i varierande grad, verksamheten 
varit nödvändig. Lågutbildade med högre ålder och utan klar yrkesmässig 
kompetens har relativt sett mer positiva erfarenheter, vilket återspeglar 
deras särskilda behov av omhändertagande. En del av de mera välut
bildade eller yrkeserfama har uppfattat handläggares kontinuerliga 
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kontakt för att följa händelseutvecklingen under introduktionstiden som 
kontrollerande. Det förhållandet att kontaktpersonen ställer sin tid, sina 
befogenheter och färdigheter till förfogande, uppfattas ibland som något 
alltför närgånget. På grund av osäkerhet eller kanske rädsla för 
repressalier, något som man kan ha med sig från hemlandets admini
strativa kultur, tar man inte alltid upp dessa känslor med skilda 
tjänstemän. Vad gäller den psykologiska undersökning som flyktingarna 
och deras barn erbjuds är det, med tanke på dessa människors integritet 
och rättigheter, angeläget att man klart och tydligt informerar om att 
medverkan bygger på fullständig frivillighet. Sådan frivillighet är av 
yttersta vikt, även om undersökningens syfte och intentioner naturligtvis 
är avsedda att tjäna flyktingamas bästa. 

Under 1994 rådde det bland majoriteten av den lokala flyk
tingmottagningens personal positiva attityder och förväntningar gente
mot de bosniska flyktingarna. Sådana attityder gav upphov till en rad 
olika åtgärder, interaktionsformer och konstruktiva lösningar. Det 
handlar om skilda kompletteringsutbildningar och universitetskurser för 
flyktingar med akademisk utbildning. Även andra slags kurser initiera
des som alternativ till eller komplettering av den vanliga kommunala 
vuxenutbildningen eller AMU-utbildning. Denna typ av riktade åtgär
der har varit viktiga när det har gällt att hjälpa ett stort antal flyktingar 
att ta första steget in i ett normalt arbets- och samhällsliv. 

IPL och det interorganisatoriska samarbetet 
Den individuella introduktionsplanen (IPL) har en praktisk och 
psykologisk viktig roll att spela för flyktingen. En medvetet utformad 
verksamhet kring IPL kan ge flyktingen möjligheter att på tryggt och 
klart sätt se sin framtid an. Med hjälp av en sådan plan kan olika 
realistiska steg tas, dels i relation till tidigare livserfarenheter, kompetens 
och önskemål, dels också i förhållande till de möjligheter som faktiskt 
finns i samhället. Undersökningen visar att IPL spelade (1994) en för 
diffus roll och var snarast något som bara rent formellt upprättades. Om 
IPL kan inordnas i konkreta samarbetsstrukturer, öronmärkta resurser och 
seriösa åtaganden, så skulle de kanske kunna vara den bästa lösningen i 
relation till flyktingarnas integrationsprocess, särskilt när det gäller 
möjligheterna till arbete och egenförsöijning. Verksamheten har också 
präglats av fragmenterade insatser i en, åtminstone för flyktingen, 
oöverskådlig process som krävde tid och resurser. Samordning och 
långsiktighet i planeringen har saknats och ansvarsfördelningen mellan 
olika parter har varit oklar. Härmed hämmades flyktingarnas möjligheten 
att ta sig in på arbetsmarknaden. Kortsiktiga åtgärder leder lätt till en 
permanent arbetslöshet och bidragsberoende. 

Detta var en konsekvens av det bristfälliga samarbetet mellan in
blandade berörda parter i flyktingverksamheten, trots att många insatser 
hela tiden gjordes för att förbättra samverkan, inte lyckades helt. Det 
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bristfälliga består av att man inte framförallt på ett tidigt stadium, och 
med gemensamma och klara målsättningar, planerar tillsammans med 
och för flyktingen. Det svåra läget på arbetsmarknaden, speciellt för 
invandrare, och frånvaron av samordnade, långsiktiga och inter-
sektoriella åtgärder utgör påtagliga hinder. Öronmärkta resurser för 
sådant arbete är också motiverade i större utsträckning än vad som 
normalt är fallet. Sedan 1994 drivs i kommunen ett treårigt projekt, där 
alla berörda myndigheter samverkar för att underlätta invandrares och 
flyktingars inträde på arbetsmarknaden. 

SF I och praktik 
Svenskundervisningen (SFI) är en grundläggande verksamhet för vuxna 
flyktingar och invandrare. Utan goda kunskaper i svenska kommer 
flyktingens integrationsprocess inte att lyckas. SFI'n kräver också 
mycket i tid och resurser. De flesta av deltagarna i intervjuunder
sökningen har kunnat avsluta språkutbildningen på betydligt kortare tid 
(ungefar 400 timmar) än vad man hade beräknat (ungefar 700 timmar). 
Det är många samverkande faktorer som påverkar flyktingens språk
inlärning, t.ex. ålder och utbildningsbakgrund. Problemet är att SFI'n inte 
ger de nödvändiga språkkunskaperna för att man skall kunna komma in i 
arbetsliv, yrkesutbildning eller på universitet. För att kunna studera 
vidare t.ex. på universitet måste man kunna klara "rikstestet". SFI-
utbildningen måste därför kompletteras med andra kurser. Rent 
ekonomiskt kan detta innebära studielån eller utbildningsbidrag vilket 
utgör en extra belastning för både samhället och flyktingen. 

I jämförelse med riksnivån är väntetiden för att fa bölja på SFI-
utbildningen i Umeå kommun relativt kort. Den bör ändå minimeras 
ytterligare. Tidsanvändningen i utbildningen bör också effektiviseras. 
Flyktingen får ibland ett intryck av att livet i Sverige är lyxigt. "De har 
många helger", menar en flykting. Vissa flyktingar, om än ett fåtal, 
tenderar att rationalisera sin tillvaro och betrakta utbildningen som ett 
bekvämt arbete. "Det är bra, mycket bra med helger. Jag har inte bråt
tom. Det finns inte arbete för mig ändå". 

Värvningen mellan svenskundervisning och praktik är mycket 
viktig. En tredjedel av personerna i intervjuundersökningen har inte fått 
vara ute på praktik, trots att de klarat av SFI-testet efter en kort tid. De 
som hade fått gå på praktik upplevde den som meningsfull. Det är 
angeläget att markera skillnaden mellan att studera och att arbeta ge
nom en differentierad ersättning. Ersättningsnivån skulle också kunna 
förändras parallellt med avancemang i svenskinlärning. 

Låg- och högutbildade 
Utbildningsinsatserna för lågutbildade med i genomsnittsåldern 50 år är 
mycket problematiska. Dessa människor har påtagliga språksvårigheter, 
samt svårigheter på såväl arbetsmarknad som i arbetsmarknadsut
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bildning. "Räddningen" är ofta arbetsmarknadsåtgärder av typen bered
skapsarbete, yrkesprövning eller praktiktjänst. De äldres sociala isolering 
ger också sämre förutsättningar för språkträning, möjligheten att skaffa 
sig information och ett kontaktnät eller helt enkelt att leva ett normalt liv. 
Det är angeläget att utveckla riktade åtgärder för att stödja "svaga" 
grupper bland flyktingar, äldre, lågutbildade och ensamstående kvinnor 
med barn oavsett varifrån man kommer. 

Flyktingar i allmänt kommer till det nya landet utan att ha haft 
möjlighet att planera sin flykt och ta med sig sina egendomar och det 
man har behov av. Men de kommer med sin utbildning och långa ar
betslivserfarenhet. Det tycks som om myndigheter i större utsträckning 
än tidigare bryr sig om akademiskt utbildade flyktingar. Förutom de 
flyktingar som har läkarutbildning får dock de flesta stora svårigheter 
med att finna sig till rätta. Ekvivalering av utländska betyg kan ta mer 
än sex månader. Ingen utbildning från speciellt "tredje världen" eller 
Östeuropa har klarat en prövning i Sverige särskilt bra. Man måste 
komplettera sina kunskaper med olika slags kurser. Problemet är att det 
inte finns standardiserade antagningsregler vid svenska universitet och 
högskolor. Detta innebär utomordentliga svårigheter för de som har 
utländska meriter. Olika informationskällor ger olika besked, vilket 
ibland leder till misstro och skepticism. Problemet kan naturligtvis bara 
delvis lösas på lokalnivå. Oron bland flyktingarna är dock stor. "Det är 
allt jag har, men nu säger dom att jag inte kan använda min utbildning i 
Sverige" konstaterar t.ex. en civilekonom. Vistelsen på flyktingförlägg
ning tycks för så gott som samtliga flyktingar ha varit en meningslös 
och destruktiv väntetid. Om flyktingen inte får möjlighet till lämplig 
utbildning eller något arbete efter kommunplacering och SFI-utbildning 
tenderar erfarenheterna från vistelsen på flyktingförläggningen att 
fördjupas. Då blir risken stor för passivisering och negativa förvänt
ningar stärks. 

Flyktingbarn 
I böljan av 1994 kom ett stort antal flyktingfamiljer med barn till Umeå. 
Flyktingbarnens situation var, till följd av platsbrist på daghemmen, lite 
svår i böljan. Vissa familjer uttalade viljan att deras barn skulle bölja på 
vanliga daghem. Svårigheterna löste sig under hösten 1994. Skolpliktiga 
barn gick i förberedelseklasser och slussades sedan ut till olika skolor i 
respektive bostadsområde. Hela denna verksamhet tycks ha fungerat 
mycket bra. I intervjuerna förekom dock sporadiska påståenden av typen 
"Hon (handläggaren) hjälpte dom andra mer för att hitta dagis till barnen. 
Till oss sa hon att vi måste vänta". Förhållandena var dock inte lätta och 
kommunen hade inte stora möjligheter att garantera alla barn, såväl 
svenska som invandrarbarn, en daghemsplats i böljan av 1994. 
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Samverkans betydelse 
Flyktingamas delaktighet i olika flyktingverksamheter är central. 
Samverkansprincipen, inte minst under introduktionstiden, har att göra 
med i vilken grad hänsyn tas till flyktingens egna förutsättningar och 
intressen. Delaktighet och medinflytande saknas inte helt, men reduceras 
ofta till följd av sådant som platsbrist, resursbrist, tidbrist eller att man 
normalt tillgriper kollektiva åtgärder. Det är varken lätt eller praktiskt 
möjligt att tillfredsställa alla flyktingars behov och intressen, även om 
principen "försöka duger" kan ha en både praktisk och psykologisk 
betydelse. Flyktingar vill medverka och det är en negativ sak om man 
känner att man inte tas på allvar. "De har ju redan planer", beklagade sig 
en flykting. Det är högst angeläget att man så systematiskt som möjligt 
tar tillvara dessa människors erfarenheter och kunskap redan från 
början i de verksamheter som direkt berörs. Delaktighet ger starkare 
motiv för integration och en känslan av självförtroende och samhörighet. 

Repatriering 
På frågan om man skall eller skulle vilja återvända hem svarade 56 av 57 
vuxna nej i intervjuundersökningen. De nuvarande omständigheterna i 
hemländerna, speciellt i Bosnien, är den naturliga förklaringen till detta 
genomgående nej. Förutsättningarna för återvändande kan ändras och en 
del kommer förmodligen också göra detta i ett senare skede. Men hur 
många och när är omöjligt att idag överblicka. Idag är man inställd på ett 
liv i Sverige. Med tiden kommer det möjligen att bli svårt att återvända 
för t.ex. barnfamiljer och unga flyktingar som böljat utbilda sig. Några 
konkreta åtgärder i syfte att hjälpa de flyktingar som vill återvända har 
inte än tillämpats i Umeå kommun. 

Sammanfattningsvis lämnar undersökningen det allmänna intryck
et att många avgörande faktorer i integrationsprocessen ligger utanför 
flyktingmottagningens direkta kontroll. Dessa består i andra verksam
heters slutenhet gentemot flyktingarbetet, i rådande arbetsmarknadsför
hållanden och i det allmänna politiska liksom sociokulturella klimatet. 
Faktorerna är aktivt verksamma i flyktingmottagningens organisation 
som praxis och verkar genom de förutsättningar som positivt och nega
tivt ges för flyktingarnas integrationsprocess. Ett antagande är att om 
det bara hängde på flyktingarnas egna förutsättningar, intressen och 
målmedvetenhet så skulle integrationsprocessen kanske kunna bli 
smidigare. 
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Bilaga 1 

INVA^PRKRBYRAN 
UMEÅ i^iMMUN 

950704 

MÂL OCH VERKSAMHETDOKUMENT FÖR FLYKTINGMOTTAGNINGEN I 
UMEÅ KOMMUN. 

1. RAMAR 
Finns fastlagda i verksamhetsbeskrivning och budget. Grundar sig på lagar, regeringens 
skrivelser samt invandramämndens beslut. 

FLYKTINGMOTTAGNINGEN I UMEÅ SKALL: 
* Mottaga och introducera det av kommunstyrelsen beslutade antalet flyktingar per år. 
" Ge varje flykting nödvändiga förutsättningar för att kunna leva och verka självständigt i det 
svenska samhället. ( Introduktion) 
* Introduktionen skall ske i nära samverkan med de myndigheter som har särskilt ansvar för 
flyktingar i kommunen och med samnyttjande av resurser. 

INTRODUKTIONENS SYFTE: 
Samhällets samlade insatser under den första tiden syftar till att ge flyktingen förutsättningar att 
snabbast möjligt få: 
* en bostad 

* en reguljär sysselsättning ( arbete eller utbildning) med normal försörjning ( t ex lön, 
studiestöd eller utbildningsbidrag) 

* så goda kunskaper i svenska och om det svenska samhället som i vaije skede av 
integrationsprocessen krävs för att flyktingen aktivt skall kunna delta i arbets- och samhällslivet 
i övrigt. 

* en delaktighet i samhällslivet som ger flyktingen förutsättningar att påverka sin egen 
situation och därmed främja goda etniska relationer. 

INTRODUKTIONEN BESTÅR AV: 
* Bosättning 
* Kartläggning av den enskildes personliga situation och familjeförhållanden 
* Kanläggning av utbildnings- och yrkeserfarenhet 
* Kanläggning av barnens situation och ev behov av stödinsatser 
* Svenska för invandrare 
* Samhälls-,studie-, arbetslivs- och yrkesorientering 
* Arbetsmarknadsservice 
* Kompletterande eller grundläggande utbildning i skilda skolformer 
* Arbete 
* Rehabilitering 

LN>->N^NR(I>NN rW*«k»DRC-»« Lei 090 -t 64100 <u> 
090- 164122 f.i 



2, GRUNDSYN OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR FLYKTINGMOTTAGNINGEN 
Allmänt: 
* Normalitetsprincipen skall gälla i flyktingmottagningen, dvs det som gäller for majoriteten av 
befolkning skall gälla for flyktingar, dock med beaktande av de speciella omständigheter som 
kan råda utifrån flyktingskapet. 
* Den röda tråden skall gälla, dvs flyktingen och samtliga aktörer i introduktionen bidrar med 
sina kunskaper. Samverkan och samförstånd är A och O . 
* Samverkan mellan myndigheter skall vara aktiva åtgärder för att flyktingen skall bli 
självförsörjande. Man skall ta tillvara varandras yrkesspecifika kompetens för att fa en 
kvalitetsmässigt bra och effektiv mottagning. 

Flyktingen: 
* Flyktingen är en kapabel människa i fard med att lära sig villkoren i det nya landet 

* Flyktingen har ansvar för sitt eget liv och för delaktigheten i introduktionen 

* Flyktingen skall mötas med respekt och utifrån individuell bakgrund odi förutsättning. 

3, MOTTAGNING /INTRODUKTION 

ANSVAR: 
I .Huvudregel: Flyktingen tar ansvar för sitt liv och för att delta i och fullfölja 

introduktionsinsatserna. 

2. Vaije del i mottagningen ( SFI,AF;FBK, TELLUS, m.fL ) ansvarar gentemot flyktingen för 
sitt verksamhetsområde utifrån regler, uppdrag eller överenskommelser. ( Se även 
överenskommelser mellan SIV/AF ) 

3. Invandrarbyråns speciella ansvar 
* Upprättar i samråd med flyktingen introduktionsplan 

* Gör tillsammans med flyktingen uppföljning och revidering av planen 

* Samarbetar och samordnar introduktionsinsatser med övrig personal inom 
mottagningen/kommunen och svarar för att ge flyktingen möjlighet att ta del av nödvändiga 
resurser och kompetens 

* Svara för flyktingens ekonomiska försörjning under introduktionstiden 



4 .INTRODÜKTIONSMOMENT 

Mål och syfte: Flyktingen skall genom mottagning och efter introduktionstidens slut leva 
oberoende av särskilda samhällsinsatser ( genom flyktingmottagningen) samt ha en egen 
försörjning. Individuella behov styr insats samt introduktionstidens längd men skall i 
genomsnitt omfatta 15 månader 

FAS 1. Mottagning Tid 1- 3 veckor 

Mål: Flyktingen skall etablera sig fysiskt och psykiskt i Umeå 
Flyktingen skall klara den nödvändigaste vardagen. 
Flyktingen skall fa övergripande information om den närmaste framtiden i Umeå 

Syfte: Ge yttre x>ch inre struktur och lokalkännedom . 

Hur: Praktisk mottagning 
Introduktionskurs följt av "väntarsvenska" med kartläggning för inplacering på SFI. 
Enskild information/Information i grupp 
Upprättande av introduktionsplan 

FAS 2. Introduktion Tid: 4- ? veckor 

Mål: Utöver mål ovan 
*Fokus på framtiden 
•Leva drägligt vardagsliv i Umeå 

Syfte: Utöver syfte ovan: 
* Normalisering 
* Identitetsstärkande 
personlig identitet ( vuxna och barn) 

familjens identitet 
yrkesmässig identitet 
Få tillbaka så mycket som möjligt av den man var innan flykten. 

Hur: För vuxna: 
Grundläggande introduktionsplan färdigställs genom samråd flyktingen/IB/SFI/AF. 
SFI-start 
Fortsatt kartläggning av yrkesliv/ studier. 
Planering av framtida mål. 
Samhällslivs-, studie-, yrkeslivs- och arbetslivsorientering i olika former dels inom SFI:s 
ram och med kompletteringar från invandrarbyrån. 
Stöd och rådgivning i praktiska frågor 
Stöd och rådgivning i personliga frågor 

För barnen/ungdomar: 
Stan Tellus/FBK/ITK 
Bamflyktingmottagningen 
Stöd och rådgivningsinsatser 



5. INTRODUKTIONSERSÄTTNING-

Försörjning under introduktionstiden. 
Innebär for flyktingen: 

Stark koppling med ersättning för uppehälle och deltagande i introduktionsplanen. 
Skall motverka passivisering och klientisering. 

6. NÄR SKALL INTRODUKTIONEN ANSES VARA KLAR ? 

Flyktingen skall enligt definitionen under introduktionen ges nödvändiga förutsättningar att 
leva normalt i Sverige och Umeå. 

Flyktingen skall kunna leva oberoende av särskilda samhällsinsatser samt ha egen försörjning. 

KRITERIER 
Att leva normalt: Ha annan försöijning än socialbidrag ( helt/eller delvis) 

Ha grundläggande kunskaper om Sverige och svenskt liv. 
Känna till hur samhället fungerar 
Veta vart man vänder sig i olika personliga eller andra frågor som berör 
flyktingen som innevånare i Umeå kommun. 

Övrigt: 
1. Klar med SFI/Ah om man bedöms ej kunna uppnå SFI vara inne i annan utbildning eller 
studier.( ex AMU eller grundläggande vuxenutbildning.) 

2. Klar arbets- eller studieplanering för framtiden, som gjorts i samverkan mellan flyktingen, 
handläggaren och syo på SFI och arbetsvägledare/SFI. 

3. Inga andra särskilda insatser behövs från flyktingmottagningen. 

A. Inga särskilda behov finns utifrån flyktingskapet som inte kan åtgärdas av annan insats. 

5. Vid familjeanknytning, där den härvarande flyktingen är klar med introduktionen och 
bedöms kunna ge informationen/introduktion till familjemedlemmar. 



7. ROLLER FÖR HANDLÄGGANDE PERSONAL VID BYRÅN. 

* Utredare 
* Kartlägga 
* Informatör 
* Stödperson 
* Vägledare 
* Konsult 
* Samordnare 
* "Hjälpmotor" för den enskilde och for andra myndigheter 
* * Vikarierande nätverk" när så behövs innan flyktingen etablerat annat. 

Sammanfattande metodmaL 

1. Strukturerande 
2. Normaliserande 
3. Identitetsstarkande 

Hur: 
* Se MÄNNISKAN och inte flyktingen. Återupprätta identitet så långt möjligt 
* Ta de problem som flyktingen presenterar på allvar- Var och en har rätt att definiera 

sina problem på sitt sätt. 

* Se HELA flyktingens situation. Avgör vad som ligger inom ramen för din förmåga att 
hjälpa till att åtgärda. 

* Medverka till au återupprätta familjerollen där så behövs och stöd konstruktiva 
mönster 

* Kunna härbärgera och möta för de känslor flyktingen kommer med. 





Bilaga 2 

(Information om och uppklarande av praktiska frågor 

under de två första veckorna efter kommunplaceringen) 

NY**OTTAC?<IHC DACEH DEW 

P-nr 

ADRESS: "Tel 
Ankomst Sv; FOT-«S A tu»: Ankomst Uxl: 
rolkbokffirifl^sdituB: ..... 

«AXE/MAXA: 
BARN: 

BARN : 
EARN : 

EARN: 

P-nr. 
P-nr. 
P-nr. 
P-nr. 
P-nr. 

I STO RATION 

( ) Kin roll 

( ) riyJctinçTsot^eçninç 

( ) Ir.vznérzzbyrin 

( ) finti 1jciterfôrcainç 
( ) Un:«i, £css«: o«v 

< ) L< çi tisve t ion 

( J rir.kxor.to 

( i r:<-er..Tj:iAr 
( i Urrfcijr.isç 

EXONOHI 
( J R«kv îiedetrustning 
( ) Info soc^lbidr-eg 
( ) Ansôktr. ois socie lbidrtç 
< ) Utbetilninçsrutiner 
( } "Sekv Clisôçon 
( J Reicv crcböcker 

i ; ïcszzcsi.-.scxir. 

( : Ecszici fòrnici ir.ç 

< ) Xcr.zzt'tzzkzLvr.L-ç . 

< ; T«I oeî: Il ebicr.«ra*nç 
; ; Kcaforsïxrinç 
( • :-:<^wtri;st-lr;çsli.r. 

( ; =oscicsbidreçsir.iôk*n 

SKOLA 

( ) Syo-s.cr.ztkz 

( ) Sîi-*.r.r.jLl*r. 

( ) AXtivijcscentra-n 
( ) Sibliotcx 
( ) AF-kor. tik t 
( ) Förb*r€c«ls«klÄss 

( ) Fritics 
{ ) 7«llv:s-ir.r-ülin 

-XI SOW. 

< Î vc-i-^Jilzn 

; Ir. fc V'C. S jckhu« . Acuter! osv. 
< ; Ti-c^irc 

: ; ï"-tlir. till Ser-.not'içr:inç«r. 
E<:*.:ir.cvi:c (C - i? ir) 





Introduktionskursen 

Välkommen Mindag IS/4 1994 tili introduktion (or flyktingar och invandrare i Umeå. 

Introduktionen år öppen for flyktingar motugna i Umei sann invandrare i Umeå som avser att 
studera svenska för invandrare vid KomVux/GrundlaggandeVux. 

Syfte: med introduktionen ir att ge deltagarna grundläggande information om Umei samt 
utgöra grunden for bedömning av vilken ni vi deltagaren kan pibörja studier < svenska språket. 

Plats: Scharia*ka villan. Storgatan 65 JU i UtneL Se iven kartan pi baksidan. 

Tid; Tvi veckor, Mindag - Fredag 13.06—ca M.QO. 

Följande moment ingår i introduktionsveckoraa: 

Vecka 16: 

Mindag 13.00 Presenution av introduktionsveckorna. 
13.30 Information om Uroei. 
14.00 Gemensamt fika. 
14.30 Information fr in (lykiingmotugningen. 

Tisdag 13 0ö Information om skolan, SYO, mm. 
I < 00 Enskilda sarotal/kartlåggning. 

Onsdag 13 00 Information Érin flyktingmottagningen. 
13.00 invandrarna besöker invandrarbyrån och turistbyrin.. 

T orso 2 c 13.00 Test infor studier i svenska. Enskilda sair.ìai/kanlaggrung 

Fredas 13 00 Stadsvandring 

Vecka 17: 

Mancac ] 3 CO Information pa försäkringskassan (Ej bosrver) 
J- 30 Samtal om kultunnoten/Psykislca reaktioner vie 

11 vîforand nngar .(Bosnier) 

T»s<ii c ! 3 00 information om sjukvård i Umei (AJla) 
I- 30 Irtformation om försäkringskassan (Bosnier) 

O.nscac 13 00 Information frin flyktingmonagrjngen. 
I 30 Samta! om kulturmöten/Psykiska reaktioner vid 

livslorandringar (Ej bosnier) 

Torscae 13 00 In;roduktion i språkstudier. Studiebesök pi skolan (AJla) 

trcäic i 3 00 Information om föreningar, fritid och kuiiur i Umei (AJla) 
Rundtur med buss 
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IKVAîOSAPSrSAN 
UrneC komeraai 
Box ÌOIC 
901 20 UMlA 

Oc*cm: ______ 

Handûoovr. 

T<*e«xt 

Underlag Introduktionsplan — vuxen 

Personuppgifter 
Fcnonnu mmer Efternamn J iflultn« Hin 

Utdclaiflfsaarus - Tcicfoûoummcr 

PosuusDOter On ModtxKjanicap 

Cifi CU Szmmanhocnòc O Enxanmlcnòc O Kön mD ICQ 
TTVfJ Personnummer 
Anal 02m FSÒdtlr 
Bzjnc=uorj orezzxi NciD , Ja O vir 

Ankomst till Svcr-jc Föriljjnin  ̂

A^orrrP H U~* 

Hihocndcnöteis* N«j D Ja • var. 

Språkkunskaper -
Skriver Liscr TaJsr Tolkbchov 

Moccnsil5 

Svcsahz 

övrijijprijc 

Svtrtskz pi fcrî^jtinc. aneî «:-»-r-r 

Socisb kontakter, släkt/t-anner i Sverige, flytt planer 

FriiiOsJntreîîen 



[nu'odukiionsplan 

Utbildning frän hemlandet Potumncyucraf , — 
Skola, 
CyrremicjJcola — 
Höjjloola — 

ir 
.ir 
ir 

Tu7oN«ck3 —— 

InHkinlnf 

O^cnitu betyj Cuna J* Q Nej D 

Arbetslivserfarenhet från hemlandet 
—T . Tmì Axbeauppvb** 
Arbcapvzrc lKJ 

ef-

1 
Eventuella xAcjshinder«. 

Planering/önskemal i Sverige 

BörjsrSFI 
TzrJcii 

Viiicz tiddespjtner hzr Du? 
S tvxigr?, 

ËT 

Övrigt 



Introduktionsplan 

INVAKD&ASSYCAN 
Umeô tommir» 
&x\Q\à 
90130 UMEÅ 

Naca — 

PcrsocnynsacT « 

Biadi 

Otìum;« 

HonÔÛÇC<3«— 

Introduktionsplan FlYfctjnjinotta^ûos 

Plaaong 

Nr 

Uzcfólpics <«=ü «2=*st=® bctJrt pœî -
Ptr= 



Introduktionsplan 

intvaj-osabey^AN 
UfT>eô laomrrax» 
BOK 101« 
001 20 

Oc* cm: 

HoncSôOQOr«;. 

*«4E*<XT 

Underlag Introduktionsplan - barn 

Personuppgifter 

Ucddiunjttörcss 

On Mcdtexgamap 

Köa MD KO 

BamoŒSors crdnxxi KtjO ?T i 1 vw BamoŒSors crdnxxi KtjO 

AJIVOÎW jîll I ? n n ? 
Hfijocndssötein* 2
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 •
 

Ja 1 t var Hfijocndssötein* 
r-î/BUP 
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 •
 

Urfrwrf /4-««n „ 
ASZZ&Ò CU bxrCZDQZJLZT-r-î/BUP 
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•
 •
 

Språkkunskaper 
Skriver Lise Talar Toifcbeho* 

Mocsrs=^J —— —— ——— —— 

Svcrafci 

Ò-.Tìfz — — —— 
Sicoli pi ibriïjî«ir.î *=•*- winadtr —— 

Utbildning frln healzudei 
£j TiofaHMMOTl _ 

fa 
? v 

Ovcr»C2 bcr)-j; fiens 

•
 

4
 Nej LJ 



Iniiodukiionsplan 

ç^,l, L-nntaktCT.süktMaatr i STcrigt, Hytlplaa«-

Fritidsintressen 

Ó^TÌgt 



Introduktionsplan 

Nas» 

Pcnomuzmmcr 
HorQûœorC-

Uppföljning och utvärdering 
sfcail olibd signeras *v berörd person 

Dana 
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U M E Å  
K O M M U N  
I I U M U l l t t l «  

HANDLINGSPLAN 

Namn: 

Personnummer: 

Vt h*r ocn följiode 

Mål Tidpunkt f3r uppföljning Datum 

bitroduktiofukurx —— 

Datum: 

SFI-start 

Kartliggning/Vigledn 

Avtfimning 

Avxtinming 

FraxnödspUnering 

Planeringsresulut_ 

100-timnivi 

350-fcmnivi 

500-tissnivi 

700-nmnivi 

Ansvarig 

Invtadnrbyrin 

Kom-Vux 

Kom-Vux + Af 

Kom-Vux •+ Af+ Ib 

Kom-Vux + Af + Ib 

Kom-Vux + Af + Ib 

Under den angivna perioden miste regelbunden kontakt hållas med arbetsförmedlingen. 
Avsteg från handlingsplanen ska meddelas Invandrarbyrån. 
Jag ar medveten om att vid ansökan om mtrodukrionsersättning ställs krav på deltagande 
i svenskundervisning, överenskommen praktik eller arbete. Jag godkänner att uppgifter 
som rör handlingsplanen överfors mellan Invandrarbyrån, svenskundervisningen och 
arbetsförmedlingen. 

Flyktingens namnunderskrift Invandxarkoosuleate&s namnunderskrift 

Syo-koRSulentens namnunderskrift Arbetsförmedlarens namnunderskrift 

Postadress 
Invandrarbyrån 
Box 1016 
90! 20 UMEÅ 

Besöksadress 
HovrSasg 15 
090-1641 22 Cu 

Telefon 
090- 1641 00 exp 


