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Sammanfattning 

Intresset för detta arbete som vill fördjupa förståelsen för integration grundar sig i den globala 

flyktingkrisen och den politiskt heta potatis detta har blivit. Arbetet utgår från frågor som dels 

rör vad aktuell lagstiftning säger om integration och dels hur det praktiska arbetet med 

integration fungerar. Genom en textanalys inspirerad av diskursanalys av lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända, i kombination med en kvalitativ semistrukturerad 

intervju med en enhetschef för en verksamhet som arbetar med integration i en svensk 

mellanstor kommun, är målet att besvara dessa frågor. Resultatet visar att integration i vald 

lagtext i hög grad handlar om arbete på grund av att det är viktigt för Sverige att ha en hög 

sysselsättningsgrad, och de sociala aspekterna av integration i den analyserade lagtexten är 

tämligen osynliga. I den praktiska verksamheten är arbetet med Arbetsförmedlingens 

etableringsplaner centralt och det finns ur ett socialt perspektiv en ambition att nyanlända 

personer ska anpassa sig till svenska normer. Slutsatsen är att det i lagtext och i det 

praktiknära arbetet är arbetslinjen som är i fokus och att politiska beslut och styrande 

dokument kan påverka det förhållningssätt yrkesverksamma har i det praktiska arbetet med 

integration av nyanlända invandrare. I arbetet med integrationsfrågor kan det även vara viktigt 

att vara medveten om och reflektera kring den osymmetriska maktbalans som kan finnas 

mellan en nyanländ invandrare och etniskt svensk, mellan profession och klient men också 

mellan stat och praktisk verksamhet. Detta för att inte bidra till ett klimat som inte tar hänsyn 

till alla människors lika värde.  
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1. Inledning  

 

 

1.1 Varför välja området integration?  
År 2015 var ett år då fler människor än någonsin tvingades fly från sina hemländer på grund 

av krig och våldsdrabbningar (Migrationsverket, 2016). Av de uppskattningsvis 60 miljoner 

människor som under året har befunnit sig i en flyktingliknande situation någonstans i världen 

tog sig en miljon människor till Europa för att söka trygghet och av dessa sökte sig 163 000 

personer sig till Sverige. När en person har anlänt till Sverige börjar det som vi kallar för 

integration och integrering. I Svenska Akademiens ordlista betyder integration 

”sammanförande till helhet”, och integrera ”förena. el. sammanföra till en enhet; samordna; 

fullständiga genom införlivning” (SAOL, 2016). Sverige regering har i årets (2016) 

vårändringsbudget (prop. 2015/16:99) visat att integration är ett område som kommer att 

prioriteras i och med satsningen på 31 miljarder kronor till området migration, där 28,8 

miljarder ska användas till individuella ersättningar, bostadskostnader samt statsersättningar 

till kommuner och landsting. Det läggs även tiotals miljoner kronor på att utveckla SFI-

undervisning och validering av nyanländas kompetens.  Det har däremot skett en skiftning i 

svensk politik de senaste åren som har lett till att succesivt stänga gränserna vilket kan tänkas 

reflekteras i hur man jobbar med integrationen av de personer som anlänt till Sverige för att 

påbörja ett nytt kapitel i sina liv vilket var en anledning till att jag valde att undersöka området 

integration.  

Frågor som rör integration och möten mellan olika kulturer är något som tydligt kommer att 

prägla framtida socionomers arbete och därför känns det relevant att försöka ta reda på hur 

man arbetar med integration i praktiken, men också vad ledande direktiv innebär och hur det 

påverkar individen. Detta för att bidra till den kunskapsbank som finns om integration och 

integrationsarbete i Sverige med förhoppningen om att kunna vidareutveckla arbetsområdet 

som rör integration.  

1.2 Sveriges skiftning i integrationspolitiken 
Sverige har en historia sedan långt tillbaka av både migration och immigration. Under 1800-

talet och början av 1900-talet migrerade (utvandrade) ett stort antal svenskar till bland annat 

USA och Australien i jakt på ett bättre liv (Migrationsverket, 2016). Runt år 1930 vände 

trenden och invandringen blev större än utvandringen, i och med krigsflyktingar från 

Tyskland och Baltikum under andra världskriget. Fram till 1980-talet var invandringen främst 

av arbetskaraktär. I slutet av 1900-talet ändrades detta och de som invandrade och flydde till 

Sverige gjorde detta – och gör fortfarande det – av främst säkerhetsskäl på grund av att deras 

hemländer är krigsdrabbade.  

Från millenniumskiftet och framåt beslutades det i Sverige bland annat om att bevilja dubbla 

medborgarskap, en tillfällig lag infördes om att ompröva utvisningsbeslut, de som befinner sig 

i Sverige även utan tillstånd fick rätt till akut sjukvård samt att Migrationsverket under 

september 2013 gav permanenta uppehållstillstånd till samtliga personer som flytt till Sverige 

från Syrien. Sedan händer någonting i politiken och år 2015 inför sänker Sverige sin gräns för 
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antal asylsökande till EU:s minimigräns. I början av år 2016 infördes identitetskontroller vid 

de svenska gränserna och den 1 juni 2016 trädde en lagändring i lag (SFS 1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl. i kraft som nu innebär att rätten till bistånd upphör om 

personen i fråga har fått ett avslag på sin asylansökan men stannar i Sverige. Det finns även 

ett förslag från regeringen att under år 2016 införa en begränsningslag som innebär att 

tillfälliga istället för permanenta uppehållstillstånd kommer ges till alla asylsökande utom för 

gruppen kvotflyktingar (motion 2015/16:3241). Med tanke på dagens globalt stora 

flyktingströmmar blir det viktigt att försöka förstå vad integration är och hur det praktiska 

integrationsarbetet kan se ut i en svensk kommun.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med integration kan se ut i en kommun 

i Sverige och få en djupare förståelse för vad integration kan innebära. Det gör jag genom att 

exemplifiera en svensk kommunal verksamhet i kombination med en textanalys av lag (SFS 

2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.  

De frågeställningar jag utgår från är: 

- Hur fungerar arbetet med integration i praktiken? 

- Vad är syftet och målet med integrationsarbetet? 

- Vad talar man om i lagstiftning och förarbeten som rör integration? 

- Hur kan det praktiska integrationsarbetet i förhållande till relevant lagtext analyseras? 

1.4 Kunskapsöversikt med tidigare forskning 

1.4.1 Sveriges integrationsarbete i jämförelse med andra länder 
FN:s organ United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) har till uppgift att 

både leda och samordna insatser världen över för att skydda och hjälpa de människor som 

befinner sig i en flyktsituation. UNCHR har befogenhet att bedöma om en människa inte kan 

återvända till sitt hemland och inte heller vara trygg i det land hon flytt till, och personen i 

fråga benämns då som en kvotflykting. Sverige är ett av 27 länder i världen som tar emot 

kvotflyktingar och regeringens budget för kvotflyktingar i nuläget är beräknad att räcka till 1 

900 personer per år. UNCHR samarbetar med respektive land och dess myndigheter (i 

Sverige då Migrationsverket) för att bestämma hur många människor som respektive land och 

kommun kan ta emot. Den person som kommit till Sverige får sedan söka asyl. Asylsökande 

är alltså de personer som tagit sig till Sverige för att söka skydd men vars ansökan inte har 

blivit beviljad eller avslagen än utifrån Utlänningslagen (SFS 2005:716). Blir individens 

asylansökan beviljad får han eller hon uppehållstillstånd som i dagsläget oftast är permanent 

(Migrationsverket, 2016). 

Enligt verktyget MIPEX (Migrant Policy Index) som mäter olika länders integrationspolicys 

genom att betygsätta olika områden som rör integration är Sverige det land som rankas högst 

av 38 länder (både inom och utanför Europa) vad gäller tillgängligheten för immigranter på 

arbetsmarknaden (Huddleston, Bilgili, Joki & Vankova, 2015). Överlag är Sverige ett land 

som är högt rankat i alla kategorier med en 9’nde plats som lägst av totalt 38 länder. De 

kategorier som MIPEX tar hänsyn till är tillgänglig arbetsmarknad, familjeåterförening, 

utbildning, hälsa, politiskt deltagande, permanent bosättning, tillgänglighet till nationaliteten 

och anti-diskriminering. De tittar på hur aktuella policys ser ut inom respektive område och 
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tar hänsyn till hur det ser ut i verkligheten vad gäller statistik över arbetslöshet, bosättning och 

sjukdom etc. 

 I förarbeten (prop. 2009/10:60) till lag (SFS 2010:197) om etableringsinsatser till vissa 

nyanlända invandrare belyser regeringen att Sverige tar emot ett stort antal immigranter i 

jämförelse med övriga länder i världen och Europa. Det går att spekulera i om det finns en 

fara i att på grund av att vara ett land i framkant känna att det finns utrymme för att inta en 

avslappnad inställning och se på sitt arbete endast i jämförelse med andra länder, genom att 

till exempel nöja sig med 98 poäng av 100 för att Sverige ändå är bäst i jämförelse med resten 

av de 38 länderna i fråga om tillgängligheten för immigranter på arbetsmarknaden. Utifrån 

den litteratur som behandlats känns det viktigt att inte rättfärdiga de delar som inte fungerar 

ordentligt i Sverige med att landet ändå är väldigt bra jämfört med andra länder. I litteraturen 

av Frick (1997) och Al-Baldawi (2014) går att utläsa att det finns det en rad 

förbättringsmöjligheter vad gäller integrationen i Sverige, främst vad gäller attityder och på 

vilket sätt samhället ser på och behandlar olika grupper i samhället. Att Sverige är högst 

rankat i en kategori enligt MIPEX innebär inte att arbetet med integration är färdigt eller att 

det inte finns saker att utveckla i politik, lagstiftning och attityd i helhet. Att ständigt sträva 

efter 100 poäng i samtliga kategorier bör vara det viktigaste för en fortsatt utveckling.  

I Nederländerna har synen på immigranter förändrats under de senaste 30-40 åren (Entzinger, 

2014). Här har samhället gått från att ha ett starkt exkluderande synsätt till ett multikulturellt 

synsätt för att just nu ha landat i ett assimilerande synsätt. Det innebär att de nyanlända numer 

ämnas ”fostras” till att bli goda Nederländska medborgare främst genom arbete och 

utbildning. Även i länder som Nordamerika menar Alba & Foner (2014) att anställning bidrar 

i stor utsträckning till att skapa sig ett socialt nätverk och sociala färdigheter vilket är viktigt 

för individens integrering. Överlag behandlar den internationella forskningen integration i just 

ett ekonomiskt och arbetsmarknadspolitiskt sammanhang. Lester & Nguyen (2015) har 

undersökt hur olika grupper av immigranter i USA (som migrerat för arbete) lyckats etablera 

sig på arbetsmarknaden och det visade sig att immigranter i lägre utsträckning hade 

högavlönade arbeten/arbeten med hög status jämfört med de som var födda i landet. Även en 

undersökning gjord i Japan med fokus på afrikanska migranter visade på att endast en liten del 

av immigranterna hade heltidsarbeten eller högavlönade arbeten som anställda, men desto fler 

använde sitt sociala kapital och sociala nätverk till att starta egna företag (Agyeman, 2015). 

Agyeman (2015) menar att immigranter är beroende av olika typer av socialt kapital; bonding, 

bridging eller linking. Bonding är de relationer immigranter har till sina etniska likar, bridging 

sker mellan olika socioekonomiska grupper och linking sker mellan en person av lägre status 

och en person i maktposition alternativt en institution. Immigranter använder sig av bonding 

för att etablera sig med sina ”likar” medan bridging och linking sker när de exempelvis får ett 

jobb eller andra fördelar (som boende eller dylikt) genom kontakter med personer födda i 

landet. Detta visar på vikten av att ha ett socialt nätverk och en social tillhörighet. 

Allt fler Europeiska länder har under de senaste åren infört olika kunskapskrav för att bevilja 

uppehållstillstånd, medborgarskap och/eller ersättning till människor som sökt sig till landet, 

vilket internationellt kallas för ’civic integration polices’ eller ’civic integration 

requirements’. Danmark, Norge, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Belgiska Flandern, 

Österrike, Tjeckien och Storbritannien är sådana exempel (prop 2009/10: 60). För att kunna 

sätta krav på de som ansöker om uppehållstillstånd eller medborgarskap är olika 

introduktionsutbildningar obligatoriska. I Sverige har en nyanländ invandrare rätt till, men är 

inte skyldig att, delta i kurser som ”Svenska för invandrare” (SFI) och kommunens 
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samhällsinformation. Detta ingår ofta i en etableringsplan och om individen inte följer planen 

kan etableringsersättningen dras in. Det finns med andra ord outtalade krav som ställs på de 

personer som har en etableringsplan som kan likställas med de krav som finns i andra 

Europeiska länder. Skillnaden är att i Sverige har de redan fått uppehållstillstånd när en 

etableringsplan upprättas, medan det i de övriga länderna är ett tröskelkrav för att få 

uppehållstillstånd. Dock vill regeringen i dagsläget ändra på kraven för uppehållstillstånd och 

ge flyktingar och alternativt skyddsbehövande tillfälliga uppehållstillstånd som gäller i tre år 

istället för permanenta uppehållstillstånd, vilket gör att jag ställer mig frågande till om 

Sverige i framtiden kommer ha ett liknande arbetssätt som i Nederländerna, Tyskland, Norge 

m.fl (motion 2015/16: 3241). Kvotflyktingar kommer däremot inte påverkas av lagförslaget 

som innebär en ändring i form av en ny paragraf i Utlänningslag 2005:716 och har föreslagits 

träda i kraft juli 2016 (Regeringen, 2016).  

Poängen med kraven på språk och kunskap om bosättningslandet är enligt Goodman & 

Wright (2015) att immigranterna anses som bättre rustade för att integreras i samhället om de 

innan beviljat uppehållstillstånd varit tvungna att lära sig om landet. Goodman & Wright 

(2015) undersöker om det verkligen är så att det nya arbetssättet med obligatoriska 

”integrationskrav” spelar någon roll för integrationen. De kommer fram till att kraven inte 

verkar ha någon betydelse för individens integration i ett socioekonomiskt perspektiv men 

tenderar att göra immigranterna mer insatta i landets politiska system. Författarna hävdar att 

de obligatoriska kraven snarare kan vara till psykologisk fördel för landets invånare, speciellt 

om det råder ett motstånd mot invandring eller immigranter, på grund av att det visar 

immigranternas ”goda vilja” och de blir därmed inte lika fientligt porträtterade. De menar 

också att kraven snarare har en kontrollfunktion av invandring för statens del än är ett 

arbetssätt för individens integration. Gebhardt (2015) i sin tur har undersökt vilken roll 

kommun respektive stat antar när det kommer till integration och hur (om) rollen kan leda till 

olika perspektiv på integration, och då även dessa tidigare nämnda integrationsprogram som 

många europeiska länder har anammat (hit räknas även Sveriges sätt att jobba med outtalade 

krav i etableringsplaner). Gebhardt (2015) menar vidare att kommunerna/städerna sitter i en 

speciell sits där de befinner sig mellan det direkta behovet de möter av de immigranter som 

bor i staden och mellan de direktiv som ges från staten. Integrationsprogrammen gör att staten 

blir mer inblandad i integrationsprocessen än tidigare och kommunerna måste gå från ett 

arbetssätt som präglats av frivillighet från immigranternas sida, till ett arbetssätt som innebär 

tvång. Centraliseringseffekten menar Gebhardt (2015) har gjort att arbetet med integration har 

blivit mer byråkratiskt och mindre inriktat på att lösa praktiska problem och möta de konkreta 

behov som finns. Det är trots allt på en lokal nivå som merparten av integrationen sker och det 

blir därför viktigt hur kommunerna/städerna väljer att arbeta med olika typer av statliga 

policydokument (Caponio, Baucells & Güell, 2015). Det är viktigt därför att det är individen 

som riskerar att hamna i kläm mellan stat och kommun om det inte lyckas med få till en bra 

kommunikation mellan stat och kommun om vilka behov som finns. Det gäller både individen 

som föremål för integrationsprocessen men även individen som myndighetsutövare. 

1.4.2 Social tillhörighet 
Det sociala nätverket är ett grundfundament för att en nyanländ invandrare ska kunna knyta 

ett band till samhället. Det är en stor resurs att ha ett stort socialt nätverk då det är ett faktum 

att de som har ett tätt socialt nätverk har bättre möjlighet att hantera olika svårigheter man kan 

råka ut för under livets gång som till exempel arbetslöshet eller sjukdom (Madsen, 2006). Att 

skapa sig ett tryggt socialt nätverk i ett nytt land med en ny kultur är utmanande för många 
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nyanlända invandrare. Processen försvåras genom att det i vissa fall är stora samhälleliga 

modeller som krockar med varandra i mötet med det nya landet. Till följd av industrialisering 

och demokratisering präglas västvärlden av en individualism där var och en förväntas sköta 

sitt och ta eget ansvar över sitt eget liv. I andra delar av världen är det istället en kollektivism 

som råder där man håller ihop som grupp (framförallt familj och släkt) och det är gruppen 

som tar beslut och väljer vilken väg man ska gå (Frick, 2006.;Al-Baldawi, 2004). Det är 

därför förståeligt att människor från samma typ av samhälle söker sig till varandra för att 

finna trygghet. I väst anses individualismen bära med sig möjligheter och utrymme för 

utveckling, men det kan vara viktigt att ha i åtanke hur de mest grundläggande fundamenten i 

vår livsvärld kan skilja sig åt mellan olika personer och kulturella bakgrunder. 

2. Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Ett socialt perspektiv på integration 
I arbetet anlägger jag ett socialt perspektiv på integration för att försöka förstå vad integration 

är. Med ett socialt perspektiv avses dels faktorer som kan kopplas till det sociala livet såsom 

interaktioner och relationer till andra levande människor. Med ett socialt perspektiv till 

integration avses även att det på en organisatorisk nivå kan bli avgörande på vilket sätt 

direktiv och arbetssätt formuleras och implementeras för att undvika olika former av 

diskriminering och paternalism eller gynna skapandet av stereotypier (Frick, 1997.).  

2.2 Självbild, stämpling och stigmatisering 

 Shütz (1999) menar att för att människor ska förstå en annan människa och dess beteende så 

typifierar vi den person vi vill förstå. Typifieringen baseras enligt Shütz (1999) på tidigare 

erfarenheter eller erkända sociala regler och konstruktioner, vilket innebär att vi ständigt gör 

generaliseringar för att kunna identifiera en individ. Detta gör att jag frågar mig om olika sätt 

att se på gruppen (eller med en individ tillhörande gruppen) nyanlända invandrare kan ha sin 

grund i hur riktgivande dokument för det praktiska integrationsarbetet är utformade.  

Goldberg (2005) menar att en människas självbild (uppfattningen om oss själva och vårt 

värde) formas av de attityder vi får till oss från människor i vår omgivning. Det sätt som den 

nyanlände invandraren blir bemött på av de som finns i dennes omgivning kommer att 

påverka hans eller hennes självbild. Det som kan betraktas som avvikande hos individen beror 

dock inte på individens egenskaper eller tillkortakommanden utan av hur omgivningen 

behandlar individen i fråga, och därmed vilka attribut som omgivningen anser vara normala 

eller normriktiga (Goldberg, 2005). Med andra ord skapar vi själva i samspel med varandra en 

individ med ett avvikande beteende. Goffman (2006) menar att vi skapar en normativ 

förväntning av den individ vi möter och tillhör då individen en grupp som anses bryta mot de 

normer som finns skapas ett slags utanförskap. Ett upprepat avvikande beteende kan leda till 

en stigmatisering av antingen individen eller hela gruppen som individen tillhör. Ett 

gruppstigma är förkommande när det gäller stigmatisering på grund av bland annat etnicitet 

eller religion (Goffman, 2006). Giddens (2003) menar att varje samhälle har sina egna normer 

och värderingar om vad som anses vara normalt och norm. Det som etniskt svenskar anser 

vara norm kan därför inte betraktas som det enda sättet att leva eller vara på.  

Människor kan alltså sägas vara ytterst beroende av andras värderingar och attityder i 

utvecklingen av och synen på sig själva vilket gör integrationsarbetet och de personer som de 

nyanlända möter till en viktig del i hur nyanlända invandrare skapar och formar sin nya 
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identitet. Det blir även viktigt hur den styrande lagstiftningen ser ut och presenteras eftersom 

att lagstiftning är riktgivande för det praktiska sociala arbetet. 

2.3 Hur makt kan användas av myndighetsutövare och gräsrotsbyråkrater  
Det går knappast att undersöka arbetet med integration utan att lyfta den maktaspekt som 

finns i relationen mellan den nyanlände invandraren och personer respektive institutioner i 

Sverige. Det finns en ojämn fördelning av makt mellan de två grupperna som benämns 

”nyanlända invandrare” och ”svenskar” men det finns även en ojämn fördelning på en 

institutionell/organisatorisk nivå som jag finner intressant att lyfta i och med socionomens roll 

som myndighetsutövare och gräsrotsbyråkrat. Jag kan även tänka mig att det är personer med 

olika maktresurser som i större omfattning har möjlighet att, medvetet eller omedvetet, skapa 

de normer som en nyanländ invandrare förväntas rätta sig efter. 

Titelmässigt har socionomen väldigt lite makt om man jämför med andra legitimerade yrken 

såsom psykologer eller sjuksköterskor. Däremot har socionomen en väldigt stor organisatorisk 

makt som utövas inom yrket på exempelvis socialkontor eller i andra verksamheter 

(Lundström & Sunesson, 2006). Den som besitter själva makten innehar resurser av något 

slag, som i sin tur innebär möjlighet till maktutövning mot sina klienter (Lundström & 

Sunesson, 2006; Johansson, 2007). På en institutionell nivå kan jag hitta socialarbetare och 

övriga professionella som besitter flera olika slags resurser vilka är ett stort ansvar att förvalta 

och använda på ett lämpligt sätt. De har ekonomiska resurser i den bemärkelsen att det 

exempelvis är arbetsförmedlaren som beslutar om etableringsersättning och organisatoriska 

resurser i form av att ha kunskap om det system som svenska myndigheter verkar i. 

Socionomen har också politiska resurser i form av att förstå, följa och utföra de direktiv som 

förmedlas. Om de direktiv som ges från överordnade befattningshavare eller de beslut som tas 

av politiker inte överensstämmer med det som utövaren vill stå för och tro på hamnar 

personen i fråga i en svår sits som är rätt typisk för en så kallad gräsrotsbyråkrat som 

socionomen är (Starrin & Swärd, 2006.; Johansson, 2007). Trots att makten som socionomen 

har är kopplad till organisationen så har denna profession ofta tillgång till ett stort 

handlingsutrymme (inom ramarna för verksamheten, såklart) och möjlighet att påverka på 

vilket sätt man använder sin makt (Johansson, 2007). För arbetet med integration innebär det 

självklart att arbetet bör ha sin grund i aktuell lagstiftning men också att den professionella 

har en möjlighet att utföra det praktiska arbetet på olika sätt. Johansson (2007) påpekar att det 

också kan bli en sned maktfördelning mellan profession och klient i och med att det för den 

professionella oftast är ett rutinartat möte som sker. Den nyanlände som ska få hjälp med 

information och stöd om olika saker tycker förmodligen att mötet är mycket mer speciellt än 

vad integrationsassistenten tycker, eftersom att integrationsassistenten har gjort samma sak 

med många andra som varit föremål för deras insatser. Den nyanlände blir därmed en i 

mängden som dessutom befinner sig på ”bortaplan” både vad gäller fysisk mark men också 

kunskapsmässigt.  

Den kanske mest grundläggande maktresursen för att få tillgång till samhället är språket. 

Språket blir väsentligt för att förstå det som sägs från myndighetsutövarens sida och att förstå 

det som finns skrivet i lagstiftning och direktiv. En god interaktion förutsätter att båda parter 

talar samma språk eller åtminstone förstår varandras språk, vilket kan vara en anledning till 

varför just språkinlärning och utbildning kan bli en viktig del i integrationsarbetet. Däremot 

går det att fundera över vilket språk som vem ska lära sig att förstå, och varför det är så.  
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Det ligger ett stort ansvar på den professionella i mötet med kvotflyktingar och övriga 

nyanlända i och med de resurser och den makt en myndighetsutövare besitter. En 

paternalistisk fälla som professionella inom det sociala fältet kan råka gå i är att enbart 

betrakta klienterna som ett offer (Starrin & Swärd, 2006). Ett sätt för socionomen att agera 

som motvikt till de paternalistiska fällorna man råka gå i är att tänka på sitt bemötande och 

den etik man baserar sitt handlande på. Blennberger (2006) menar att respekt, vänlighet och 

tillit är tre faktorer som är viktiga i sitt bemötande. Det är begrepp som är frekvent 

återkommande under socionomutbildningen men jag vill lyfta begreppen även i denna uppsats 

för att poängtera vikten av detta etiska förhållningssätt. 

Blennberger (2006) menar på att tillit kan vara en bra grund att förhålla sig till eftersom det är 

motsatsen till misstänksamhet. Författaren menar också att det i asymmetriska relationer – 

alltså en relation med ojämn maktbalans – är särskilt viktigt att den som innehar makten 

behandlar den andre som en likvärdig person och därmed tar hänsyn till 

människovärdesprincipen. Människovärdesprincipen är någonting som diskuteras inom ramen 

för etik och innebär bland annat att människans värde inte skapas av våra prestationer, 

upplevelser eller livsvillkor (Blennberger, 2006). I sin profession bör socionomen därför 

värdera en nyanländ invandrare lika högt som en etniskt svensk person oavsett om de besitter 

alla resurser eller ingen resurs alls av de som tidigare är nämnda, och oavsett språk och 

kunskapsnivå. Det bör heller inte ligga någon värdering i vilken sysselsättning som personen 

har eller vilka ambitioner och mål personen som hen har – allt är okej och människovärdet 

förblir detsamma.  

Det är svårt att förändra det faktum att etniskt svenska personer eller personer inom 

myndigheter besitter större makt än nyanlända invandrare i form av de resurser som tidigare 

nämnts (språk, ekonomiska maktmedel, kunskapsbank etcetera). I arbetet med integration bör 

man därför sträva mot att inte utnyttja sin maktposition på ett sätt som kan vara obehagligt för 

individen, eller på ett sätt som bidrar till ett klimat som inte präglas av allas lika värde. FN’s 

dokument om de mänskliga rättigheterna, och däribland ett diskrimineringsförbud, har 

Sverige skrivit under på och är därför skyldiga att följa (Thulin, 2004).  

3.Metod  

3.1 Kvalitativ metod 
Detta arbete är inriktat på att få en djupare förståelse av hur integration kan framträda dels i 

lagtext och dels i det praktiska arbetet och därför har jag använt mig av ett kvalitativt 

angreppssätt. Datamaterialet består av en semistrukturerad intervju med en nyckelperson i 

kommunens arbete med integration samt en textanalys med diskursiva inslag av lag 

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I en kvalitativ metod 

använder forskaren eller författaren sig av ”mjuka data” i form av just exempelvis intervjuer 

och tolkande analyser (Patel & Davidsson, 2011). Jag valde att genomföra en intervju för att 

få kunskap om hur arbetet med integration ser ut i praktiken och jag valde  att göra en 

textanalys av lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eftersom 

att lagstiftningen är riktningsgivande för det praktiska arbetet. Dessa två i kombination med 

varandra kan ge en djupare förståelse av vad integration innebär.  

3.1.1 Urval och begränsningar 
Enhetschefen för vald kommuns integrationsavdelning kontaktades via mail med en förfrågan 

om att ställa upp i en intervju. Personen i fråga har kunskap om hur och varför arbetet med 
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integration utformas och bedrivs på det sätt det gör vilket är relevant för att förstå hur arbetet 

med integration kan se ut. Urvalet är målinriktat/strategiskt på grund av att intervjupersonen 

valdes ut baserat på dennes position som enhetschef för integrationsavdelningen (Bryman, 

2008). För att få en förståelse för hur integrationen av nyanlända immigranter uppfattas i 

praktiken hade det dock varit intressant att komma i kontakt med personer som har erfarenhet 

av och själva är mitt i processen eller gått igenom integrationsprocessen. Däremot fann jag det 

svårt av praktiska skäl att genomföra det eftersom en inblandning av en tolk kändes som ett 

stort projekt, samt för att jag var begränsad tidsmässigt inom tidsramen för detta 

examensarbete.  

Den lag (SFS 2010:197) som är föremål för arbetets textanalys valdes ut på grund av att det är 

den lag i svensk lagstiftning som behandlar ämnet integration med tydlighet.  

3.1.2 Datainsamling – intervju och lagtext 
Jag valde att genomföra en semistrukturerad intervju med ett stort svarsutrymme för att ge 

intervjupersonen möjlighet att svara på frågorna utifrån intervjuguiden (se bilaga 1) med så 

mycket egna ord som möjligt vilket gör att man kan upptäcka uppfattningar om ett visst 

fenomen; i detta fall arbetet med integration (Patel & Davidsson, 2011). Frågorna ställdes inte 

nödvändigtvis i den ordning de står i intervjuguiden och vissa frågor ställde jag som 

intervjuare inte alls, då intervjupersonen själv kom in på dessa områden när hen pratade. 

Intervjun hade således en relativt låg grad av standardisering och strukturering som handlar 

om graden av hur stort svarsutrymme intervjupersonen ges. En låg grad ger ett stort 

svarsutrymme (Patel & Davidsson, 2011). Genom att som intervjuare ge direkt respons i form 

av instämmande nickningar, ha ögonkontakt och ge sammanfattningar kring saker vi pratade 

om fick jag förhoppningsvis intervjupersonen att känna sig avslappnad vilket underlättar en 

intervju (Patel & Davidsson, 2011). Innan intervjun förberedde jag mig genom att läsa på om 

ämnet integration för att på så sätt kunna ställa relevanta frågor. Exempelvis studerade jag 

etableringsreformen för att kunna lyfta frågor om reformen, förstå svaret och därefter ställa 

lämpliga följdfrågor. Vid intervjutillfället befann vi oss på intervjupersonens kontor där vi satt 

bakom stängda dörrar. Intervjun spelades in efter samtycke med hjälp av min mobiltelefon 

och därefter transkriberades den manuellt till textmaterial om ca fem sidor.  

Textanalysen av lag (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare är 

bearbetad utifrån den elektroniska versionen av lagen och propositionen som är tillgänglig via 

riksdagens hemsida.  

3.1.3 Analysmetod 
Den semistrukturerade intervjun analyserades närmast enligt vad Bryman (2008) benämner 

som en tematisk analys. Intervjun gjordes med anledning av att få kunskap om hur en svensk 

kommun kan arbeta med integration. Efter genomförd intervju transkriberades det inspelade 

datamaterialet. Sedan skapades koder som stod för olika termer, begrepp och ord som 

intervjupersonen använde under intervjun (Bryman, 2008). Dessa koder kategoriserades 

därefter och utmynnade i tre kategorier och ett övergripande tema (Se bilaga 3). Jag har tolkat 

datamaterialet för att på så sätt försöka förstå hur och varför det förhåller sig på ett visst sätt. 

Enligt Patel & Davidsson (2011) är det viktigt förhålla sig kritisk i sina analyser och 

tolkningar, men det är omöjligt att inte låta sig färgas av tidigare erfarenheter. De menar 

vidare att det finns möjligheter i att se dessa som ett hjälpmedel snarare än hinder i sin analys 

(Patel & Davidsson, 2011), vilket jag har tagit fasta på.  
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Vid textanalysen av lag (2010:197 om etableringsinsatser till vissa nyanlända var jag ute efter 

att undersöka textens underliggande mening för att därigenom få en djupare förståelse för hur 

eller på vilket sätt integration framträder i lagtexten. Därför är textanalysen inspirerad av 

diskursanalysens idéer. Diskursanalys kan användas för att analysera olika sociala 

konstruktioner i samhället, som här nyanlända invandrare, genom att se och uppmärksamma 

hur man skriver och talar om gruppen man vill belysa. Detta gör att man kan upptäcka olika 

maktstrukturer som påverkar det sätt vi talar och tänker om olika grupper eller företeelser 

(Bryman, 2008.; Nygård, 2015). Jag kartlade olika förekommande ord och begrepp kopplade 

till integration och analyserade hur och vad som skrivs när det handlar om integration. Detta 

arbete är dock på inget sätt en renodlad diskursanalys utan är snarare att se som inspirerat av 

denna metod. 

3.1.4 Förförståelse 
Min förkunskap när det gäller ämnet integration är inte särskilt stor. Under en ytterst kort tid 

arbetade jag som boendehandledare på ett HVB-hem (Hem för vård och boende) för 

ensamkommande flyktingbarn. Under utbildningen har inte just integration eller frågor som 

rör kulturmöten haft särskilt stor plats och jag har därför snarare en förförståelse än en 

förkunskap om ämnet integration. Tolkningen av materialet grundar sig i mig själv och 

därmed präglas arbetet av subjektivitet snarare än objektivitet (Bryman, 2008). Detta påverkar 

givetvis tillförlitligheten eftersom att mina subjektiva erfarenheter inte är lika någon annans. 

Jag har för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i arbetet i största möjliga mån varit 

kritisk till både datamaterial, tidigare forskning och mina egna tankar och föreställningar. 

3.1.5 Arbetets trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som avser att mäta och värdera kvaliteten i 

forskningen men eftersom att dessa begrepp är mest aktuella vid en kvantitativ ansats 

reflekterar jag istället om arbetets trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet som alla är 

delkriterier i det som kallas för tillförlitlighet (Bryman, 2008). Jag har använt mig av 

triangulering genom att med mina intervjufrågor kontrollera huruvida den faktainsamling jag 

gjort (exempelvis kring etableringsreformen) stämt överens med verkligheten vilket ger en 

ökad trovärdighet då man förebygger missförstånd och använder fler källor än endast en. 

Överförbarheten i studien är svår att avgöra eftersom att en subjektiv analys av textmaterial är 

bunden till kontexten och den situation man befinner sig i idag, både på en samhällelig nivå 

och på ett personligt professionellt plan. Detta gör att detta arbete räknas ha en generellt låg 

överförbarhet (Bryman, 2008). Vad gäller pålitligheten har jag varit så utförlig och 

transparent runt utförandet jag har kunnat men med hänsyn till etiska aspekter. Två (2) av 

referenserna i detta arbete är andrahandskällor (Svensson, 1992; Frick, 1997) på grund av 

tillgänglighetsskäl, vilket kan påverka pålitligheten då en förstahandskälla alltid är att föredra 

för att förstå den fakta som presenteras korrekt utan någon annans tolkning därimellan.  

Det går att generalisera arbetets resultat i viss mån eftersom att en del av arbetet är en 

textanalys av en lagtext som gäller nationellt i Sverige. Det är däremot svårt att generalisera 

slutsatsen om hur det tillämpas i praktiken. Det kan mycket väl tänkas att det skiljer sig i 

inställning och arbetssätt mellan kommuner och mellan olika typer av verksamheter som 

jobbar med integration på gräsrotsnivå på grund av det handlingsutrymme som finns (Starrin 

& Swärd, 2006.; Johansson, 2007). 
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3.2 Etiska överväganden 
Detta arbetes etiska svårigheter kom till största del att handla om forskningsetiska problem. 

Även fast arbetet inte innehåller någon undersökning av gruppen som är föremål för de 

etableringsinsatser som erbjuds anser jag att det finns en etisk svårighet i att undvika att 

utsätta gruppen nyanlända invandrare för en överdriven generalisering eller kategorisering 

med avseende på kulturell eller etnisk härkomst (Starrin & Swärd, 2006). Jag har också mött 

en utmaning i att undvika paternalism i både resonemang kring gruppen nyanlända invandrare 

och kring de system och arbetssätt som finns i det svenska samhället (Starrin & Swärd, 2006).  

3.2.1 Informations- och samtyckeskravet 
I min förfrågan till intervjupersonen informerade jag skriftligt om syftet med intervjun och 

detta arbete (se Bilaga 1). Vid intervjutillfället gavs informationen muntligt en gång till och 

jag försäkrade mig om att personen förstod vad hens roll var. Jag bad även om tillåtelse att 

spela in intervjun vilket intervjupersonen godkände (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.2.2 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagaren ska behandlas på ett sådant sätt att 

ingen utomstående kan komma att ta del av uppgifterna vilket uppfylls genom att det endast är 

jag, författaren till arbetet, som haft tillgång till intervjumaterialet och transkriberingen 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag berättar inte heller vilken kommun intervjupersonen är verksam i 

eller nämner intervjupersonen vid namn för att hen i största mån ska vara anonym (Patel & 

Davidsson, 2011). 

3.2.3 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det resultat som kommit av deltagarens medverkan inte får 

användas för något kommersiellt bruk eller utlånas till andra, vilket det inte har gjort och inte 

heller kommer att göra (Vetenskapsrådet, 2002).  

4. Resultat 
Först följer här en textanalys av lagtext (lag (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare) för att få en djupare förståelse för hur integration framträder i styrande 

dokument. Textanalysen ger dels en inblick i bakgrunden till lagens uppkomst och dels i 

lagens huvudsakliga innehåll. Därpå följer analysen av den genomförda intervjun där ett 

exempel ges på hur en svensk kommun kan arbeta praktiskt med integration. 

4.1 Resultat av textanalys av lagtext 

4.1.1 Bakgrund till lagens uppkomst 
Propositionen 2009/10:60 inför lag (SFS 2010:197) om etableringsinsatser för vissa 

nyanlända har titeln ”Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med 

professionellt stöd” och huvudrubriken i kapitlet om ärendet och dess beredning lyder ”Från 

omhändertagande till ansvarstagande – effektiva etableringsinsatser för nyanlända 

invandrare”. Det blir tydligt att regeringen vill poängtera ett ökat och stort egenansvar för de 

nyanlända i en effektiv integrering och etablering på arbetsmarknaden. Detta är ett rätt typiskt 

angreppssätt om jag ser till den samhällsmodell och individualistiska utveckling vi har i 

västvärlden. Arbetslinjen är tydlig i och med att ett arbete ses som det viktigaste elementet för 

individen och samhället. Det syns bland annat genom detta citat ur proposition 2009/10:60:  



 
 

11 
 

”Staten gör genom etableringsinsatserna en stor investering i den nyanlände. Målet om egen försörjning ska ses i 

det perspektivet. Det är mot målet egenförsörjning genom arbete som alla inblandade aktörer, inklusive den 

nyanlände, bör sträva.” (s 40) 

Sveriges arbetslinje 

Ett arbete är alltså någonting regeringen anser att alla bör sträva efter och det blir därmed det 

viktigaste att fokusera på i arbetet med integrationen av nyanlända. Enligt prop. 2009/10:60 

ansåg regeringen de föregående bestämmelserna som alltför vaga eller dåligt fungerande för 

att få till en bra integration och för att få nyanlända invandrare delaktiga i samhället. Orsaken 

till det var bland annat att andelen arbetslösa bland de nyanlända har varit hög sedan 1990-

talet. Sysselsättningsgraden har varierat mellan 30-60% för män och 20-50% för kvinnor från 

1990-2006. År 2006 hade totalt 25% av de personer som varit i Sverige under nio års tid 

fortfarande inte hittat sitt första jobb (prop. 2009/10:60).   

Nedan kan man utläsa ett starkt fokus på jobb och utbildning: 

1. ”En väl fungerande arbetsmarknad med en effektiv matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft är 

den viktigaste förutsättningen för att även nyanlända invandrare (nyanlända) snabbt ska kunna få ett arbete (…) 

ett stort problem är att många nyanlända aldrig kommer in på arbetsmarknaden. Utdragna etableringsperioder är 

destruktiva och passiviserande och riskerar att leda till bidragsberoende”  (prop. 2009/10:60, s 24-25). 

2. ”Aktiviteter på heltid ökar förutsättningarna för den nyanlände att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och 

bli delaktig i samhällslivet.”(prop. 2009/10:60, s 69) 

3. ”De generella reformerna för att öka utbudet av arbetskraft utgör en central del i genomförandet av 

regeringens integrationspolitik.” (prop. 2009/10:60, s 24) 

Utifrån ovanstående citat går att utläsa att regeringen är av åsikten att tillgång till 

arbetsmarknaden är det sätt en nyanländ blir delaktig i samhällslivet på. Det poängteras att det 

är destruktivt för individen att genomgå en utdragen etableringsprocess (som innebär ett 

”hemmasittande”), att det är ett problem om man som nyanländ inte kommer in på 

arbetsmarknaden (citat 1) samt att heltidsaktiviteter som arbete, praktik eller liknande är en 

förutsättning för att kunna bli delaktig i samhället (citat 2). Regeringen menar också att 

kärnan i integrationspolitiken är att öka utbudet av arbetskraft (citat 3). Faktorer som rör 

social tillhörighet nämns inte men däremot kan jag tolka det som att hela idén handlar om att 

genom ett förvärvsarbete så kommer även andra bitar i livspusslet att hamna på plats. På en 

arbetsplats får du kontakt med andra människor och kan bygga upp ett nytt och tryggt socialt 

nätverk (Alba & Foner, 2014., Agyeman, 2015), du får en stabil ekonomi och din kompetens 

tas tillvara vilket får dig att känna dig värdefull och höjer både självkänsla och välmående. 

Genom att i lagtext (som ligger till grund för allt socialt arbete) använda ord som ”effektiv” 

och ”snabbt” i sammanhang som rör utbildning och jobb så skapas ett samhällsklimat som 

präglas av vikten att arbeta. Om samhället ses som en föränderlig process och som något 

medlemmarna av samhället ständigt konstruerar, blir just lagtext ett viktigt grundfundament i 

hur samhället utformas (Svensson, 1992), och därmed även det praktiska arbetet med 

integration.  

Ett ekonomiskt perspektiv 

Ovan citerad text säger även någonting om regeringens ekonomiska perspektiv. En ”väl 

fungerande arbetsmarknad” är givetvis till fördel för den enskilda individen men framför allt 

för samhället i stort. En stark arbetsmarknad är viktig för att kunna ha den välfärd som 
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Sverige har och det ekonomiska skyddsnät som finns i form av exempelvis försörjningsstöd 

och etableringsersättning. Utifrån den tidigare forskningen och framför allt baserat på MIPEX 

rankning har detta arbetsinriktade sätt att arbeta med integration varit ett bra förhållningssätt 

som genererat många personer i arbete och ut i samhällslivet (Huddleston, Bilgili, Joki, & 

Vankova 2015). Jag kan däremot fundera på risken med att ha detta individualistiska och 

ekonomiska perspektiv å samhällets sida. Det kan innebära att de som arbetar med integration 

glömmer bort individens ambition och vilja om ett arbete i sig blir viktigare än den effekt man 

vill åt (vilken enligt prop. 2009/10:60 är att stärka individen och individens ställning i det 

sociala samhället). Det kan även finnas en risk för att nyanlända blir begränsade på 

arbetsmarknaden på grund av bristande kompetens (Lester & Nguyen, 2015). I slutändan 

riskerar samhället att segregera snarare än att integrera. Därför ser jag det som väldigt positivt 

att regeringen syftar till att motverka en sådan segregering eller potentiellt ökad klassklyfta 

genom att satsa på vidareutbildningar, se följande citat: 

”Även om ett arbete med låga kvalifikationskrav eller kortsiktiga bristyrkesutbildningar inledningsvis kan ge 

viktiga kontakter och vara viktigt för känslan av att kunna klara sin egen försörjning måste kraft även läggas på 

att informera om de möjligheter som finns till vidareutbildning. Det är särskilt viktigt att ungdomar stimuleras att 

söka bra utbildningar och arbeten som kan leda vidare i karriären.” (prop. 2009/10:60, s 68) 

Frågan jag kan ställa mig är om kommunen som ansvarig för utbildning lyckas med att lägga 

kraft på information om och hjälp med vidareutbildning i praktiken eller om det är ett mål 

uppsatt på statlig nivå som blir svårt för kommunerna att genomföra. Det finns trots allt en 

risk för att stat och kommun har skilda perspektiv och prioriteringar på grund av kommunen 

har en närmare kontakt med de enskilda individerna, vilket kan göra arbetet komplicerat att 

genomföra (Gebardt, 2015).  

En enhetlig nationell plan 

Regeringen ansåg vidare att det rörde sig om en stor skillnad mellan kommuner angående 

vilka insatser som erbjöds till de nyanlända och hur Sveriges kommuner tillämpade de regler 

som var uppsatta. Regeringen skriver att inte alla nyanlända har fått tillgång till samma 

introduktion (hit räknas bland annat kontakt med Arbetsförmedlingen, samhällsinformation 

och kursen Svenska för invandrare). Genom att skapa en ny lag var ambitionen att få en 

enhetlig nationell plan vilket går i linje med Sveriges motto om allas lika värde. Det jag kan 

ställa mig kritisk till är om enhetliga insatser alltid är bra. Det kan finnas möjligheter och 

fördelar med att kommunerna har ett eget spelrum där man kan förvalta de resurser som finns 

att tillgå. Å andra sidan kan stat och kommun kvalitetssäkra insatser på ett annat sätt genom 

en centralisering av insatserna. Det skapar också en trygghet för de nyanlända att veta att det 

inte spelar någon roll vilken stad man bor i, utan att det finns samma möjligheter till 

information, utbildning och arbete i hela landet.  

4.1.2 Lagens innehåll 
Syfte och målsättning 

Lag (SFS 2010:197) om etableringssinsatser för vissa nyanlända omfattar personer mellan 20-

65 år som fått beviljat uppehållstillstånd enligt 5 kap, 1,2 3,6 §, 12 kap 18§ eller 21-22 kap i 

Utlänningslagen (SFS 2005:716). Även de personer som är över 18 år men saknar föräldrar i 

landet omfattas av lagen. Målsättningen med lagen är att etableringen för den nyanlände ska 

bli så bra som möjligt, se 1§ nedan: 
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”Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa 

nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för 

egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.” (SFS 2010:197, 1§).  

En bra integrering är enligt lagtexten, liksom i tidigare nämnda förarbete (prop. 2009/10:60), 

att ha fått ett arbete eller en utbildning. Med etablering verkar avses att ha fått ett heltidsarbete 

alternativt påbörjat en högskoleutbildning eftersom att det är bland annan det som kan krävas 

för att etableringsplanen ska upphöra (SFS 2010:197, 8-9§). När etableringsplanen upphör 

borde man därför anses som etablerad i arbets- och samhällslivet.  

Internationell forskning har pekat på att det kan vara positivt för en person som ska integreras 

att börja med att hitta ett arbete, eftersom att arbetet genererar en bra plattform att bygga sitt 

sociala nätverk utifrån (Alba & Foner, 2014). Dock menar Madsen (2006) och Agyeman 

(2015) att det istället kan vara det sociala nätverket som underlättar för individen att hitta ett 

arbete. Oavsett vilket synsätt som anammas saknas i lagtexten de sociala aspekterna med 

avseende på social tillhörighet eller att det sociala nätverket som en individ skapar främjar 

just en etablering på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingens etableringsplan 

Innan etableringsreformen år 2010 var kommunen ansvarig för integrering med allt vad det 

innebar (arbete, praktikplatser, utbildning och ekonomisk ersättning). Efter 

etableringsreformen har staten tagit ett större ansvar och det är nu Arbetsförmedlingen som är 

den ansvariga myndigheten. Centraliseringen blir därmed tydlig i och med en större statlig 

kontroll. Regeringen vill stärka de nyanlända invandrarnas aktiva deltagande i det de kallar 

för samhällslivet genom att upprätta en etableringsplan för varje individ. Detta går att utläsa i 

1§ samt 6§:  

”Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- 

och samhällslivet.”; ”Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och 

påskynda den nyanländes etablering (etableringsplan).” (SFS 2010:197, §1;§6) 

Etableringsplanen ska vidare enligt 7§ minst innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare (SFI), samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den 

nyanländes etablering i arbetslivet (rätten till SFI regleras separat i skollagen, SFS 

1985:1100). Ord som ”underlätta” och ”påskynda” ger sken av att det ska effektiviseras vilket 

kan vara bra så länge det sker utifrån individens personliga förutsättningar (Frick, 1997). 

Johansson (2007) menar att det i det myndighetsutövande arbetet i princip är omöjligt att 

arbeta med enskilda individer utan att de yrkesverksamma istället snarare arbetar med 

generaliserade grupper. Här kan det därför bli svårt för arbetsförmedlaren eller 

integrationsassistenten att ta hänsyn till regeringens mål med att ha ett individuellt fokus. De 

ord (”underlätta”, ”påskynda”, ”effektivt”, ”snabbt”) som används är en del av den sociala 

konstruktionen av vårt samhälle och visar vad som ska prioriteras och vad som är viktigt. Det 

kommer troligtvis i sin tur påverka utförarens sätt att se på sig själv som myndighetsutövare 

och prägla sättet arbetet utförs på (Svensson, 1992). Det blir ett tydligt exempel på det som 

jag tolkar att Johansson (2007) beskriver kan vara gräsrotsbyråkratens dilemma; ska den 

yrkesverksamma arbeta med effektivitet för organisationen eller med kvalitet för individen? 

Vidare ska etableringsplanen upprättas tillsammans med en arbetsförmedlare. Exempel på 

aktiviteter som kan ingå i en etableringsplan är yrkespraktik på en arbetsplats, instegsjobb, 

validering av utbildning och starta-eget-aktiviteter (prop. 2009/10:60; informationsdokument 
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från Arbetsförmedlingen, hämtad 2016-05-16). Etableringsplanen måste följas för att 

ekonomisk ersättning ska utgå (15§, 2010:197). Den villkorade ersättningen motiveras på 

följande sätt i proposition 2009/10:60: 

”Genom att villkora ersättningen med att den nyanlände ska följa etableringsplanen, dvs. aktivt delta i 

etableringsinsatser, skapas incitament och förutsättningarna ökar för att den nyanlände ska uppnå målet i 

etableringsplanen utan att det drar ut på tiden.” (s 103) 

Incitament är motiverande inslag som ska få individen att vilja delta eller samarbeta. Det kan 

kännas tvetydigt att ge ett sken av ett egenbestämmande och ett ökat egenansvar samtidigt 

som det inte finns något reellt val att göra. För att få ersättning och få hjälp och stöd måste 

den nyanlände följa de direktiv som ges vilket gör att det finns en tydlig osymmetrisk 

maktordning mellan stat/kommun och den nyanlände. Valet att inte få ekonomisk ersättning 

är icke-existerande eftersom att det utan ekonomiska medel är en omöjlighet att inte leva i 

vårt samhälle. Detta blir alltså ett exempel på ett sådant osynligt krav som finns i svensk 

lagstiftning, men som är ett uttalat krav i andra europeiska länder för att få uppehållstillstånd 

(prop. 2009/10:60).  

En balansgång mellan integration och segregation 

Etableringsplanen kan upphöra genom att ”individen utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet 

lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet 

enligt sin etableringsplan” (9§). Detta är intressant på grund av att det inte är formulerat vad 

ett ”lämpligt arbete” är för någonting. Validering av tidigare utbildning och kompetens 

fungerar inte som önskat och i den utsträckning som den borde (Ullenhag & Zeland, 2013), 

vilket borde göra det problematiskt för en arbetsförmedlare att avgöra huruvida ett arbete är 

lämpligt för en individ om det ska baseras på vilken utbildning och kompetens individen har. 

Arbetsförmedlingen fick år 2013  i uppdrag av regeringens arbetsmarknadsdepartement att 

utveckla metoderna för validering av tidigare utbildning och kompentens under år 2014 

(Ullenhag & Zeland, 2013). Under år 2013 gavs 115  av 42 158 personer möjlighet till att 

validera sin kompetens vilket både Arbetsförmedlingen själva och regeringen ansåg var 

alldeles för få (Rapport från Arbetsförmedlingen, 2014). Konsekvensen kan bli att den 

nyanlände erbjuds ett jobb långt ifrån den utbildning och kompetens personen egentligen 

besitter men tvingas tacka ja på grund av att etableringsplanen annars upphör och det blir 

svårt att försörja sig utan etableringsersättning. De befinner sig i en osymmetrisk maktbalans 

med outtalade krav som i värsta fall kan skapa en psykisk ohälsa om individen inte har 

tillräckliga coping-resurser (Frick, 1997). Det finns en risk för att den nyanlände enbart blir 

erbjuden (och tvungen att tacka ja till) låglöneyrken, precis som en del ny internationell 

forskning visat (Lester & Nguyen, 2015.; Agyueman, 2015). Frågan är att stat och kommun 

med inställningen ”alla arbeten är bättre än inget arbete”, riskerar att skapa ett samhälle där 

nyanlända invandrade människor inte ges tillgång till samma möjligheter som människor 

födda i Sverige, och därpå stämplas som okunniga eller inte kapabla till högavlönaearbeten 

som kräver mer utbildning och större kompetens. Det finns en risk för att det konstrueras ett 

gruppstigma som kan leda till en segregering snarare än integrering (Goffman, 2006).  

Textanalysen pekar på tydliga formuleringar gällande arbetslinjen när det gäller att integrera 

vissa nyanlända invandrare till det svenska samhället. Textanalysen visar vidare på att den 

nyanlände bör anpassa sig till det svenska samhället och inte det motsatta; att det svenska 

samhället bör anpassa sig till de nyanlända. Det är även otydligt, om inte till och med 

osynligt, vilka sociala aspekter som det tas hänsyn till när det gäller integration utifrån 
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lagtexten. Integrationen blir individens ansvar genom sitt förväntade aktiva arbetssökande och 

vilja att delta i de aktiviteter som den aktuella boendekommunen är tvungna att erbjuda (med 

andra ord att följa etableringsplanen som upprättas av Arbetsförmedlingen).  

4.2 Resultat av intervju  
Jag har i tillägg till textanalysen av lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare undersökt hur arbetet med integration för vuxna kan se ut praktiskt i en kommunal 

verksamhet i en mellanstor kommun i  Sverige.  

De har i kommunen en särskild avdelning som arbetar med dessa frågor; 

integrationsavdelningen. Integrationsavdelningens uppgift är att ta emot nyanlända flyktingar, 

främst kvotflyktingar , och att bistå dem deras första tid i Sverige. Det är i dagsläget en 

enhetschef tillsammans med två integrationsassistenter som arbetar här. Jag har intervjuat 

enhetschefen för att få en inblick i hur de arbetar med integration. Nedan presenteras resultatet 

och analysen av intervjun med hjälp av de kategorier som genererades utifrån den tidigare 

kodningen; anpassning till svenska normer, vikten av ett arbete samt den nyanländes ansvar 

att förstå (se Bilaga 3).  

4.2.1 Anpassning till svenska normer 
Intervjupersonen börjar med att berätta att de på integrationsavdelningen först och främst för 

en dialog med FN-organet UNHCR och Migrationsverket om vilket behov av mottagande av 

kvotflyktingar som finns och från vilka länder de kommer ifrån. Kommunen har ett avtal om 

att ta emot ca 55 kvotflyktingar per år (i hela Sverige 1700-1900 kvotflyktingar per år, 

Migrationsverket (2016)). Hen berättar vidare att personalen på integrationsavdelningen 

ordnar lägenheter och boende för att kunna ta emot det antal de har diskuterat. Det är främst 

hela familjer det handlar om. Därefter återkopplar kommunens integrationsavdelning till 

Migrationsverket om hur många boendeplatser de har kunnat ordna och Migrationsverket 

skickar då i sin tur underlag på familjer som integrationsavdelningen får välja mellan. Hur de 

väljer familjer syns i följande citat: 

”…vi har haft ganska mycket språkkompetens som har jobbat här, så då har vi jobbat främst med grupper där vi 

kan möta språket också så att man slipper använda telefontolk så mycket.”  

Baserat på detta uttalande sker det ett selektivt urval av vilka familjer som får komma till 

kommunen främst baserat på vilket språk familjen talar. De professionellas makt blir tydlig 

genom de språkliga resurser som gör att vissa grupper får faktiskt får företräde framför andra 

grupper. Enligt Migrationsverket (2016) har ”kvotflyktingarnas familjesammansättning, 

språk, ålder, utbildning, hälsotillstånd, arbetslivserfarenhet och liknande har betydelse för 

kommunplaceringen” och det är kommunerna själva som får avgöra om de kan ta emot 

personer eller inte. Varför staten har valt att låta kommunen bestämma när det gäller 

emottagande av kvotflyktingar framgår inte i några direktiv. Vad gäller övriga flyktingar och 

skyddsbehövande så är Arbetsförmedlingen ansvarig för att hitta en passande boendekommun 

(Migrationsverket, 2016.; prop 2009/10:60). Om språket utifrån ett socialt perspektiv är ett av 

de viktigaste verktygen för att kommunicera och interagera med varandra så får det stor 

betydelse här då man kan tolka valet som att utan ett språk och en kommunikation, så kan inte 

olika människor tillsammans skapa ett gemensamt samhälle (Mead, 1976). En övergripande 

tolkning av valet är att det finns en föreställning om att det underlättar integreringen för alla 

parter (främst tidsmässigt och ekonomiskt) om det redan från första dagen fungerar att 
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kommunicera med varandra (mellan personal vid integrationsavdelningen och den 

nyanlände).  

Intervjupersonen berättar att en vecka innan utvald familj kommer inreder de en lägenhet och 

handlar mat och andra förnödenheter. När familjen har anlänt hålls ett första 

informationsmöte. 

”Då har vi det första informationssamtalet där vi går igenom lite grann om vad som väntar, om vad som kommer 

förväntas av dem och vad som kommer ske första tiden. Lite information allmänt om CSN, skola, barnomsorg, 

skyldigheter, rättigheter…” 

Vad som anses som ”lite information allmänt” är alltså information om CSN, skola och 

barnomsorg samt generella rättigheter och skyldigheter. En första tolkning är att det är väldigt 

mycket information, och inte helt enkel sådan. Här kan jag direkt identifiera maktresurser i 

form av generell kunskap från den professionellas håll (Starrin & Swärd, 2006.; Johansson, 

2007.). Citatet visar också vilket välfärdssamhälle Sverige är och med vilken lätthet den 

etniskt svenska personen förstår olika system det svenska samhället är uppbyggt av samtidigt 

som det belyser den okunskap de nyanlända antas ha om ett västerländskt samhälle. 

Intervjupersonen berättar att informationen som förmedlas skiljer sig beroende på var familjen 

kommer ifrån, är det en familj som har tillbringat väldigt lång tid i flyktingläger krävs det mer 

information och individuell hjälp.  

”…och det är ju faktiskt som så att vissa vet inte ens hur en toalett fungerar. Och lite grann att, jamen, man kan 

faktiskt dricka vattnet, tänk på att inte vrida kranen åt det hållet (gestikulerar åt vänster) för då kommer det varmt 

vatten.” 

Genom att använda ord som ”vissa vet inte ens” finns en risk att paternalisera genom att 

uttrycka att individen inte vet vad som är sitt eget bästa eller att se på personen som ett enbart 

ett offer även om det är långt ifrån det man vill göra i en sådan situation (Starrin & Swärd, 

2006). Givetvis kan det röra sig om en genuin förvåning över hur vissa människor har levt och 

att de inte har samma kunskap om olika faciliteter men just därför känns det viktigt att 

reflektera över sitt sätt att uttrycka sig. I konstruerandet av vår verklighet och i individens eget 

identitetsskapande får olika förhållningssätt och sätt att se människor på nämligen stor 

betydelse (Mead, 1976). En direkt tolkning av citatet är att det är konstigt att inte veta hur man 

vrider på kranen eller att det är självklart att veta att vi i Sverige kan dricka kranvattnet. 

Uttrycks det att gruppen nyanlända är ”okunniga” så kan stämplingen överföras till individen 

själv som internaliserar den här värderingen och börjar förhålla sig till sig själv som en 

”okunnig nyanländ”. De börjar själva att identifiera sig som ”okunniga” och skapar sin nya 

(svenska) identitet baserat på omgivningens reaktioner och förväntningar (Giddens, 2003). 

Regeringens mål är att motivera nyanlända personer till vidareutbildningar och arbete (prop. 

2009/10:60) vilket då kan bli svårt om individerna inte identifierar sig som en person som kan 

klara av en utbildning eller ett jobb på grund av att de identifierar sig som en okunnig person. 

4.2.2 Vikten av ett arbete 
Det kortsiktiga målet för integrationsavdelningen är enligt intervjupersonen att se till att den 

nyanlända familjen får ett boende, att individerna får sina personnummer från Skatteverket, 

att de vuxna skrivs in på Arbetsförmedlingen och att barnen skrivs in i skolan.  

Intervjupersonen berättar att etableringsreformen har försvårat hela processen som rör 

utbildning, arbete och arbetssökning i och med att det ofta dröjer länge innan nyanlända får en 

sysselsättning eller en aktivitet att ägna sig åt.  
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”Vi brukar vara ganska snabba på att dom får skriva in sig på Arbetsförmedlingen för det är jätteviktigt att dom 

kommer igång, för det tar ganska lång tid innan etableringsersättningen kommer igång annars. De ska ju ha 3 

etableringssamtal innan man får full ersättning (…) Det kan bli upp till 3-4 månader innan de får igång sin 

ersättning (…) så ersättningssystemet tycker jag absolut är mycket sämre.”  

Utifrån citatet ligger fokus på att det tar lång tid och resonemanget har ett organisatoriskt 

perspektiv då det handlar Arbetsförmedlingen, etableringssamtalen och 

etableringsersättningen. De sociala aspekterna i form av att de riskerar att bli isolerade eller 

”hemmasittare” nämns inte här (prop. 2009/10:60). Den ekonomiska konsekvensen för 

individen nämns däremot, men i stor grad i sammanhang som rör byråkratin och de som 

arbetar med ärendet och inte med hänsyn till individen och den påverkan och konsekvens det 

får för individen: 

”Det kan bli upp till 3-4 månader innan de får igång sin ersättning och då uppbär man då försörjningsstöd under 

den tiden, eh, och  första månaden får man en automatisk utbetalning och den utbetalas i statsbidraget sen är det 

att det blir en administrativ börda för då ska man återsöka dom här andra två månaderna eller tre.” 

I citatet menar intervjupersonen att dröjsmålet med ersättningen är problematiskt eftersom att 

det blir en ”administrativ börda”, vilket kan förklaras av den position i form av enhetsschef 

intervjupersonen har, då de i sin roll har mycket administrativa uppgifter. I samtalet påpekade 

intervjupersonen att de som det dröjer länge för innan de ”kommer ut”  kan bli 

”svårmotiverade” när de sedan ska få hjälp med att ta sig ut på arbetsmarknaden. Att ha en 

sysselsättning och att känna att man som människa har ett syfte är friskfaktorer för en bra 

psykisk hälsa (Björklund & Eriksson, 1998.;Prop. 2009/10:60) vilket gör vikten av att 

”komma ut” motiverad.  

”Det långsiktiga är ju egentligen efter två år så ska du på ett eller annat sätt komma dig ut i en ordinär utbildning 

eller ut på arbetsmarknaden. (…) Våran målsättning är ju att så fort som möjligt få dom integrerade, få dom till 

utbildningssystem, få dom att komma sig ut och bli skattebetalare och stanna hos oss. Det är ju egentligen den 

långsiktiga (planen) och så är det ju egentligen med alla som kommer hit.” 

De statligt uppsatta målen blir här tydliga på en kommunal nivå vilket givetvis är poängen 

med att sätta upp nationella mål och riktlinjer. Däremot kan jag ställa mig frågande kring 

vilka konsekvenser stelbenta statliga direktiv kan få om dessa implementeras direkt i en 

praktiknära verksamhet. Den praktiknära kommunala verksamheten är något som Gebhardt 

(2015) har visat har en betydande roll i hur integrationen fungerar, och i och med att staten 

tagit en större roll i arbetet med integration har kommunens roll minskat vilket kan göra 

arbetet med integrationen mer trögt och tungarbetat då staten har svårt att svara på snabba 

förändringar som man kan upptäcka på en lokal nivå.  

Språk och utbildning 

Utifrån det insamlade datamaterialet finns det en faktor som är essentiell i integreringen; 

språket. I intervjun poängterades vikten av att kunna det svenska språket upprepade gånger. 

Betydelsen av språket syns även  både nationellt och internationellt genom de satsningar som 

görs på exempel undervisning i det svenska språket och de tröskelkrav som ställs i vissa 

länder för att få uppehållstillstånd (prop. 2009/10:60.; Goodman & Wright, 2015.; Gebhardt, 

2015.; Caponio, Baucells & Güell, 2015) och det syns när man läser svensk lagstiftning med 

tillhörande förarbeten då ett stort fokus i integreringssammanhang är utbildning i det svenska 

språket (SFS 2010:197, prop 2009/10:60). Rent logiskt måste människor kunna kommunicera 

med varandra för att förstå varandra. Det är också den viktigaste faktorn för att kunna arbeta 

och sköta sitt arbete på ett bra sätt både kvalitetsmässigt och säkerhetsmässigt inom vissa 
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yrkeskategorier, exempelvis vårdsektorn. Däremot kan jag ställa mig frågande till att det 

förutsätts det att det är svenska som är målet och inte något annat språk. Det är även den 

nyanlände som förväntas lära sig ett nytt språk och inte de redan svenska medborgarna. Den 

normativa föreställningen från den praktiska verksamheten blir tydlig då det förväntas och 

förutsätts att den nyanlände vill anpassa sig och lära sig svenska (Goffman, 2006).  

 Intervjupersonen berättar att hen i sitt jobb ibland stöter på personer som har gått kursen SFI 

(Svenska för Invandrare) i flera års tid utan något resultat. Dessa människor hamnar mellan 

stolarna eftersom hen menar att det ofta krävs en språklig kompetens för att kunna få ett 

arbete.  

”Kan du inte språket är det svårt, men på nåt vis finns det alltid nåt jobb du kan utföra. (…) En del lär sig bara 

genom att vara på en arbetsplats, en del lär sig inte via att läsa, så nog tror jag att det kan bli en större flexibilitet 

i hur man ska kunna lära sig språket men gäller bara att hitta hur man kan göra det bäst. ” 

Om det sätt att lära ut det svenska språket på inte fungerar idag, på grund av att det kanske 

finns många analfabeter och äldre människor som aldrig lärt sig läsa och skriva på sitt 

modersmål bland de nyanlända immigranterna, så menar intervjupersonen att utbildningen 

borde utvecklas. Det som är intressant i citatet ovan är att det inte verkar vara så noga vilket 

jobb en nyanländ person får, utan det viktiga är att hen får ett jobb. Genom att hävda att det 

”alltid finns något jobb du kan utföra” så uttrycker intervjupersonen att det inte spelar särskilt 

stor roll om arbetet matchar individens kompetens eller inte, så länge det är ett arbete. Detta 

förhållningssätt kan tänkas vara kopplat till de styrande dokument där det är formulerat att en 

etableringsplan upphör om den nyanlände avvisar ett ”lämpligt arbete” utan att det är 

formulerat vad ett lämpligt arbete ska vara (SFS 2010:197, §9), vilket ger utrymme för en 

egen bedömning av arbetsförmedlaren och de som arbetar med integration.  

Vad gäller krav på språklig kompetens bör man iaktta försiktighet som arbetsgivare eftersom 

att det enligt diskrimineringsombudsmannen kan det röra sig om indirekt diskriminering om 

det finns ett krav på kunskap i svenska om inte arbetet i sig är ett sådant som gör kravet på 

svenska relevant, exempelvis lärare i svenska (Diskrimineringsombudsmannen, hämtad 2016-

05-16). En sammantagen risk för den nyanlände är att det konstrueras ett samhälle där vissa 

grupper får tillgång till vissa arbeten och inte hela arbetsmarknaden vilket har skett i andra 

delar av världen (Aguyman, 2015.; Gebhardt 2015). Sverige är just nu högst rankat av 38 

länder angående immigranters tillgång till arbetsmarknaden (Huddleston, Bilgili, Joki, & 

Vankova, 2015) men trots det kan jag ställa mig frågande kring hur många som invandrat som 

i praktiken är sjuksköterskor, har ledande chefspositioner, är läkare, socionomer, professorer 

eller har andra akademiska eller högavlönade yrken.  

Enligt motion 2015/16:3241 menar regeringen att samhällsinformationen bör gå igång så fort 

som möjligt för att ge de nya invånarna en bra grund att stå på när de möter samhället. 

Däremot fungerar det inte så i praktiken om vi ser till nedanstående citat: 

”Det brukar dröja en stund innan samhällsinformationen drar igång för man brukar vilja samla så många som 

möjligt till en samhällsinformation (…) så att man samlar ett visst antal så att det inte bara blir en och en för det 

är ju en ganska dyr kostnad att ha den här samhällsinformationen.” 

Här poängteras de ekonomiska aspekterna precis som vid det tidigare citat som rör arbete och 

ersättning. Kommunen vill samla så många som möjligt vid samma tillfälle eftersom att det 

blir dyrt att ha flera utbildningar med färre deltagare vid varje tillfälle. I proposition 

2009/10:60 menar regeringen att det är viktigt att utgå från varje individ och att ge alla goda 
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möjligheter till att lära sig svenska, komplettera tidigare utbildning och att förbättra sin 

kompetens. På en kommunal nivå verkar inte detta vara en särskilt stor prioritering i och med 

att samhällsorienteringen som ges och även SFI-kurserna, verkar vara väldigt beroende av 

kommunens ekonomi snarare än individens utveckling. Samhällsinformationen liksom många 

andra insatser i samhället i stort verkar syfta till att vara kostnadseffektiva snarare än att de 

prioriterar individens behov. För individens inlärning kanske det skulle vara en fördel med 

färre deltagare vid varje tillfälle då man kan få mer individuell hjälp av sin lärare. Det vore 

även till de nyanländas fördel att få ta del av samhällsinformationen snabbt för att kunna 

jämna ut maktbalansen mellan sig själv och sin omgivning, då man efter 

samhällsinformationen som nyanländ har fått ny kunskap om det samhälle man befinner sig i 

(Starrin & Swärd, 2006). Talesättet ”kunskap är makt” passar otroligt bra in här, då det 

kanske är den viktigaste resursen för att tillgodogöra sig information och sedan kunna 

använda informationen. Att det finns en skillnad mellan regeringen och kommunen vad gäller 

synen på individens roll och prioritering kan förklaras genom den svårighet som finns för en 

gräsrotsbyråkrat att arbeta med individer. Enligt Johansson (2007) är det praktiskt taget 

omöjligt för en gräsrotsbyråkrat att arbeta med individer, utan de måste konstrueras om till 

klienter eller en grupp vilket i princip innebär att det inte går att prioritera individen i det 

praktiska arbetet på grund av att det blir för komplext att ta hänsyn till hela individen. Detta 

säger att det kanske krävs mer personal och mer resurser till just dessa insatser, vilket också 

regeringen har visat sig förstå genom de satsningar som görs i år 2016 vårändringsbudget 

(prop. 2015/16:99). 

4.2.3  Den nyanländes ansvar att förstå 
Vid intervjutillfället var det tydligt att kommunen har en stark arbetslinje där grunden är att var och en måste ta 

ansvar för sitt eget liv. Det fanns också en röd tråd av att de nyanlända har ett ansvar för att själva förstå detta.  

”…dom tror ju liksom att det är vi som bestämmer men så är det inte, så man får förklara flera gånger* för 

dom.” 

”(att)… komma igång med att förstå det här med pengar är ju OTROLIGT viktigt. Att förstå att här BETALAR 

vi hyran*, el, det är ju, och att man alltid ska betala det i tid*” 

”Man ska ju inte curla* dom här. För det här är vuxna individer som kommer. Vara ganska klar och tydlig också 

med att det finns saker dom kommer klara själv* och också ta ett eget ansvar*.” 

”Att komma igång i det svenska samhället, att förstå* att jag ska gå till skolan, barnen har skolplikt, pengar, 

utbildning är viktigt.” 

*Min markering och betoning 

Till synes finns en rad citat som visar på det individualistiska synsättet och på vilket sätt de 

nyanlända själva förväntas förstå. I citat 1 och 2 menar intervjupersonen att det är konstigt att 

inte de nyanlända förstår första gången de får något förklarat för sig utan att det måste 

upprepas. I proposition 2009/10:60 skrev regeringen att tidigare när ansvaret för integreringen 

låg hos kommunen (numera staten och Arbetsförmedlingen) antog kommunerna en stark 

omhändertagande roll, och i citat 3 (”inte curla”, ”saker dom kommer klara själv”, ”ta ett eget 

ansvar”) kan man se att just denna kommun nästan befinner sig på andra sidan av en imaginär 

skala där en omhändertagande roll är i ena änden. I citat 4 menar intervjupersonen på olika 

saker som är viktiga för nyanlända att lära sig och som flyktingar som kommer direkt från 

länder som har ett fungerande samhällssystem har mycket lättare för, än de personer som har 

mellanlandat i åratal på olika flyktingläger i sin resa till Sverige. Detta är rätt naturligt om 

man tänker sig att det konstrueras helt olika verkligheter beroende på var människan befinner 
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sig, vilka människan har runt omkring sig och hur klimatet är där människan befinner sig. Det 

går att föreställa sig att det i ett fredfullt land skapas en viss typ av samhälle medan det i 

krigsdrabbade länder (vilket det ofta rör sig om när det handlar om kvotflyktingar) skapas ett 

helt annat samhälle. För att då infria förväntningen om att anpassa sig från det ena till det 

andra samhället behöver man som människa lära om sig och förstå sin nya roll och identitet 

(Svensson, 1992).  

Intervjupersonen berättar att de nyligen har startat ett projekt där privatpersoner kan anmäla 

sig som ”vän” eller ”vänfamilj”. Dessa matchas sedan ihop med de nyanlända familjer som 

integrationsavdelningen har kontakt med, exempelvis barnfamilj med barnfamilj. Projektets 

syfte är att invånarna i kommunen ska få en chans att knyta sociala band till de nyanlända 

familjerna och vice versa. Enligt intervjupersonen är tanken att ge de nya familjerna en bra 

chans att få lära sig om hur staden ser ut och fungerar på närmare håll än när det bara ges en 

muntlig eller skriftlig information. I intervjun vid citatet nedan pratade intervjupersonen om 

kursen SFI, Svenska för invandrare samt detta vän-projekt: 

”Det kanske inte är en integration i sig, du får ju lära dig språket, men du får ju inte lära dig någonting om den 

svenska kulturen kanske. Du är med dom som har kommit från liknande förutsättningar, många har samma 

religion, många pratar samma språk så integration blir ju kanske inte så bra där. Däremot kommer du ut på en 

praktik exempelvis så blir det ju en annan integrering, men den sociala integreringen är ju nästintill lika viktig. 

Du får ju en mycket bättre förståelse för hur funkar Sverige, du kanske får förebilder som har barn som går i 

skolan, där föräldrar jobbar. Fritidsaktiviteter för barnen, jamen, ”ikväll ska vi gå på föräldramöte tillsammans”, 

alltså att förstå. Den är, skulle jag nästan vilja säga, i mångt och mycket avgörande* för hur man ska klara sig 

inom utbildningen och komma ut i arbetslivet.”  

*Intervjupersonens betoning 

Här visar sig en del av de sociala aspekterna på integration. Det är intressant hur kommunen 

väljer att se och arbeta med utmaningen att föra ihop andra kulturer med den svenska och 

skapa en social tillhörighet för de nyanlände invandrarna. Utifrån hur projektet Vänfamilj’s 

syfte presenteras och beskrivs blir det tydligt att ansvaret kan sägas ligger på de nyanlända 

eftersom att det är den nyanlända familjen som ska förstå ”hur Sverige funkar” med alla 

inofficiella regler så som att medverka på föräldramöten och fritidsaktiviteter för barnen. 

Utgångspunkten verkar vara de nyanländas okunskap och att de är den ”underlägsne andre” 

som ska uppfylla svenskens norm (SOU 2006:73). Det är tämligen givet att en anpassning ska 

ske från de nyanländas håll trots att det utifrån EU:s grundprinciper gällande integration ska 

vara en ”dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla 

invandrare och invånare i medlemsstaterna” (Europeiska integrationsfonden, hämtad 2016-05-

02). Principen lämnar dock en del tolkningsutrymme eftersom att det inte står på vilket sätt 

processen är tänkt att vara dubbelriktad eller vad som räknas som ett ömsesidigt 

tillmötesgående. Därför blir då handlingsutrymmet som finns för den professionella viktigt. 

Det kan vara viktigt att reflektera kring hur arbetet fungerar men framför allt vad målet med 

arbetet och vilket samhälle man som individ vill vara med och skapa.  

I det långa citatet ser jag även att det bedöms att vara till nackdel att vilja umgås med 

människor som kommer från liknande förhållanden och kulturer. Det blir tydligt eftersom att 

svenska förebilder förespråkas: 

”Du får ju en mycket bättre förståelse för hur funkar Sverige, du kanske får förebilder som har barn som går i 

skolan, där föräldrar jobbar.” 
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Detta är ett exempel på det assimilerande synsätt som allt fler länder har börjat anamma 

snarare än det tidigare multikulturella synsätt där människor respekterades och accepterades 

med sina olikheter (Entzinger, 2015). Det som är tydligt i detta uttalande är just den 

genomgående röda tråden av assimilationens idéer; idén om att integration handlar om att ta 

på sig den svenska kulturens mantel istället för sin egen och om att ändra sina värderingar till 

att bli de värderingar som invånare i det svenska samhället bör ha för att bli accepterade 

(Nationalencyklopedin, 2016; Jönhill, 2012). Det framställs i intervjun som viktigt för 

kommunen att de nya familjerna får svenska förebilder att se upp till och rätta sig efter. Syftet 

är med all säkerhet gott men det finns även en baksida med att ställa svenska människor som 

en förebild enbart grundat på medborgarskap eller etnicitet. Dels kan maktförhållandet som 

redan finns mellan etniskt svenskar och nyanlända familjer bli än mer ojämnt och orättvist till 

den nyanländes nackdel och dels blir det ett uttryck för raka motsatsen till alla människors 

lika värde som är grundbulten i vårt samhälle (SOU 2006:73). Att assimilera in människor i 

”svenskheten” betyder indirekt att en individ inte passar in eller accepteras om personen inte 

anammar ett svenskt sätt att vara. Den ursprungliga kulturen accepteras inte och är därmed 

inte lika mycket värd som den kultur som råder i Sverige. Kamali skriver i SOU 2006:73 att 

det går att framställa samhället (med fokus på integration) som bestående av två grupper; 

”svenskar” som utgör normen för integration och ”invandrare” som de underlägsna andra. 

Detta dualistiska sätt att tänka är problematiskt och motsägelsefullt på grund av att det 

krockar med deklarationerna om exempelvis allas lika värde. Jag blir undrande kring om det 

bör ligga en värdering i om vilka personer individen bör umgås med eftersom att individens 

sociala trygghet har visat sig få stor betydelse för den psykiska hälsan, men även för 

individens möjlighet att genom ett socialt nätverk etablera sig på arbetsmarknaden (Madsen, 

2006., Jönhill, 2012., Agyeman, 2015.). Det är trots allt en etablering som framträder som det 

viktigaste elementet i integrationsarbetet utifrån både lagtext och intervjumaterial. Jag ställer 

mig också frågande till hur jag i min profession ska kunna förespråka allas lika värde om 

arbetet i praktiken visar sig antyda att det finns en skillnad mellan olika grupper i samhället. 

Intervjupersonen menar vidare att det inte finns något som heter att en person är 

färdigintegrerad och drar paralleller till att etniskt svenska personer inte heller blir det:  

”Tittar vi på vårt eget samhälle, själv är jag över 40, och det här med att bli integrerad i datasamhället… Nä. (…) 

Så jag tror aldrig att man blir det, och det spelar ingen roll om du kommer från ett annat land eller från Sverige.” 

Här blir frågan om integration vad gäller ett delsystem (”datasamhället”) för personer födda i 

Sverige, bör jämställas med integration till hela systemet för människor som migrerat till 

Sverige. Det finns en risk för att utmaningen för de nyanlända att assimileras in i en helt ny 

kultur förminskas. Jönhill (2012) menar att räcker det med att vara integrerad i vissa 

delsystem; du behöver inte vara medlem i alla delsystem eller på alla arenor i samhället. Som 

nyanländ är du inte medlem i något delsystem alls vilket du är om du är född i Sverige och har 

full tillgång till arbetsliv, kulturliv samt kunskap om regler och normer (både officiella och 

inofficiella/subtila normer). Redan där finns alltså ett rejält försprång som kan vara lätt att 

förbise eller inte reflektera över. Det påverkar inte en individ i lika stor utsträckning att inte 

vara delaktig i enbart ett delsystem som att inte vara delaktig alls i samhället som helhet. 

 

4.3 Integration genom arbete och anpassning 
Utifrån den genomförda textanalysen och intervjun är resultatet tydligt riktat mot arbetslinjen 

och ett arbetsmarknadspolitiskt sätt att förhålla sig till integration. Detta är någonting som 
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även syns i den internationella forskningen som rör integration. Både lagstiftning och det 

praktiska arbetet ger tydliga signaler om hur integrationen ska gå till genom en etablering för 

den nyanlände på arbetsmarknaden och en enkelriktad anpassning till de svenska normerna, 

trots att integration enligt EU’s policy bör vara en dubbelriktad process (Europeiska 

integrationsfonden, hämtad 2016-05-02). I lagstiftningen har de sociala delarna av 

integrationen har fallit bort och istället syns ett perspektiv som i hög grad handlar om 

ekonomi, välfärd och effektivitet. Individen förväntas lära sig förstå och använda sina 

rättigheter och plikter gentemot samhället och samhällets invånare (Madsen, 2006). Detta 

syns även i det praktiska arbetet där en stor ambition är att få individen att förstå och ta sitt 

eget ansvar, vilket präglar den individualism som genomsyrar västvärlden. Den praktiska 

verksamheten arbetar med etablering på arbetsmarknaden som prioritet vilket är det 

regeringen har syftat till i och med etableringsreformen och lag (SFS 2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända. I och med att den kommunala verksamheten arbetar i 

nära linje med det som finns uttryckt i lagtext vad gäller vikten av ett arbete och effektiva 

arbetssätt för att uppnå det, menar jag att det skapas ett samhälle där arbetslinjen genomsyrar 

vardagen. I det praktiska arbetet finns även ett visst socialt fokus i och med det projekt som 

syftar till att öka den nyanländes integration i det sociala samhället, som förväntas ske genom 

en anpassning till de svenska normerna. Just detta projekt är ett exempel på hur 

gräsrotsbyråkrater kan använda sitt handlingsutrymme till att arbeta för sådant som det inte 

finns tydliga riktlinjer kring men som bedöms av dem vara viktiga för helheten i 

integrationsprocessen.  

I det stora hela är de yrkesverksamma underställda de styrande dokumenten och den 

nyanlände i sin tur är underställd de yrkesverksamma. Det finns därmed ett flöde av olika 

maktstrukturer som gör sig till känna i hur man väljer att formulera och implementera olika 

riktlinjer som gäller integration. Stat och kommun är tätt sammanlänkade och jag kan tydligt 

se hur de statliga direktiven avspeglas i det praktiknära arbetet i den ambition som kommunen 

har i arbetet med de som de anser har ett behov av att integreras i samhället.. En maktaspekt 

som också är viktig att ha i beaktande är den osymmetriska maktbalans som sägs finnas 

mellan profession och klient, här då exempelvis mellan integrationsassistent eller 

arbetsförmedlare och den nyanlände (Starrin & Swärd, 2006; Johansson, 2007). Genom att 

vara medveten om de olika maktstrukturer som kan finnas, skapas det också förutsättningar 

att arbeta för ett så jämställt och integrerat samhälle som möjligt. 

En stor utmaning i den svenska integrationspolitiken ur ett socialt perspektiv är att man i 

praktiken försöker assimilera in personer i den svenska kulturen och samtidigt försöker ta 

hänsyn till en kulturell mångfald i form av hänsyn till allas lika värde vilket blir tvetydigt. 

Enligt förordningen (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

integrationspolitiken så har alla myndigheter ett ansvar för att ha samhällets etniska och 

kulturella mångfald i beaktande i sitt arbete med integrationen (prop. 2009/10:60), vilket inte 

är i särskilt stor enlighet med att i praktiken förvänta sig en anpassning till svenska normer. 

Även människovärdesprincipen kan falla bort när en nyanländ invandrare dels förväntas 

anpassa sig till de svenska normerna och dels förväntas acceptera de jobb som erbjuds utan 

hänsyn till kompetens eller erfarenhet (Blennberger, 2006). Förhåller vi oss till andra 

människor vi möter med ett öppet sinne och acceptans istället för en strikt normativ 

förväntning gissar jag att både stämpling och stigmatisering av individer eller grupper skulle 

kunna minska markant. Det kan vara svårt att förändra ett tankesätt som är präglat av andras 

åsikter och värderingar, men någonstans anser jag i enlighet med den diskrimineringslag (SFS 



 
 

23 
 

2008:567) som finns att Sverige bör sträva mot att acceptera och värdera människor med olika 

etniciteter och kulturer lika.  

Mina slutsatser är att skiftningen i den svenska integrationspolitiken sedan år 2013 och framåt 

kan tänkas ha påverkat det praktiska arbetet med integration genom att det har gett signaler 

om vilket förhållningssätt till invandring och integration samhället bör ha. Genom att på en 

hög politisk nivå besluta om en restriktiv politik vad gäller exempelvis stängda landsgränser 

kan det ha kommit att genomsyra det praktiska arbetet på gräsrotsnivå, eftersom att stat och 

kommun har kommit att jobba tätt sammanlänkade med varandra. Det handlar framförallt om 

de förväntningar som kan finnas om gruppen nyanlända invandrare och på vilket sätt de 

betraktas avvika från det som är norm i Sverige. En stängd landsgräns och hårda 

passkontroller signalerar även någon slags ”fara” vilket jag kan tänka mig stärker de fördomar 

och stereotypier som kan finnas. Utifrån arbetets analys menar jag att om det finns det en 

misstänksamhet mot de nyanlända invandrarna i arbetet med integration (från samhället eller 

från personal) så blir det än viktigare med ett bra förhållnings- och arbetssätt som med fördel 

präglas av tillit.  

5. Reflektion 
Detta arbete säger någonting om den tid vi lever i och vilka värderingar och ideal som 

genomsyrar vårt samhälle genom att visa exempel på det individualistiska och ekonomiska 

synsätt som råder. Eftersom att det delvis handlar om en tolkande analys är det däremot svårt 

att generalisera resultaten till att gälla över hela landet. Möjligheten finns att andra kommuner 

eller verksamheter använder sitt handlingsutrymme i större grad än den verksamhet som är 

med i detta arbete. Det är också möjligt att ett annat resultat hade visat sig om det fanns fler 

intervjuer med exempelvis annan personal i verksamheten, intervjuer med de personer som är 

föremål för integrationsarbetet, eller intervjuer med arbetsförmedlare som arbetar med 

upprättandet av etableringsplaner. Om inte annat så hade det gett arbetet ett flerdimensionellt 

sätt att se på arbetet med integration, och inte endast från en mellanchefs perspektiv.  

Jag har använt mig av min förförståelse för att förstå det jag sett i verksamheten jag 

undersökte och i den lagstiftning jag analyserat, vilket är vanligt när man arbetar utifrån en 

kvalitativ metod. Jag är född och uppvuxen i Sverige och in i det moderna individualistiska 

samhället i början av 90-talet, och med det tror jag att det kan finnas en risk för en övertro på 

individen och bortse från olika strukturer och gruppers betydelse. Det var också viktigt att 

tänka på att jag som etnisk svensk lättast ser de problem som en redan priviligierad person ser 

och att det i verkligheten inte alls behöver vara ett problem för de individer som berörs eller 

behandlas i arbetet. Det är viktigt förhålla sig kritisk men ha i åtanke att det samtidigt är 

omöjligt att inte låta sig färgas alls av tidigare erfarenheter, vilket är något som har funnits 

med mig i arbetet (Patel & Davidsson, 2011).  

Arbetet har väckt en rad funderingar kring vad som är viktigt i arbetet med människor men 

också en del tankar runt vad rasism egentligen är, var gränsen går för vad som kan betraktas 

som rasistiskt och speciellt vem som avgör allt detta. Det är stora och viktiga frågor som inte 

kommer besvaras här, men som har varit med genom arbetet. Ett ökat fokus på frågor som 

integration, migration och invandring är något som skulle vara positivt för 

socionomutbildningen med tanke på den framtid som förutspås i och med de 

flyktingströmmar som är stora och den blandning av etniciteter som man möter i det sociala 

arbetets verksamhetsfält.  
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6. Vidare forskning 
Det vore intressant att i fortsatt forskning dels vidare undersöka attityder och förhållningssätt 

kring integration och migration hos gruppen socionomer och dels fördjupa kunskapen i hur 

upprättandet av etableringsplaner har påverkat individens upplevelse av integrationen.  

 

Referenslista 
Agyeman, E-A. (2015). African migrants in Japan: social capital and economic integration. 

Asian and pacific migration journal, 24 (4), 463-486.  

Al-Baldawi, R. (2014). Migration och anpassning – den okända resan. Studentlitteratur AB: 

Lund.  

Alba, R., Foner, N. (2014). Comparing immigrant integration in North America and Western 

Europe: how much do the grand narratives tell us? International migration rewiew, 48 (1), 

263-291.  

Björklund, A. & Eriksson, T (2007). Unemployment and mental health: evidence from 

research in the Nordic countries. Scandinavian journal of social welfare, 7, 219-235. Doi: 

10.1111/j.1468-2397.1998.tb00286.x 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.) Liber AB: Stockholm.  

Blennberger, E (2006). Etik för socialt arbete. I Meuwisse, A., Sunesson, S & Swärd, H. 

(Red.), Socialt arbete, en grundbok. Natur och Kultur: Stockholm. 

Caponio, T., Jubany-Baucells, O. & Güell, B. (2016). Civic integration policies from below: 

accounting for processes of convergence and divergence in four European cities. Ethnic and 

racial studies, 39 (5), 878-895 

Entzinger, H. (2014) The growing gap between facts and discourse on immigrant integration 

in the Netherlands. Identities, 21 (6), 693-707 

Frick, W. (1997). Om analyser av invandring och socialt arbete. Institutionen för socialt 

arbete, Umeå Universitet.  

Gebhardt, D. (2015). When the state takes over: civic integration programmes and the role of 

cities in immigrant integration. Journal of ethnic and migration studies, 42 (5), 724-758. 

Giddens, A. (2003). Sociologi.(4:e uppl). Studentlitteratur: Lund.  

Goodman, S-W., Wright, M. (2015). Does mandatory integration matter? Effects of civic 

requirements on immigrants socio-economic and political outcomes. Journal of ethnic and 

migration studies, 41 (12), 1885-1908.  

Goffman, E. (2003). Stigma – den avvikandes roll och identitet. Prisma: Göteborg.  

Goldberg, T. (2005). Narkotika. I Goldberg, T (Red.) Samhällsproblem. Studentlitteratur: 

Lund.  

Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser. Arkiv förlag.  



 
 

25 
 

Jönhill, J-I. (2012). Inklusion och exklusion – en distinktion som gör skillnad i det 

mångkulturella samhället. Liber AB: Malmö.  

Lester, T-W., Nguygen M-T. (2016). The economic integration of immigrants and regional 

resilience. Journal of urban affairs, 38 (1), 42-60 

Lundström, T. & Sunesson, S. (2006). Socialt arbete utförs i organisationer. I Meuwisse, A., 

Sunesson, S. & Swärd, H. (Red.) Socialt arbete, en grundbok. Natur och Kultur: Stockholm.  

Madsen, B. (2006). Socialpedagogik – integration och inklusion i det moderna samhället. 

Studentlitteratur AB: Lund.  

Mead, G-H. (1976). Medvetandet, jaget och samhället: från socialbehavioristisk ståndpunkt. 

Argos: Lund.  

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB: Lund.  

Shütz, A. (1999). Den sociala världens fenomenologi. Daidalos AB: Göteborg.  

Starrin, B. & Swärd, H. (2006). Makt och socialt arbete. I Meuwisse, A., Sunesson, S & 

Swärd, H. (Red.), Socialt arbete, en grundbok. Natur och Kultur: Stockholm. 

Svensson, T. (1992). Människa, interaktion och social omgivning. Ekbacken Förlag AB: 

Mullsjö. 

Thulin- Hedlund, K. (2004). Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. (2:a 

upplagan). Norstedts Juridik AB: Stockholm.  

Elektroniska källor  

Arbetsförmedlingens återrapportering 2014. (2015). Uppdrag till Arbetsförmedlingen att 

utveckla metoderna för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens. 

[Elektronisk] Stockholm: Arbetsförmedlingen. Tillgänglig: 

https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/AF%20Valideringsupp

draget.pdf 2016-05-13  

Diskrimineringombudsmannen. Hämtad 2016-05-16 från http://www.do.se/om-

diskriminering/vad-ar-diskriminering/#4 

Diskrimineringslag (SFS 2008:567). Hämtad 2016-06-03 från http://www.do.se/lag-och-

ratt/diskrimineringslagen/ 

Huddleston, T; Bilgili, O; Joki, A-L;Vankova, Z. Migrant Integration Policy Index 2015. 

[Elektronisk] Tillgänglig: http://www.mipex.eu/sweden 

Lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197). Hämtad 2016-

03-01 från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2010197-om-etableringsinsatser-for-vissa_sfs-2010-197  

Lag om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137). Hämtad 2016-06-14 från 

http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-

om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010197-om-etableringsinsatser-for-vissa_sfs-2010-197
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010197-om-etableringsinsatser-for-vissa_sfs-2010-197
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137
http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1994137-om-mottagande-av-asylsokande-mfl_sfs-1994-137


 
 

26 
 

Migrationsverket (2016) Hämtad 2016-05-16 från 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige.html 

Migrationsverket (2016) Hämtad 2016-05-16 från 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-

far-stanna/Permanent-uppehallstillstand.html 

Motion 2015/16: 3241. En förnyad integrations- och migrationspolitik. [Elektronisk] 

Stockholm: Partimotion Moderaterna. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/en-fornyad-integrations--och-migrationspolitik_H3023241 2016-05-

13  

Nationalencyklopedien (2016) Hämtad 2016-05-16 från 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/assimilation 

Nygård, M. (2015). Innehållsanalys och diskursanalys [PowerPoint-presentation]. Hämtad 

2016-04-10 från http://www.vasa.abo.fi/users/minygard/Undervisning-

filer/Inneh%C3%A5llsanalys%20och%20diskursanalys_MN.pdf   

Proposition 2009/10:60. Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenasvar med 

professionellt stöd. [Elektronisk] Stockholm: Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 

Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nyanlanda-

invandrares-arbetsmarknadsetablering--_GX0360 2016-05-13  

Proposition2015/16:99. Vårändringsbudget för 2016. [Elektronisk]. Stockholm: 

Finansdepartementet. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/contentassets/27fd94630d064d6ea7f9375a3f110822/varandringsbu

dget-for-2016-prop.-20151699 

RiR 2015:17. Nyanländas etablering- är statens insatser effektiva? [Elektronisk] Stockholm: 

Riksrevisionen. Tillgänglig: http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/22578/RiR2015-

17_Etabl%20%20integration_Anpassad.pdf 2016-05-13  

SAOL. Svenska akademiens ordlista över svenska språket. Hämtad 2016-03-20 från 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-

pa-natet/sok-i-ordlistan 

SOU 2006:73. Den segregerande integrationen – om social sammanhållning och dess hinder. 

[Elektronisk] Stockholm: Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. 

Tillgänglig:http://www.regeringen.se/contentassets/8abbae5ea9c540f4b8a34bc905bb8752/de

n-segregerande-integrationen-sou-200673 2016-05-13 

Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden (Informationsdokument). Hämtad 2016-05-16 från 

http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrati

onsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3

%B6r%20integrationsammanfattning.pdf 

Ullenhag, E. & Zeland, H. (2013). Uppdrag till Arbetsförmedlingen att utveckla metoderna 

för och omfattningen av validering av nyanlända invandrares kompetens. 

Arbetsmarknadsdepartementet: Stockholm. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/contentassets/519897682322486691349558f34f0c80/uppdrag-till-

http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.esf.se/Documents/V%C3%A5ra%20program/Integrationsfonden/Om%20Integrationsfonden/Informationsdokument/De%20elva%20europeiska%20grundprinciperna%20f%C3%B6r%20integrationsammanfattning.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/519897682322486691349558f34f0c80/uppdrag-till-arbetsformedlingen-att-utveckla-metoderna-for-och-omfattningen-av-validering-av-nyanlanda-invandrares-kompetens-a20134879iu


 
 

27 
 

arbetsformedlingen-att-utveckla-metoderna-for-och-omfattningen-av-validering-av-

nyanlanda-invandrares-kompetens-a20134879iu 

Vetenskapliga rådet. (2002). [Elektronisk] Hämtad 2016-05-16 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

  

http://www.regeringen.se/contentassets/519897682322486691349558f34f0c80/uppdrag-till-arbetsformedlingen-att-utveckla-metoderna-for-och-omfattningen-av-validering-av-nyanlanda-invandrares-kompetens-a20134879iu
http://www.regeringen.se/contentassets/519897682322486691349558f34f0c80/uppdrag-till-arbetsformedlingen-att-utveckla-metoderna-for-och-omfattningen-av-validering-av-nyanlanda-invandrares-kompetens-a20134879iu


 
 

28 
 

Bilaga 1 – mailutskick 
 

Hej XX! 

 

Mitt namn är Lovisa Hollsten och jag går termin 6 på socionomprogrammet i Umeå. Jag 

skriver nu min C-uppsats som jag ämnar ägna teoretiskt åt begreppet integration men också 

att undersöka, på en övergripande nivå, hur det ser ut i praktiken främst gällande vuxna 

personer. 

 

Skulle du som enhetschef vara intresserad av att träffa mig för att prata om hur ni jobbar med 

detta? Jag har i sådana fall tänkt mig en intervju på minst ca 30 minuter någon gång i mars 

månad. Om du själv inte har möjlighet vore jag väldigt tacksam om du kan slussa förslaget 

vidare till någon du känner sitter på samma information! 

 

Med vänlig hälsning, Lovisa Hollsten 
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Bilaga 2 – intervjuguide 
 

Inledning 
 Presentation av mig och mitt arbete samt syfte med intervjun och tidsram. 
 Tillstånd om att spela in intervjun och informera om hur inspelningen ska användas. 
 Information om anonymitet 
 Informera om att det finns möjlighet för intervjupersonen att få läsa och ge feedback 

på intervjumaterialet i arbetet innan jag publicerar detta. 
 

Planerad tidsram är ca 45 minuter 

 
1. Hur länge har ‘integrationsavdelningen’ i Lycksele kommun funnits? 

 
2. Vad gör ni på ‘integrationsavdelningen’?  

     Vilka personer jobbar ni med? 
     Under hur lång tid har ni kontakt med dessa personer? 
    Vilka myndigheter samverkar ni med?  
 Hur upplever du att dessa myndigheters syn är på integration? 
 

3. Vad har ni för målsättning? 
     Vilka är de kortsiktiga/långsiktiga målsättningarna? 
    Vilken målsättning har ni för individen? 
 Har ni någon målsättning för samhället i stort? 

Varför har ni dessa målsättningar? 
Vilka grundläggande tankar bygger den på?   

 
4. Vad skulle du säga att integration betyder för dig/er?      

 Vad innebär en “bra integration”? 
     Vad skulle du säga är viktigt för att skapa en “bra integrering”?  

 
5. När, om ni anser att de kan det, anses immigranterna som “fullt integrerade”?  

      
     
 
Avslutning 

 Sammanfatta  
 Tacka för att intervjupersonen ville medverka 
 Avsluta inspelningen 
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Bilaga 3 – kodningsmall 

 
 Nyanländas ansvar 

att förstå och 
anpassa sig till 
Sverige 

 

Vikten av ett arbete Anpassa sig till svenska 
normer 

Den nyanländes ansvar att 
förstå 

 Ta emot flyktingar Informera om självklarheter 

Etableringsreformen fick 
negativa konsekvenser 

Selektivt urval  Ekonomiskt ansvar 

Snabb kontakt med 
Arbetsförmedlingen 

Levt i flyktingläger Pengars värde 

Glappersättning Registrering och inskrivning Myndighetens roll 

Kostnadseffektiv 
samhällsinformation 

Barnen acklimatiserar sig 
fortare 

Kommunen har inget ansvar 

Ut på arbetsmarknaden Komma ut i ett socialt 
sammanhang 

 

Stanna kvar i kommunen och bli 
skattebetalare 

Socialt nätverk avgörande 
för arbete och utbildning 

Missuppfattningar kring ansvar 

Stort rekryteringsbehov Inte bara vara med 
människor från liknande 
förhållanden 

Tydliggöra rollfördelning 

God hälsa gör bra arbetstagare Överbrygga 
språksvårigheter 

Får förklara flera gånger 

Komma till utbildning fort Frivilligt vänprojekt Dom förstår inte 

Jobb- och utvecklingsgaranti Komma ut i samhället Kontakt i många år 

Svårjobbade och 
svårmotiverade fall 

Aldrig färdigintegrerad 
oavsett etnisk tillhörighet 

Förstå ekonomi och 
betalningsansvar 

Finns alltid något jobb du kan 
utföra 

Studieförbundens 
aktiviteter uppmuntras 

Hjälp och stöd, inte curla 

Större flexibilitet vid 
språkinlärning 

Svårt att få ut kvinnorna Förstå hur Sverige fungerar 

Satsa pengar på riktade 
utbildningar 

Jämställdhet jättesvårt att 
förstå 

Dom här analfabeterna 

Ersättningssystemet sämre nu Svenska förebilder Lära sig språk vid 40 är jättesvårt 

Fixade allt själva  En del kör ju utan körkort 

Ni ska ut i en aktivitet  Nu är vi i Sverige 

  Tar längre tid för dom som suttit i 
flyktingläger 

 


