
Integration ur två perspektiv – 

 en analys av kommunala integrationsstrategier 

Inledning 
De svenska kommunerna har länge spelat en viktig roll för mottagande och introduktion av 
flyktingar och invandrare. Framförallt eftersom mycket av det konkreta integrationsarbetet 
sker på det lokala planet. Olika lokala organisationer har funnits länge men kommunala in-
vandrarförvaltningar började etableras först i mitten av 1960-talet, främst i form av så kallade 
invandrarbyråer. Invandrarbyråerna fungerade som informations- och serviceinstanser. I sam-
band med reformen med lokalt omhändertagande av flyktingar 1985, betonades kommunernas 
roll i integrationsarbetet än mer. Före 1985 hade AMS ansvaret för flyktingmottagandet. 
Kommunernas introduktions- och integrationsarbete ser dock väldigt olika ut. Skillnaderna är 
dels organisatoriska och dels verksamhetsmässiga. Det innebär att det finns skillnader i hur 
olika kommuner har valt att organisera arbetet men också att det innehållsmässigt skiljer sig 
åt, till exempel vilka olika projekt och program de väljer att arbeta med. Förklaringar till vari-
ationen är faktorer som kommunstorlek, vana av invandring och bred tolkningsmöjlighet av 
de invandrar- och flyktingpolitiska målen (se bland annat Södergran 2000, Kadhim 2000, So-
ininen 1992).   

Organiseringen av arbetet med invandrare har alltså skiftat mellan kommuner 
och även inom en och samma kommun under olika perioder. Skillnaderna blev synliga i och 
med reformen 1985 men accentuerades i samband med den så kallade ”Hela-Sverige-
strategin”. Tanken var att landets alla kommuner skulle engageras i flyktingmottagandet. 
Följden blev att en mängd lokala verksamheter och organisatoriska lösningar uppkom för att 
möta behoven och kraven som ställdes på flyktingmottagandet. Den nationella politiken har 
också ställt krav på kommunerna i form av olika mål och strategier. 

Utgångspunkten för artikeln är att det kommunala integrationsarbetet påverkas 
från två håll – från nationellt håll genom den politik som förs och från det lokala planet ge-
nom de förutsättningar och traditioner som finns i kommunerna. Syftet är att jämföra och be-
skriva två kommuners, Borås och Helsingborgs, integrationsinriktade arbete. Jag tar fasta på 
hur utvecklingen har sett ut, i stora drag, från starten till idag. Utvecklingen i kommunerna 
relateras till de politiska förändringar som skett på nationell nivå i form av skiftet från invand-
rarpolitik till integrationspolitik. Artikeln syftar dessutom till att ge en förklaring till skillna-
derna.  
 
Teoretiskt ramverk 

För att förstå och förklara utvecklingen och variationen av kommunernas verksamheter och 
organisation utgår jag från ett organisationssociologiskt perspektiv som betonar den historiska 
och sociala dimensionen. I artikeln Social structure and the founding of organizations 
(Stinchcombe 1986) driver författaren tesen att alla organisationer har en historia som påver-
kar den nuvarande organisationsstrukturen. Stinchcombe utgår från att organisatoriska utveck-
lingar eller uppkomsten av en organisation oftast sker under relativt kort period när grunden 
till den organisatoriska strukturen formas. Vid formeringstillfället använder organisationen sig 
av de resurser och möjligheter, i form av ekonomiska förutsättningar och (sociala) teknologi-
er, som är tillgängliga. Det finns alltså starkt samband mellan tidpunkten när framväxten sker 
och organisationens nuvarande sociala struktur.  

För att förklara förloppet och stabiliteten, utgår Stinchcombe från sambandet 
mellan organisationens ålder och struktur. Ekonomiska och teknologiska förhållanden vid 
formeringstillfället är avgörande för hur den organisatoriska formen kommer att se ut. Det 
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betyder att de resurser som finns till hands vid starten etableras in i den organisatoriska struk-
turen och gör den svår att förändra; den förändras ur de förutsättningar som byggts in i orga-
nisationen. Följden av resonemanget är att eftersom förutsättningarna och resurserna ser olika 
ut i olika samhällen (kontexter) och vid skilda tillfällen kommer också organisationernas ut-
veckling och struktur att se olika ut.  
 
Metod 

Utgångspunkten var att samla in material om hur det lokala invandrar- och flyktingarbetet 
organiserats och bedrivits. I vid mening: det integrationsinriktade arbetet. Ett historiskt per-
spektiv har varit centralt för att se hur arbetet har förändrats och utvecklats. Intervjuer har 
genomförts med anställda och före detta anställda vid Borås och Helsingborgs invandrarbyrå-
er (Helsingborg bytte 1999 namn till Informationscenter). Intervjuguiden formulerades från 
vissa teman – historik, organisatorisk utveckling, verksamhet, framtid och personalhistoria. 
Intervjumaterialet kompletterades med dokument, som verksamhetsberättelser, årsredovis-
ningar och reglementen.  

Valet av kommuner grundade sig för det första på att kommunerna skulle vara 
relativt jämnstora (Borås ca 100 000 invånare och Helsingborg ca 120 000 invånare) men inte 
räknas som småkommuner. Problemet för många småkommuner är att deras organisation av 
flyktingmottagning och liknande är mycket instabil. För det andra valdes kommuner som har 
relativt lång erfarenhet av att ta emot invandrare och ”stabil” organisation. Slutligen valdes 
kommuner som inte har varit i fokus för forskning tidigare.  

Naturligtvis finns en mängd faktorer som påverkar verksamheten – arbetsmark-
nadens struktur, de inflyttade flyktingarnas individuella förutsättningar (till exempel utbild-
ning och arbetslivserfarenheter) och förekomsten av rasism och främlingsfientlighet i kom-
munen. Det är dock förhållanden som jag inte har koncentrerat mig på.  
 
Två kommuner – två olika sätt att arbeta med integration 
Presentationen av kommunerna bygger på vad informanterna tagit fasta på under intervjusitu-
ationerna (i exemplet Borås förekommer också några litteraturhänvisningar). Intervjuguiden 
har varit densamma men ämnena som diskuterades varierade. Jag har strukturerat upp och 
tematiserat presentationerna så långt som möjligt från deras egna utsagor. 
 
Exemplet Borås kommun 

Borås kommun har lång erfarenhet av att ta emot invandrare och flyktingar. Flyktinginvand-
ringen till kommunen tog fart under andra världskriget men även efter fortsatte inflyttningen 
till staden vara stor. Den första gruppen finsktalande invandrare till Borås var ingermanlända-
re. De första kom på senhösten 1944. Allt fler ingermanländare sökte sig till staden och Borås 
blev snabbt ett ingermanländskt centrum i Sverige, och är det fortfarande idag (Suhonen 
1990). Föreningar och församlingar var de första lokala organisationerna som riktade sig till 
invandrare och såg till deras intressen och behov.  

Efter andra världskriget fortsatte alltså den stora invandringen till Borås. En an-
ledning var att teko-industrin expanderade kraftigt och krävde mycket ny arbetskraft. Vissa 
fabriker införde till och med löpandebandsystem, vilket krävde ytterligare arbetskraft. Invand-
rarna blev räddningen för många fabriker. Algots, en av de stora fabrikerna i Borås, började 
strax efter andra världskriget att anställa utländsk arbetskraft. Framförallt anställdes männi-
skor från de baltiska staterna, finsktalande kareler och ingermanländare. Befolkningsökningen 
som invandringen till Borås stod för skapade också vissa problem. I november 1945 fanns det 
enligt polisens uppgifter cirka 2100 utlänningar i Borås (Lindgren 1981) och siffran blev hög-
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re under åren. Arbetskraftsinvandringen till kommunen accelererade under 1950- och 60-talet. 
Ett av de mer akuta problemen var bostadsbristen. Det löstes bland annat genom att fabrikerna 
skaffade sig fastigheter som var avsedda endast för deras anställda. Fastigheterna drevs av 
frivilligorganisationer, bland annat KFUK. 

Ytterligare ett problem var behovet av tolkhjälp. Inom fabrikerna löstes det ge-
nom att vissa personer blev ”interntolkar”. De fick ledigt från sina ordinarie uppgifter för att 
tolka åt medarbetare eller chefer. Även utanför arbetsplatsen krävdes det tolkhjälp men också 
det sköttes informellt sinsemellan. Behövde man hjälp, till exempel vid ett sjukhusbesök, kon-
taktade man sina svenskspråkiga vänner. 
 
Invandrarbyrån börjar ta form 
Invandringen skapade också tryck på den övriga kommunala verksamheten och det uppmärk-
sammades att det fanns stort behov av information och tolkhjälp bland invandrargrupperna. I 
november 1967 beslöt stadsfullmäktige att inrätta en speciell informationsbyrå för invandrare. 
Byrån, som fick namnet Informations- och turistbyrån (efter ett tag ändrades namnet till In-
vandrarbyrån), öppnade den 20 maj 1968. Byråns uppgifter var att förmedla kontakter mellan 
de inflyttade och statliga och kommunala myndigheter, men även enskilda organisationer och 
att förmedla tolkhjälp till invandrarna (Suhonen 1990). 
  Personalrekryteringen till byrån skedde till en början på relativt informell basis. 
En av de första tolkarna träffade den dåvarande föreståndaren på en finsk tillställning och blev 
tillfrågad om hon var intresserad av att börja arbeta på som tolk. Hennes fördel var att hon var 
tvåspråkig, med svenska som modersmål, och därför kunde tolka obehindrat. När hon anställ-
des, 1968, blev hon Sveriges första kommunanställda tolk (Invandrarbyrån i Borås, 1993). 
Inledningsvis var det en halvtidstjänst men eftersom behovet av tolkar var stort övergick det 
snart i heltid. Till en början fanns det fyra anställda, föreståndaren, en kontorist och två finska 
tolkar på deltidstjänster. Därtill anlitade man ett antal frilanstolkar, främst med finsk, jugosla-
visk och grekisk kompetens, vid behov (se modell 1) (Organisationsundersökning vid Borås 
kommuns informationsbyrå, Organisationsnämnden Borås kommun 1971).  

Under 1970-talet växte byrån och innefattade mer serviceinriktade arbetsuppgif-
ter, till exempel att hjälpa människor att fylla i blanketter. Dessutom inrättades en kurators-
tjänst på byrån. I reglementet för Borås kommuns Invandrarbyrå fastställdes 1978-12-12 föl-
jande huvudarbetsuppgifter för byrån:  
• bistå invandrare med råd och upplysningar av olika slag 
• genom tolkservice möjliggöra invandrarnas språkliga kontakter 
• förmedla kontakter mellan invandrare, myndigheter och organisationer 
• fortlöpande informera dels invandrare om det svenska samhället, dels den svenska all-

mänheten, myndigheter och organisationer i invandrarfrågor, samt att 
• verka för goda relationer mellan svenskar och invandrare. (Reglemente för Borås kom-

muns invandrarbyrå) 
 

Från öppnandet fram till 1980-talet var tolkarna den viktigaste yrkesgruppen på 
byrån. Tolkförmedlingen och tolkarna har, och har alltid haft, en framträdande roll i organisa-
tionen. I inledningsskedet byggde verksamheten mer eller mindre enbart på tolkarnas arbete 
även om det också fanns en kurator och föreståndare. Men grunden för verksamheten utgörs 
av tolkförmedlingen. Flera av dem som senare arbetade som flyktingassistenter rekryterades 
bland de frilanstolkar som knutits till byrån. Även sedan flyktingmottagningen växte sig stor 
under 1980- och 90-talet har tolkförmedlingen haft en central roll att spela på byrån:  
 
 Vi säger att flyktingmottagningen både personalmässigt och penningmässigt är den största verk-

samheten. Men vi brukar ändå säga att tolkförmedlingen är navet och hjärtat i hela verksamhe-
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ten. Det är ju det, för dom kan ju inte jobba om det inte finns tolkar. (intervju med förestånda-
re för tolkförmedlingen) 

Modell 1 
Organisationsmodell Invandrarbyrån 1970 (Borås kommun 1971, Organisationsnämnden). 
 

Kanslist 

Deltidsanst. 
Tolk/finska 

Deltidsanst. 
Tolk/finska

Föreståndare  

 

 

 

 

 

 
Frilanstolkar 

Finska 3 Estniska 1 
Grekiska 2 Ungerska 1 

Serbokroatiska 3 Ryska 1 
Tjeckiska 2 Polska 1

 

 

 

 
Flyktingmottagningen 
Under 1970- och 80-talet påverkades hela landet av förändrade invandringsmönster. Arbets-
kraftsinvandringen minskade och istället ökade strömmen av flykting- och anhöriginvandrare. 
De nya grupperna hade andra behov än arbetskraftsinvandrarna och man behövde komma 
överens om hur dessa på bästa sätt skulle bemötas. I samband med reformen med lokalt om-
händertagande förändrades kommunernas uppgifter.  

Borås var en av de 50 kommuner som Statens invandrarverk (SIV) inledningsvis 
utsåg att ta emot kvotflyktingar. Det första avtalet gällde 50 flyktingar per år men det utöka-
des snart till 200 flyktingar. Kommunen beslöt att låta Invandrarbyrån också ha hand om flyk-
tingverksamheten. Fördelarna var att man kunde dra nytta av kunskapen som redan fanns hos 
den erfarna personalen och slapp bygga upp en parallell organisation (Invandrarbyrån i Borås 
1993).  

När flyktingmottagningen etablerades inrättades också ett antal nya tjänster. 
Bland annat anställdes socialsekreterare, som handläggare i flyktingärendena, och speciella 
flyktingassistenter. Flyktingassistenterna tog hand om de mer praktiska uppgifterna. De tog 
emot flyktingarna, registrerade dem, anmälde barnen till skolan, ordnade med sfi-
undervisning och hjälpte till med bostad och hemutrustning. För att anställas som flyktingas-
sistent behövdes ingen specifik kompetens. Det fanns inga specifika krav på utbildning, även 
om vissa studier kunde vara ett plus. Istället meriterades personliga egenskaper och erfarenhe-
ter, till exempel erfarenheter av att själv ha kommit som flykting eller andra erfarenheter av 
kulturmöten. Flera av assistenterna rekryterades bland tolkarna och fick fasta tjänster.  

Flyktingassistenterna arbetade parallellt med socialsekreterarna. Fördelen var att 
flyktingarna hade fler personer än endast handläggaren att vända sig till med sina frågor och 
problem. Dessutom blev socialsekreterarna avlastade i sina arbetsuppgifter och fick mer tid att 
ägna åt den kurativa verksamheten (Invandrarbyrån i Borås 1993).  
 
Organisation och uppdrag 
Invandrarbyrån i Borås sorterade, sedan öppnandet 1968, direkt under kommunstyrelsen men 
1989 förändrades den organisatoriska placeringen genom att verksamheten flyttades över till 
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socialnämnden. Socialnämnden blev ny huvudman för byrån. Beslutet skapade många protes-
ter eftersom det ansågs att invandrarfrågornas status skulle sjunka när de behandlades på lägre 
nivå. Protesterna hjälpte inte och omorganisationen gick igenom (Suhonen 1990). Den nya 
organisationsstrukturen varade inte länge utan redan 1991/92 skedde kommundelsreformen 
och sedan dess sorterar Invandrarbyrån under kommundel centrum. Invandrarbyrån och ett 
antal andra funktioner, som samlats under namnet ”Resursblocket”, är dock kommunövergri-
pande och till för alla invånare oavsett vilken kommundel de bor i. Invandrarbyråns inre orga-
nisation delades upp i två tydliga block, flyktingmottagningen och tolk- och invandrarservice 
(se modell 2). 
 
Modell 2 
Organisationsmodell, Invandrarbyrån 1993. 
 

 

Ekonomiassistent  

Tolkservice 
- 1 arbetsledare 
- 2 tolkförmedlare 
- 2 tolkar 
- 1 assistent 
- 3 visstidstolkar 
- ca 100 frilanstolkar

Föreståndare 

Flyktingmottagning 

- 1 arbetsledare 
- 6 socialsekreterare 
- 1 barnomsorgsassistent 
- 6 flyktingassistenter 
- 1 vårdassistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet anställda har varit beroende av hur många flyktingar kommunen har ta-
git emot. Under åren 1989-98 tog Borås kommun emot i genomsnitt drygt 300 flyktingar per 
år, med toppar 1993-94 när 407 respektive 594 flyktingar togs emot. Under de åren förstärktes 
personalstyrkan på byrån. 1999 tog kommunen endast emot 115 flyktingar och det blev tyd-
ligt att organisationen behövde ses över. I samband med det uppmärksammades att byråns 
enda reglemente var skrivet 1978. Eftersom det hade skett flera förändringar sedan det tidiga-
re reglementet skevs började de fundera över hur Invandrarbyråns uppdrag skulle formuleras. 
Resultatet blev ett kort dokument som uttryckte vad arbetet syftade till, som komplement till 
verksamhetsberättelserna. I dokumentet lyftes tre ansvarsområden fram, flyktingmottagning, 
invandrarservice och tolkförmedling. Det formulerades såhär: 
 
• Flyktingmottagningen ansvarar för introduktionen av flyktingar som kommunplacerats i Borås 

efter erhållet uppehållstillstånd. Uppdraget är att planera och samordna insatserna i introduktions-
programmet samt arbeta med individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Målet med introduk-
tionen är att flyktingen blir självförsörjande. Om flyktingen tre år efter ankomsten till Borås är i 
behov av samhällets stöd flyttas ärendet till den aktuella kommundelen. För samordningen av in-
satserna verkar flyktingmottagningen utom kommundelarna med kommunal vuxenutbildning, ar-
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betsförmedling, primärvården, Försäkringskassan, vissa studieförbund och folkhögskolor med 
mera. Verksamheten finansieras i första hand med statliga bidrag. 

 
• Invandrarservice är en resurs till kommunens invånare, kommundelskontor och myndigheter i 

frågor som rör invandrare och flyktingar. Inom ramen för kommunens introduktionsprogram har 
invandrarservice en central roll. Det gäller att bistå kommunens förvaltningar, föreningar och and-
ra samhällsaktörer i arbete att skapa förutsättningar till större förståelse mellan olika etniska grup-
per i samhället, att skapa samverkan och delaktighet istället för utanförskap. Såväl utrikesfödda 
som svenskfödda kommuninvånare kan använda invandrarservice till rådgivning när det gäller 
kontakter med myndigheter inom och utom landet. Kommunens förvaltningar och bolag anlitar 
invandrarservice personal till information och utbildning i invandrar- och flyktingfrågor. Verk-
samheten finansieras med kommunbidrag. 

 
• Tolkförmedlingen tillhandahåller tolkservice till kommunala och landstingskommunala myndig-

heter, statliga förvaltningar samt utför översättningsarbeten. Tolkförmedlingen erbjuder också ut-
bildning i tolkanvändandet. Verksamheten är avgiftsfinansierad.    

 
Den organisatoriska uppdelning som fastställdes 1999 är fortfarande kvar, i gro-

va drag. Verksamheten består av tre delar men är uppdelad i två block, invandrarservice och 
flyktingmottagningen är samordnade medan tolkförmedlingen är separat. Det är en förändring 
sedan 1993 nät flyktingmottagningen var separat. Föreståndaren har ansvar för den över-
gripande administrationen men det finns också en enhetsansvarig för varje avdelning, som har 
ansvar för budgeten. På flyktingmottagningen finns, förutom den enhetsansvariga, sju tjänster 
för socialsekreterare och ytterligare sju och en halv tjänst för övriga handläggare, det vill säga 
assistenter av olika slag. Invandrarservice består av tre tjänster – en invandrarkonsulent och 
två informatörer. Tolkförmedlingen har anställt tolkförmedlare, en ekonomiassistent och man 
har ett 90-tal frilanstolkar knutna till sig.  
 
Det samordnade flyktingmottagandet  
1 januari 1991 trädde ett nytt system för landets flyktingmottagande kommuner i kraft. Sy-
stemet syftade till att ge flyktingar bättre förutsättningar att integreras och introduceras i sam-
hället. I Borås kommun är det flyktingmottagningsenheten som är ansvarig för att flyktingarna 
ska få bra introduktion och det är också den som har samordningsansvaret. Enheten menar att 
man har bra samarbete med andra berörda myndigheter.  

När en vuxen flykting kommer till Borås och har blivit registrerad börjar hon el-
ler han på Billdalskolan. Billdal är den första anhalten i introduktionen. Där lär flyktingarna 
sig det mest elementära i det nya samhället som att sköta sina dagliga ärenden och att hitta i 
den nya staden. På Billdalskolan arbetar fyra personer och en föreståndare. Parallellt med 
Billdalskolan går de nykomna flyktingarna i intagningsklass på sfi. Där kartläggs vilken ut-
bildningsnivå personen befinner sig på. Kartläggningen gör flyktingen tillsammans med sin 
handläggare (socialsekreteraren från flyktingmottagningen), sfi-läraren och praktiksamordna-
ren. Tillsammans bedömer de också hur personen mår socialt och gör upp en första introduk-
tionsplan. Tiden på Billdal och i intagningsklassen varierar mellan två och fyra veckor, däref-
ter börjar den ”riktiga” introduktionen.  

Introduktionsplanen följs upp efter ungefär tre månader och förändras om det är 
nödvändigt. Efter ett tag varvas sfi-undervisningen med arbetsplatsförlagd praktik och In-
vandrarbyråns praktiksamordnare kommer in i bilden. Praktiksamordnaren diskuterar till-
sammans med flyktingen, handläggaren och sfi-läraren framtida arbetsinriktningar. Syftet 
med praktiken är att ge personerna djupare kunskap om svenskt arbetsliv, praktisera språket, 
lära sig de umgängesregler som gäller på svenska arbetsplatser och, framförallt, få sin första 
referens av en svensk arbetsgivare.  
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Både Komvux och arbetsförmedlingen är viktiga samarbetspartners för Invand-
rarbyrån och är centrala i introduktionsarbetet. Arbetsförmedlingens roll i introduktionsarbetet 
betonas extra mycket av Invandrarbyrån. Sedan några år finns till exempel projektet ”Sam-
verkansresursen” där flyktingmottagningen, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsinsatser, ko-
mundelskontoren och Försäkringskassan samarbetar för att förkorta flyktingens väg till arbete 
och egenförsörjning.  

Borås har haft flera introduktionsprojekt. 1995 utvecklades projektet ”Sigma”. 
Många av flyktingarna som kom i början av 1990-talet var analfabeter och kunde inte gå en 
hel dag på sfi-undervisning. Idén var att det skulle likna en vanlig arbetsplats. För alla regi-
strerade på flyktingmottagningen var det obligatoriskt att gå till Sigma. Tillslut var fyra till 
fem personer involverade i att driva projektet. Sigma varade i fem år innan det lades ner. 
Flyktingströmmen hade minskat och det var inte längre lönsamt att hålla igång projektet. När 
det avslutades startade istället verksamheten på Billdalskolan.  

Andra projekt i relation till introduktionstiden har vuxit fram från uppmärk-
sammandet av det ”kulturella” våld som förekommer inom vissa familjer. Bland annat har 
byrån startat upp familjegrupper som tar upp skillnader i synen på barnuppfostran. Syftet är 
att stärka föräldrarnas roll i det nya landet för att de inte ska känna att de förlorar greppet om 
sina barn. På träffarna diskuteras bland annat familjelagstiftning, könsroller, jämlikhet och 
vilka krav som ställs på familjer i samhället. Aktiviteterna drivs av en socialsekreterare och en 
assistent. Satsningen på att förstärka föräldrarollen startades som ett projekt under hösten 
1999 men från och med den 1 januari blev det en del av den ordinarie introduktionen. Assi-
stenten arbetade också med andra projekt som riktade sig till ungdomar som på ansågs befin-
na sig i riskzonen. Bland annat startades en grupp för unga män i åldern 18-22 år som kommit 
hit utan familj.  

Invandrarbyrån i Borås menar att individerna som kommer till Sverige måste få 
kunskap om det nya samhället och de normer och värdegrunder som gäller för att kunna för-
ändra sig själva. Olika projekt och åtgärder har drivits för att ge flyktingarna en introduktion 
som är anpassad till deras behov. Det har medfört att introduktionsprogrammet har fått ge-
nomgå flera omorganisationer under åren. Verksamheten har anpassats till hur många flyk-
tingar som kommer till kommunen varje år och till vilka behov de har. Behoven varierar 
bland annat beroende på flyktingarnas utbildningsbakgrund, psykiska hälsa och familjesitua-
tion.  
 
Integration i ett nytt perspektiv 
Borås Invandrarbyrå har satsat på att anställa informatörer som arbetar aktivt gentemot sam-
hället. Arbetet handlar om att sprida information och kunskap om flyktingfrågor till allmänhe-
ten. Informatörerna talar om hur introduktionen ser ut i Borås kommun men också om kultu-
rer och religioner. För närvarande är två informatörer anställda.  

Ytterligare ett led i kommunens integrationspolitiska arbete är att de har antagit 
ett ”Program för ett integrerat samhälle”. Kommunfullmäktige antog programmet den 13 juni 
2002 och alla politiska partier ställde sig bakom. Programmet syftar till att skapa ett integrerat 
samhälle i Borås kommun och riktar sig till alla nämnder och myndigheter. I genomförandet 
av programmet ska kommunen verka som pådrivare och opinionsbildare men det praktiska 
arbetet sker inom varje myndighet genom att en konkret åtgärdsplan för arbetet med integra-
tion ska upprättas. Med integration avses:  

 
[…] att människor respekteras oavsett bakgrund och att enskilda människor kan påverka sin 
situation och förstår och är delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. 
Integration är en långsiktig process som omfattar alla i samhället och bygger på ömsesidig 
förståelse. Integration innebär att invandrare skall ges möjlighet att utveckla sin kulturella 
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särart och forma sin framtid utan att tvingas ge upp sin ursprungskultur. (Program för ett 
integrerat samhälle, 2002)  

 
.  

Exemplet Helsingborgs kommun 

Helsingborg har, i likhet med Borås, lång erfarenhet av arbetskraftsinvandring. Under 1950- 
och 60-talet kom många finnar, greker och jugoslaver till staden för att arbeta inom industrin. 
Invandrarna organiserade sig i föreningar och det var från dem som de första kraven på en 
speciell serviceinstans för invandrare kom. Tillslut tog ABF tag i frågan och 1970-71 starta-
des Invandrarservice. ABF fick bidrag av kommunen för verksamheten men skötte de allt det 
praktiska. En invandrarkonsulent anställdes på halvtid för att ta hand om servicen. Arbetsupp-
gifterna bestod av att sköta kontakter med myndigheter och hjälpa till att fylla i blanketter och 
skrivelser. Det startades också upp en tolkförmedling i kommunen som knöts till Invandrar-
service. 

Initiativet att grunda Informationsservice i Helsingborg kom tidigt på 70-talet 
men det dröjde till 1975 innan kommunen tog över huvudmannaskapet. Samtidigt ändrades 
namnet till Invandrarbyrån. Vid bytet till kommunalt huvudmannaskap utökades bemanning-
en till två heltidstjänster. Den kvinnliga tjänsteman som tidigare verkat som invandrarkonsu-
lent fick en heltidstjänst och en föreståndartjänst tillsattes. Byrån hade öppen mottagning och 
under vissa tider fanns finsk, jugoslavisk och grekisk tolk på plats. Tolkarna var knutna till 
byrån på frilansbasis. Precis som i Borås blev tolkyrket en inkörsport till vidare arbete inom 
byrån. Vissa tolkar hoppade in som tolkförmedlare eller invandrarkonsulenter, vid behov, och 
när byrån började expandera, i och med reformen med lokalt omhändertagande, fick flera av 
dem fast anställning.  
 
Verksamheten utökas – Helsingborg blir flyktingmottagare 
1985 slöt Helsingborgs kommun avtal med Invandrarverket att ta emot en årlig kvot av flyk-
tingar. Kvotens storlek har varierat från omkring 100 flyktingar på 1980-talet till 200 i dags-
läget. Antalet som tas emot skiftar beroende på bostadssituationen i kommunen. Som exempel 
kan nämnas att år 2002 tog Helsingborg emot 195 flyktingar men året dessförinnan, 2001, 
bara 120. 

Helsingborg lät flyktingmottagningen sortera under Invandrarbyrån och i sam-
band med organisationsförändringen fick byrån ny föreståndare. Invandrarbyrån expanderade 
kraftigt från 1985. För att ha översikt och kunna styra organisationen hade föreståndaren en 
ledningsgrupp som bestod av personer som ansvarade för olika områden – hemspråksunder-
visning, fritids- och kulturfrågor, flyktingfrågor samt invandrar- och tolkfrågor. Tillsammans 
utgjorde dessa olika verksamheter Invandrarbyrån i Helsingborg. 

Flyktingmottagningen i Helsingborg organiserades inledningsvis, som i många 
andra kommuner, med flyktingsekreterare som handläggare och flyktingassistenter till hjälp. I 
Borås anställdes socionomer som flyktingsekreterare. I Helsingborg ville inte föreståndaren i 
första hand anställa socionomer. Fyra flyktingsekreterare anställdes vid byrån, var av en var 
socionom. Vid anställning prioriterades istället personliga egenskaper, bland annat bra inställ-
ning till de människor som sökte hjälpen. Dessutom hade föreståndaren som mål att prioritera 
personer som själva hade erfarenhet av invandring, antingen personliga eller genom giftermål 
med någon som hade. Att vara invandrare och akademiker var en självklar merit vid anställ-
ning på byrån. Ett tidigt initiativ var att en informatör i invandrarfrågor anställdes. 

 
Ett tidigt initiativ 
1991 trädde systemet med det samordnade flyktingmottagandet i kraft i landets kommuner. 
Men redan några år tidigare hade Invandrarbyrån i Helsingborg uppmärksammat ett antal pro-
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blem med de nyanländas introduktion och satt igång en utredning för att komma till rätta med 
dem. Utredningen resulterade i att kommunen redan 1990 genomförde förändringar i flyk-
tingprogrammet. Utgångspunkten var att föreståndaren hade undersökt de personer som 
kommit till kommunen mellan 1985 och 1989 för att se hur introduktionen fallit ut. Resultatet 
var mycket nedslående och visade att endast 17 % av flyktingarna, efter introduktionen, be-
fann sig i någon form av positiv åtgärd, det vill säga i arbete, arbetsmarknadsutbildning eller 
annan utbildning. Utredningen innehöll också intervjuer med flyktingarna som gav sin syn på 
introduktionsprogrammet. Det visade sig att det fanns utbrett missnöje med hur introduktio-
nen gått till. Det största missnöjet låg i att flyktingarna snabbt blivit socialbidragstagare istäl-
let för att få komma ut i arbetslivet.  

För att komma till rätta med problemen bjöd föreståndaren in chefer för kom-
munens myndigheter, bland annat socialtjänsten och arbetsförmedlingen, till en konferens och 
presenterade resultatet av undersökningen för dem. Hon lyfte fram det dåliga resultatet med 
brist på arbete och utbildning bland flyktingarna och vad de själva värderade som viktigt i sin 
introduktion. Med idéer från konferensen skapades sedan, med start 1990, ett nytt flykting-
mottagandeprogram som kallades ”Framtidsprojektet”. 

Framtidsprojektet gick ut på att skapa ett aktivt mottagande med tydligare in-
riktning mot arbetsmarknaden. En åtgärd var att de nyanlända fick sfi-undervisning på halvtid 
och arbetspraktik på halvtid för att ha chans att skaffa sig nätverk, kontakter och få arbetslivs-
erfarenhet. Ytterligare en förändring var att praktikanskaffarna blev den mest centrala yrkes-
gruppen i mottagandet istället för flyktingsekreterarna. Yrkesgruppen praktikanskaffare var 
ett resultat av omläggningen.  

Under de tre år projektet varade förändrades siffrorna drastiskt. Från att 17 % av 
de nyanlända var i positiva åtgärder 1989 var det tre år senare 68 %. Det samordnade flyk-
tingmottagandet som skulle genomföras 1991 hade på ett sätt redan trätt i kraft i kommunen. 
Samverkan mellan de olika myndigheterna var redan igång och betoningen på en individuell 
plan för varje flykting låg nära de idéer som Framtidsprojektet förordade. 

Föreståndarens analys av flyktingmottagandet fick henne också att få upp ögo-
nen för andra delar av Invandrarbyråns arbete. Det var tydligt att byrån hade två kunder – 
kunden flyktingen eller invandraren och kunden svensken. Det betydde att byrån hade skilda 
behov att ta hänsyn till. Det handlade om att arbeta för att de nyanlända skulle få bra och gi-
vande introduktion som möjligt och förutsättningar att klara sig i samhället. Men det fanns 
också ett annat arbete som handlade om att bereda väg för att det skulle kunna bli möjligt. Det 
fanns stort behov av information till samhället om byråns funktioner liksom om invandring 
och invandrare i allmänhet. Insikten ledde till en större satsning på information. Ytterligare en 
informatör anställdes och i samma veva började även föreståndaren att gå ut och informera. 
Informationsarbetet växte sig allt större och har blivit en viktig del av byråns verksamhet.  
 
Information och kulturtolkar - den utåtriktade verksamheten 
Invandrarbyrån i Helsingborg har lång erfarenhet av att arbeta med informatörer. Redan 1986 
anställdes den första informatören i invandrarfrågor. I samband med Framtidsprojektet an-
ställdes ytterligare en informatör. Arbetet handlade om att sprida information om invandring 
och kulturmöten till myndigheter och allmänheten. Tjänsterna efterfrågades framförallt av 
skolor, polisen och vården. 

En utveckling av informationsarbetet var att kommunen började använda sig av 
så kallade kulturtolkar, eller kulturinformatörer. Efterfrågan på mer gruppspecifik information 
om de större invandrargrupperna i kommunen ökade. Från myndigheternas sida fanns intresse 
att veta hur synen på till exempel myndigheter, sjukvård eller barnuppfostran såg ut bland 
invandrargrupperna. Bäst lämpade att förmedla informationen var tolkarna. Tolkarna hade 
redan tillräckligt stora språkkunskaper för att kunna förmedla informationen och personlig 
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anknytning till den kultur de informerade om. Föreståndaren anordnade utbildningar för kul-
turtolkar. Utbildningen handlade om att lära sig identifiera vissa specifika drag i olika kultu-
rer, framförallt i relation till myndigheter, barnuppfostran, könsroller, religion, äktenskap och 
sjukdomar. Samtidigt behövdes goda kunskaper om det svenska samhället och den svenska 
kulturen för att kunna peka på viktiga skillnader och likheter. Kulturtolkarna och informatö-
rerna arbetar nära och kompletterar varandra när de är ute och informerar. Informatörerna 
talar allmänt om invandring, flyktingmottagning, kulturer eller kulturmöten och kulturtolkarna 
ger specifik information om en viss grupp. Kulturtolkar är ett lokalt initiativ och de fyller en 
viktig del i byråns arbete.  

Föreståndaren menade att flyktingarnas introduktion och integration kunde un-
derlättas av att byrån arbetade med att sprida information. Det behövdes arbeta aktivt mot 
rasism. Därför bedrev byrån även arbete som gick ut på att försöka förändra allmänhetens 
attityder gentemot invandrare. Praktiskt gick det ut på att påverka genom att synas och höras. 
Invandrarbyrån anordnade bland annat en årlig invandrarfestival där invandrargrupperna fick 
presentera sig, till exempel genom konst och dans. Dessutom organiserades manifestationer 
eller ”mässor” dit ”invandrarpersonligheter” bjöds in att föreläsa. Det utåtriktade arbetet 
skedde framförallt i samarbete med invandrarorganisationer i staden. 
 
Arbetet med invandrarorganisationerna 
Invandrarföreningar har under lång tid varit en betydande del av föreningslivet i staden och 
viktiga samarbetsparter för Invandrarbyrån. Det var också invandrarorganisationerna som 
först krävde att en serviceinstans för invandrare skulle inrättas. Invandrarorganisationerna 
hade uppmärksammat svårigheterna och behoven hos sina medlemmar och förde dem vidare 
till den kommunala ledningen. Invandrarföreningarna blev invandrarnas språkrör till politi-
kerna. Under 1970-talet, när antalet föreningar ökade, blev det uppenbart att det inte längre 
fungerade med direktkommunikation utan det behövdes en speciell organisation som kunde 
föra föreningarnas talan. Invandrarnas samorganisation (Invasam), en paraplyorganisation 
med representanter för kommunens invandrarföreningar, bildades.  

Föreståndaren för Invandrarbyrån hade ordförandeträffar med föreningarna. Un-
der träffarna höll hon dialog med grupperna om vilka problem och möjligheter de ansåg sig 
ha. Genom att etablera en relation till centrala personer inom invandrargrupperna kunde hon 
hålla sig informerad om förändringar och missnöjen. Dessutom var hon ute och besökte före-
ningarna och var med på aktiviteter och fester. Det fanns således en direktkommunikation 
mellan invandrarföreningarna och Invandrarbyrån. I dagsläget har inte föreståndaren möjlig-
het att, inom ramen för sin tjänst, arbeta operativt med invandrarföreningarna utan en annan 
person har anställts för att sköta kontakten. 

Ett av de senare initiativen är att föreningarna kan få så kallat ”integrationspro-
jektsbidrag”. Bidraget får föreningen om de upprättar kontakt med en svensk organisation 
eller myndighet för att genomföra projekt. Dessutom har en av invandrarorganisationerna 
tagit aktiv del i introduktionsarbetet genom att till exempel visa de nyanlända staden och var 
det är billigt att handla. Byrån uppmuntrar initiativet och hoppas att fler föreningar ska vilja 
engagera sig i introduktionen. 

Vidare har Helsingborg haft projekt som riktat sig till specifika grupper. Ett ti-
digt initiativ kom redan 1987 från den romska gruppen. Bland romerna fanns utbrett narkoti-
kamissbruk som de inte själva kunde hantera. De sökte sig till Invandrarbyrån för att få hjälp. 
Det blev ett stort projekt som spände över sex år. Ungefär 150 vuxna romer var engagerade i 
projektet. Inledningsvis hade Invandrarbyrån träffar med deltagarna en gång i veckan och gick 
igenom föreningskunskap och gav information om svensk kultur. Samtidigt uppmärksamma-
de personalen de problem som fanns i gruppen, bland annat svårigheterna i samband med att 
de romska barnen skulle börja skolan. Det ledde till att de öppnade en zigensk förskola. För-
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skolan var ett sätt att förbereda barnen på skolan. Resultatet av projektet blev att majoriteten 
av de romska barnen började i vanlig förskola och inträdet i skolan underlättades för dem.  

Den romska gruppen har varit prioriterats av Invandrarbyrån vilket har lett till 
att det har skett stora förändringar inom och för gruppen. Bland annat är Helsingborg den 
enda kommunen i landet som har en anställd romkonsulent, som arbetat särskilt gentemot den 
romska gruppen. Förutom romerna har kosovoalbanerna behövt mycket hjälp och extra insat-
ser. Samarbetet med vissa föreningar har fungerat väldigt väl men det har haltat när det gäller 
andra. Byrån önskar dock att alla grupper ska ha fungerande föreningsverksamhet eftersom 
det är lättare att nå ut till dem och förstå vilka behov eller problem som finns bland grupperna.  

 
Omorganisationer   
Från 1975 sorterade Invandrarbyrån direkt under kommunstyrelsen. Organisationen höll fram 
till 1992 när ett system med kommundelar infördes. Invandrarbyrån blev underställd kom-
mundel söder. Den dåvarande föreståndaren menar att det var negativt för byrån eftersom de 
hamnade längre från beslutsfattarna. Organisationen med kommundelarna höll inte länge utan 
Invandrarbyrån flyttades efter några år till att vara underställd servicenämnd centrum. Efter 
ytterligare ett par år, 1997, skedde en ny omorganisation och byrån blev underställd en ny 
nämnd – Utvecklingsnämnden. Under Utvecklingsnämnden samlades flera olika funktioner 
som arbetsmarknad, vuxenutbildning, försörjningsstöd, näringsliv och integrationsfrågor.  

I samband med att nya riktlinjer för integrationspolitiken trädde i kraft i landet 
valde Invandrarbyrån att byta namn till Integrations- och flyktingservice. Inte heller den orga-
nisationen varade särskilt länge och 1999 åtskilde kommunen flyktingmottagningen från res-
terande verksamhet. Flyktingmottagningen sorterades under den del av Utvecklingsnämnden 
som kallades ”Visionscenter” och är en del av socialtjänsten. Att placera flyktingmottagning-
en under socialtjänsten är kontroversiellt eftersom man under flera år arbetat med att försöka 
särskilja dem. Valet motiveras med att hänvisa till de resurser som finns att tillgå inom Vi-
sionscenter. På Visionscenter finns arbetsförmedlare och syokonsulenter vilket är bra för att 
ge flyktingarna så snabb arbetsmarknadsintroduktion som möjligt. 

Introduktionstiden i Helsingborgs kommun är två år, i enlighet med Integra-
tionsverkets rekommendationer, och med tydlig arbetsmarknadsinriktning. Så tidigt som möj-
ligt utreds personens bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet för att veta vilken utbild-
ning hon eller han ska satsa på. Under denna tid får flyktingarna ett så kallat introduktionsbi-
drag för att kunna försörja sig. Vidare ska det under introduktionsperioden ingå samhällskun-
skap, svenskundervisning och praktik. Sfi-undervisningen är uppdelad i tre nivågrupper: låg-
utbildade, mellanutbildade och akademiker. Sedan 2001 driver en privat utbildningsanordnare 
kurser för lågutbildade och för akademiker, NK Datacenter AB. Den kommunala vuxenut-
bildningen har fortfarande hand om de mellanutbildade.  

Praktikanskaffarna finns kvar och ser till att varje flykting hamnar på praktik. 
Praktikplatsen är viktig eftersom det är där flyktingen får sin första arbetsmarknadserfarenhet 
och kan börja skapa kontaktnät. Flyktingmottagningen har också bildat ett så kallat ”match-
ningsteam” där det bland annat ingår syokonsulenter som ska komplettera flyktingsekreterar-
na i deras arbete med klienterna. Inom flyktingmottagningen har också ett nytt projekt som 
benämns ”Dragkedjan” startats upp. Dragkedjan försöker tidigt, redan under sfi-tiden, fånga 
upp de personer som kan tänkas vara intresserade av att starta eget företag. Samarbete med 
Rotary har inletts för att skaffa mentorer för att hjälpa invandrarna när de startar upp sin verk-
samhet.  
 
Informationscenter – ett embryo till ett medborgarkontor 
När flyktingmottagningen separerades från den resterande verksamheten valde enheten att 
återigen byta namn. Det nya namnet blev ”Informationscenter” eftersom tanken var att det 
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småningom skulle ombildas till medborgarkontor. Medborgarkontor erbjuder tjänster och 
service till hela kommunens befolkning, inte specifikt till den invandrade delen. Tanken på ett 
medborgarkontor har dock lagts på hylla för tillfället. Informationscenters uppdrag är: 
 
• vägledning för invandrare i samhällsfrågor 
• tolkservice 
• budget- och skuldrådgivning 
• mångfaldsarbete. 
 
Verksamhetsidé: stärka människan till ett självständigt liv och bidra till mångfald och integ-
ration. Det specifika är att det ska göras i öppen miljö i bred samverkan med andra aktörer 
som ansluter sig till uppdraget.  
 

Informationscenter består av invandrarservice, tolkförmedling, budget och 
skuldrådgivning samt information om andra kulturer och kulturmöten. Utöver de permanenta 
delarna pågår även ett par projekt som drivs av personal från Informationscenter. Informa-
tionscenter hade 15 personer anställda år 2003. 

 Budget och skuldrådgivningen har fem anställda. De riktar sig inte bara till in-
vandrare utan till alla invånare i kommunen. Invandrarservice erbjuder hjälp och service att 
fylla i blanketter eller kontakta myndigheter för de invånare som inte behärskar det svenska 
språket. På invandrarservice arbetar två invandrarkonsulenter á 55 %. Servicefunktionen har 
ännu inte fått utökade befogenheter eller resurser att även bedriva service till svenska med-
borgare utan endast till invandrare. På sikt arbetar Informationscenter för att få den tjänsten att 
gälla även service till svenska medborgare. På tolkförmedlingen arbetar tre tolkförmedlare 
och det finns ungefär 160 tolkar knutna dit på frilansbasis. Även kulturtolkarna anlitas genom 
tolkförmedlingen. Informationsbiten har för närvarande två informatörer anställda.  

Ett av de senaste projekten är ”Mångfald på arbetsplatsen”. Projektet finansieras 
till hälften av EU-bidrag och till hälften av utvecklingsnämnden. Projektet riktar sig till chefer 
och anställda, både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn. Syftet är att 
sprida kunskap om etnisk mångfald och inspirera till att anställa personer med varierande et-
nisk bakgrund. Genom att ta del i projektet får deltagarna utbildning i kulturmötesfrågor, hjälp 
att upprätta mångfaldsplaner och utbildning av mentorer. Projektet är också försök till att få 
arbetsplatser att ”öppna upp sig lite grand och förändra lite attityder inom företaget” (intervju 
1 Helsingborg). Projektet är också led i att öka samarbetet och samverkan mellan myndigheter 
och näringslivsparter i kommunen.  

Informationscenter är drivande i kommunen vad gäller integrationsinsatser och 
samarbetar med många olika parter. Centret påpekar att det är behovet som styr vilka samar-
betsparter de har och vilket arbete som bedrivs. Inför framtiden kommer kommunen att lägga 
ytterligare kraft på integrationsarbete och Informationscenter är drivande i många projekt. 
Integration, mångfald på arbetsplatser och kulturmötesfrågor är ämnen som centret kommer 
att arbeta med under de kommande åren. Dessutom kommer arbetet med invandrarförening-
arna att intensifieras genom integrationsprojektsbidragen men även specialsatsningar på ung-
domar, pappagrupper och diskussionskvällar om svensk kultur i jämförelse med skilda in-
vandrarkulturer står på programmet.  
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Från invandrarpolitik till integrationspolitik 
För att jämföra hur Borås och Helsingborgs kommuner arbetar behöver deras verksamhet sät-
tas in i ett större sammanhang. För att göra det kopplar jag utvecklingen i kommunerna till 
utvecklingen som skett på det statliga planet i form av policyförändringar och förändringar i 
myndighetsstrukturen. Det handlar inte om att studera implementeringsprocesser utan snarare 
belysa hur kommunernas integrationsarbete kan relateras till policy och myndighetsstruktur. 

Tomas Hammar (1979) har delat in den svenska invandrarpolitiken under 1900-
talet i fyra tidsperioder: ”passfrihetens tid” fram till 1917, ”utlänningskontrollens tid” fram till 
1945, ”den oplanerade invandringens tid” fram till 1967 och slutligen ”invandrarpolitikens 
tid” från 1967 och framåt. Till de fyra kan ännu en period introduceras, ”integrationspoliti-
kens tid” som börjar 1997.  

Före 1975 hade Sverige inte någon egentlig invandrarpolitik men under 1960-
talet höjdes röster om invandrarnas situation och ramarna för den kommande politiken börja-
de dras upp. Diskussionerna resulterade också i att Statens invandrarverk (SIV) etablerades 
1969. SIV skulle fungera som samordnande myndighet när det gällde frågor som rör invand-
rare, stå för allmän information till invandrarna och för information på de samhällsområden 
där det inte fanns någon ansvarig myndighet. 1975 antog riksdagen målen om jämlikhet, val-
frihet och samverkan. Sverige hade fått sin första invandrarpolitik. Under de följande åren 
trädde flera reformer i kraft för att bidra till att uppfylla målen med politiken, till exempel 
hemspråksreformen 1977 och rösträttsreformen 1976 (SOU 1996:55).  

Invandrarpolitiken har sedan dess legat till grund för reformarbetet på området. 
På 1990-talet inleddes dock ett omfattande utredningsarbete som ledde till den invandrarpoli-
tiska förändringen 1997. Lena Södergran visar i sin rapport 1990-talets invandrarpolitiska 
omprövning (2000) hur den svenska politiken förändrades. I korthet utgick diskussionen från 
konstaterandet att Sverige blivit ett mångkulturellt och mångetniskt land. Politiken motsvara-
de inte längre de nya krav och behov som den ökade och förändrade invandringen medförde. 
Invandringen hade ändrat karaktär, från att i huvudsak bestått av arbetskraftsinvandring till att 
i allt större utsträckning bestå av flyktinginvandring. Flyktingarna tenderade att komma från 
länder som låg längre bort än de länder arbetskraftsinvandrarna kommit från, vilket ställde 
nya krav på mottagandet. Invandrares bristande integration uppmärksammades också under 
1990-talet och flera utredningar tillsattes och reformer genomfördes för att bättre kunna till-
mötesgå de nya behoven. 1997 fattades beslutet om en ny inriktning på politiken. Den tidigare 
invandrarpolitiken delades upp i två delar, den ”nya invandrarpolitiken” och ”integrationspoli-
tiken” (Södergran 2000).  

Invandrarpolitiken riktar sig till nyanlända invandrare och omfattar en normal-
period på två år (maximalt fem år) med rätt till invandrarpolitiska stödåtgärder. I propositio-
nen 1997/98:16 markerade regeringen viljan att flytta fokus från den utpekande invandrarpoli-
tiken till en generell integrationspolitik. Betoningen låg på att integration ska uppfattas som 
generell samhällsfråga och att det handlar om en ömsesidig process som förutsätter aktivt del-
tagande från så väl invandrare som infödda invånare. Integration skulle inte längre ses som 
invandrarproblematik utan något som rörde hela samhället. Det har skett en förskjutning i 
politiken. Från att invandrarpolitiken främst har varit inriktat på stöd- och hjälpverksamhet för 
invandrare och flyktingar till att integrationspolitiken betonar informativa och påverkansinsat-
ser som riktar sig till hela samhället. Fortfarande finns båda policyinriktningarna represente-
rade i samhället men i och med uppdelningen blir policyförskjutningen tydligare. 

Regeringen föreslog också att en ny statlig myndighet skulle inrättas med ansvar 
för att integrationspolitikens mål och synsätt skulle få genomslag på olika samhällsområden. 
Det nya verket skulle ansvara för utvärdering och uppföljning, arbeta förebyggande mot ra-
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sism och främlingsfientlighet samt särskilt följa upp kommunernas introduktionsprogram. 
Myndigheten fick namnet Integrationsverket och började sin verksamhet den 1 juni 1998.  

 
Förändringar i policy och myndighetsstruktur 

För att ge en överskådlig bild av de förändringar som skett på det nationella planet sätter jag 
upp en tablå (se tablå 1). Tablån visar de två policyinriktningarna i idealtypisk form. Det finns 
flera likheter mellan inriktningarna men skillnaderna som finns har betydelse. Det extra ut-
märkande markeras med fet stil i tablån. Skiftet i policy och myndighetsstruktur kan dateras 
till 1997/98 när integrationspolitiken trädde i kraft och Integrationsverket startade. Invandrar-
politiken ifrågasattes kraftigt under 1990-talet och den ansågs vara negativ och utpekande. 
Integrationspolitiken syftade istället till att sudda ut de tidigare uppfattningarna om hierarkier 
mellan ”vi svenskar” och ”de andra” (Södergran 2000). Mönstret avspeglas också i den för-
ändrade myndighetsstrukturen. 

Integrationsverkets uppgifter koncentrerades till att, förutom att ha utvärderings- 
och uppföljningsansvar för kommunernas introduktionsprogram, främja integrationen, genere-
ra och sprida kunskap om integration och även arbeta förebyggande mot rasism och främ-
lingsfientlighet. Integrationsverkets uppgift blev att vara en påverkans- och kunskapsförmed-
lande myndighet. Statens Invandrarverk (senare Migrationsverket) koncentrerade sig istället 
på tillståndsärenden.  

Integrationsverket kan närmast beskrivas som en ”ideologisk” organisation. Det 
handlar inte om att styra med klassiska medel som direkta lagar eller föreskrifter utan snarare 
genom att ”inhämta och sprida kunskap” (Integrationsverkets Åresredovisning 2000). Genom 
att ackumulera och sprida kunskap är det Integrationsverkets uppgift att påverka andra aktörer 
i samhället, allt från myndigheter och organisationer till individer. Idealet för Integrationsver-
ket är att hela tiden förhålla sig reflexivt inför samhället och de nya förhållanden och behov 
som uppstår. Kunskapen behöver hela tiden omvärderas och utvärderas i relation till samhälls-
förändringar. Ytterligare en central policy för Integrationsverket är att inte verka ensamt eller 
skiljt från andra aktörer. Tanken är att integrationspolitiken ska genomsyra hela samhället och 
all politisk verksamhet. Samverkan blir centralt för Integrationsverket i det praktiska arbetet. 
Genom att uppmuntra till och initiera olika projekt försöker verket få andra myndigheter och 
organisationer att anamma det nya synsättet och förändra attityder. I det ljuset är Integrations-
verket och den medföljande policyn ”det nya”. 

Kontrasten är naturligtvis ”det gamla” som representeras av Statens invandrar-
verk, eller som det heter idag – Migrationsverket. Fram till 1998 var SIV ensam den centrala 
myndigheten för frågor som rör invandrare och flyktingar. SIV hade hand om tillståndsären-
den, asylprocessen, medborgarskapsärenden, introduktion och integration av nyanlända flyk-
tingar samt återvandringsfrågor. Delningen medförde att Invandrarverkets policy och styrning 
i högre grad handlade om att implementera konkreta ärenden, som olika former av tillstånds-
givning. Frågorna berörde framförallt invandringspolitiken medan introduktion och integra-
tionsfrågor hörde till den nya invandrarpolitiken och integrationspolitiken. Inte heller när SIV 
hade ansvar för invandrarpolitiken fanns några klara direktiv för hur den skulle implementeras 
men det var tydligt vem politiken riktade sig till – invandrarna. Styrningen var på det sätt mer 
direkt och följde klarare riktlinjer och lagar än vad integrationspolitiken gör. 
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Tablå 1: Två ideologiska inriktningar – två policyinriktningar 
 
                                                                           Politik (policy) 
 

                  Invandrings-/invandrarpolitik         Integrationspolitik          
 
Myndighet:                  SIV / Migrationsverket                  Integrationsverket 
 
Styrning:                  Klassisk – direkt styrning                Modern – indirekt styrning 
                  Tillämpande                            Reflexiv 
                                         Lagar, föreskrifter och pengar        Påverkan, uppfostrande, attityd- 
                              förändrande 
 
Målgrupp:                  Flyktingar, invandrare                 Hela samhället, myndigheter, 
                  (myndigheter)                           allmänheten, (invandrare) 
 
Organisation:                  Nationellt – regionalt – lokalt         Nationellt 
  
Uppgifter:                  Utfärda tillstånd                           Ackumulera och sprida kunskap  
 
Verksamhet:                 Tillståndsbedömning,                    Uppföljning och utvärdering av 
                 Asylprocessen,                          introduktionen, 
                 Medborgarskapsärenden,            Generera och sprida kunskap 
                 Stöd för återvandring                      Arbeta mot rasism och  
                            främlingsfientlighet  
                                                                                                Främja integration 
 
Samarbetsparter:            Regering och riksdag  Regering och riksdag    
                 Polismyndigheten                          Kommuner 
                 Utlänningsnämnden  Intresseorganisationer (svenska  
                 EU, UNHCR                          och invandrarföreningar) 
                 UD                           Myndigheter (statliga och  
                 Rikspolisstyrelsen                           kommunala) 
                 Kriminalvårds-                          EU, UNHCR, SIDA  
                 styrelsen                                          Forskarsamhället 
                 Kommuner   Media 
 
          
Yrkesgrupper:  -           - 
 
Syn på integration:       ”Invandrare ska ges                       ”En ömsesidig process där både 
                förutsättningar och                         invandrade och infödda invånare 
                                       möjligheter att bli                         ska integreras i ett gemensamt 
                delaktiga i majoritets-                    samhälle”      
                samhället”  
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De kommunala modellerna 

För att se hur tendenserna ser ut på kommunal nivå har jag ställt upp ännu en tablå. Jag an-
vänder samma kategorier som i tablån ovan för att lättare se likheter och skillnader mellan 
kommunerna och i relation till de två policyinriktningarna (se tablå 2).  

Endast ett fåtal studier har genomförts på temat kommunalt invandrarpolitiskt 
arbete (se till exempel Soininen 1992, Kadhim 2000, Södergran 2000). De genomgående slut-
satserna är att det lokala arbetet stöter på problem när de invandrar- och flyktingpolitiska må-
len ska realiseras. Ett problem är invandrarpolitikens (vilket även gäller integrationspolitiken) 
komplexa karaktär. För att invandrarpolitiken ska kunna omsättas i praktik innebär det att en 
mängd områden inom offentlig verksamhet berörs och måste samordnas. De invandrarpolitis-
ka och integrationspolitiska målen är dessutom oklara. De övergripande mål som finns har 
kommunerna själva möjlighet att både tolka och realisera från sina egna förutsättningar och 
viljor. En undersökning av Umeå kommun (Kadhim 1999) konstaterar att det finns skillnader 
i hur informanterna uppfattar och tolkar de invandrarpolitiska målen. Tolkningsramen för hur 
de invandrarpolitiska (och även integrationspolitiska) målen ska uppnås är alltså vid.  

Mitt material med Borås och Helsingborg tjänar som exempel för att visa hur 
verksamheten konkret kan utformas. Tabellen (se tablå 2) visar att det finns en tendens i Bo-
rås att lägga tyngdpunkten på invandrarpolitiken eftersom det är mottagandet och introduk-
tionsperioden som kommunen har tagit fasta på i arbetet. Helsingborg har snarare inriktat sig 
på integrationspolitiken med dess informativa och utbildande syfte. Uppdelningen, där flyk-
tingmottagningen skildes från den övriga verksamheten på Invandrarbyrån i Helsingborg, har 
naturligtvis hjälpt till att förstärka intrycket men även innan dess fick det informativa arbetet 
större plats än vad det fick (och får) i Borås. Hur kan dessa skillnader förklaras? 

Enligt Stinchcombe (1986) använder sig organisationer av de förutsättningar och 
möjligheter som finns tillgängliga vid starten. Resurserna kan vara av varierande art, både 
ekonomiska och teknologiska. De teknologiska resurserna innefattar också sociala teknologi-
er. Sociala teknologier omfattar till exempel olika yrkesgrupper som är tillgängliga att knyta 
till den nya organisation som bildas. Stinchcombe talar om att organisationer har en historia 
och att den påverkar hur organisationen är strukturerad. Grunden för de ”determinerande” 
eller basala aspekterna läggs vid speciella tidpunkter.  

 
[…] an examination of the history of almost any type of organization shows that there are great 
spurts of foundation of organizations of the type, followed by periods of relatively slower 
growth, perhaps followed by new spurts, generally of a fundamentally different kind of organi-
zation in the same field. (Stinchcombe 1986:197) 
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Tablå 2: Två kommunala modeller 
              Kommunerna 

                                    
         Borås                            Helsingborg 

 
Policy:         Invandrarpolitiska och   Invandrarpolitiska och 
                                   integrationspolitiska målen integrationspolitiska målen 
 
Myndighet:          Invandrarbyrån  Informationscenter 
(lokalt)          (kommundel centrum, Resursenhet) (Utvecklingsnämnden) 
      
Styrning:             -    - 
 
Målgrupp:          Flyktingar, nyanlända  Invandrare 
          Invandrare  Kommunens myndigheter  
         Kommunens myndigheter  Allmänheten  
          (Allmänheten)               Näringslivet  
                             (Flyktingar, nyanlända) 
 
Organisation:             Tre delar:                            Fyra delar: 
          Flyktingmottagning  Information om kulturer 
         Tolkförmedling   och kulturmöten 
         Allmänservice  Invandrarservice 
    Tolkförmedling 
    Budget och 
    skuldrådgivning 
 
Uppgifter:                Introduktion och flyktingmottagning Information 
        Tolkhjälp   Service 
        Service   Tolkhjälp 
        Information  (Introduktion och  
     flyktingmottagning) 
 
Verksamhet:            Samhällsintroduktion  Information  
        Sköta myndighetskontakter                            (kulturspecifik och allmän) 
        (t. ex sfi, af, försäkringskassan mm) Mångfalds- och  
        Tolkservice  integrationsarbete 
        Bistå med service och information Tolkservice 
                                                                                                        Budget- och skuldrådgivning 
 
Samarbetsparter:      Integrationsverket  Integrationsverket 
        Kommunala vuxenutbildningen (sfi)         Invandrarorganisationer 
        Arbetsförmedlingen  Sjukvården 
        (Högskolan)  Brottsförebygganderådet 
        (Frivilligorganisationer, t ex Röda Korset,  Näringslivet, nytt område 
        invandrarorganisationer) 
 
Yrkesgrupper:          Socialsekreterare  Informatörer 
        Assistenter   Kulturtolkar 
        Invandrarkonsulenter  Invandrarkonsulenter  
        Tolkar   Tolkar                                                                       
        Informatörer  
 
Syn på integration:   ”Ge flyktingar förutsättningar att  ”En ömsesidig verksamhet som riktar sig” 

       försörja sig, integreras och bli  till både invandrare och svenskar” 
       delaktig i samhället”   
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Grunden för respektive invandrarbyrå lades vid olika tillfällen, även om det inte 
var särskilt lång tid mellan etableringstillfällena. Invandrarbyrån i Borås bildades 1968. Redan 
från början var det ett kommunalt initiativ och byrån placerades direkt under kommunstyrel-
sen. Servicen bestod av att förmedla kontakter mellan de inflyttade och statliga och kommu-
nala myndigheter samt enskilda organisationer, och att förmedla tolkhjälp till invandrarna. 
Två tolkar, utöver föreståndaren, anställdes för att förmedla hjälpen. Det blev väsentligt för 
den organisatoriska utvecklingen i Borås. Invandrarbyrån i Borås byggdes upp runt yrkes-
gruppen tolkar. Och trots att organisationen har förändrats har tolkarna fortfarande en central 
plats. 

 
 Vi säger att flyktingmottagningen både personalmässigt och penningmässigt är den största verk-

samheten. Men vi brukar ändå säga att tolkförmedlingen är navet och hjärtat i hela verksamhe-
ten. Det är ju det, för dom kan ju inte jobba om det inte finns tolkar. (intervju med förestånda-
re för tolkförmedlingen) 

 
 Grunden för verksamheten i Helsingborg låg inte vid tiden för dess ”egentliga” 
bildande. Invandrarservice, som det hette inledningsvis, grundades i början av 1970-talet och 
drevs i ABF: s regi fram till 1975 när kommunen övertog huvudmannaskapet. Omfattningen 
på verksamheten tycks ha varit relativt liten: den byggde på två tjänster, föreståndaren och en 
invandrarkonsulent, plus tolkförmedlingen. Först i samband med reformen med lokalt motta-
gande av flyktingar i mitten av 1980-talet expanderade Invandrarbyrån i Helsingborg. För-
väntningarna på och förutsättningarna för den ”nya” organisationen såg naturligtvis helt an-
norlunda ut än vad de gjort i Borås i slutet av 1960-talet. Ny kunskap om integrationsarbete 
fanns tillgängligt och även nya yrkesgrupper var aktuella för arbetet. Med utgångspunkt i det 
menar jag att grunden för den organisatoriska utvecklingen i Helsingborg snarare bör dateras 
till mitten av 1980-talet än början av 1970-talet.  

I samband med omorganisationen tillsattes en ny föreståndare som bland annat 
knöt en informatör till byrån. Helsingborg blev en av de första kommuner som arbetade med 
informatörer i invandrarfrågor vilket har haft stor betydelse för hur det fortsatta arbetet inom 
kommunen utformats. Dessutom valde den nya föreståndaren att inte i första hand anställa 
socionomer som flyktingsekreterare utan valde andra yrkesgrupper. De medvetna valen har 
påverkat den sociala organisationsstrukturen i Helsingborg och den verksamhetsgrund de ar-
betar från. Informationsfrågor och utåtriktad verksamhet har lyfts fram och stödverksamheten 
har fått komma i andra hand. Utvecklingen i Borås och Helsingborgs kommuner kan således 
härledas till olika ”spurts of foundation” som Stinchcombe talar om.  
 

Our interest in these spurts of foundation derives from the fact that organizations formed at one 
time typically have a different social structure from those formed at another time. […] hence the 
date of the spurts is highly correlated with the present social structure of the organisation whose 
type originates in one of these spurts. (Stinchcombe 1986:197-98) 

 
Stinchcombe menar att organisatoriska typer uppkommer relativt snabbt, under 

korta perioder, och efter det förändras de långsamt. Förändringarna sker ur de förutsättningar 
som ”byggts in” eller etablerats i organisationen. I Borås lade tolkarna grunden till den orga-
nisatoriska strukturen och senare också socialsekreterarna och den hjälp- och stödverksamhet 
som de stod för. I Helsingborg skedde formeringen snarare i mitten av 1980-talet när också en 
informatör knöts till byrån. Vidare var inte majoriteten av de flyktingsekreterare som anställ-
des socionomer, vilket har bidragit till den organisationskaraktär som utvecklades i kommu-
nen. Det blir tydligt hur den tidpunkt som framväxterna sker vid korrelerar med den nuvaran-
de organisationens karaktäristiska drag. Förklaringen är att organisationer som bildas vid en 
viss tidpunkt måste konstruera sitt sociala system med hjälp av de sociala resurser som finns 
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tillgängliga. När en fungerande och legitim struktur väl har etablerats har den alla möjligheter 
att bestå. Stinchcombe nämner tre processer genom vilka en organisationsstruktur består över 
tid:  

 
(a) they may still be the most efficient form of organization for a given purpose; (b) traditional-
izing forces, vesting of interests, and the working out of ideologies may tend to preserve the 
structure; and (c) the organization may not be in a competitive structure in which it has to be 
better than alternative forms of organization in order to survive. (Stinchcombe 1986:220) 

 
I det fallet är det framförallt de två sistnämnda alternativen som kan förklara 

varför vissa karaktäristiska drag har bestått i kommunerna. De förändringar som skett inom 
kommunerna går inte att förklara med att organisationen har utsatts för konkurrens. Det har 
skett förändringar men inte på grund av att konkurrerande organisationer har satt press på 
verksamheten utan för att krav på förändring kommit inifrån organisationen eller från statligt 
håll genom förändringar i policyn. Den andra processen som Stinchcombe nämner kommer 
jag att diskutera lite mer utförligt i nästa stycke, framförallt med betoning på de ideologier 
som utvecklats.  
 

Förhållandet mellan statlig policy och kommunal verksamhet 

I modellen nedan (modell 3) illustrerar hur utvecklingen i de båda kommunerna förhåller sig 
till utvecklingen på det nationella planet. Mina tidigare antaganden är att den nationella poli-
cyn mer och mer inriktats på indirekt styrning, vilket uttrycks i den nya integrationspolitiken. 
Det tillämpande styrsätt, som representeras av invandrings- och integrationspolitiken, håller 
på att ersättas av det nya, det är i varje fall det åsyftade utfallet. Jag vill dock poängtera att det 
inte är ett skifte från det ena till det andra, utan snarare en förskjutning som tydliggör de båda 
inriktningarna. Kommunerna i min undersökning belyser tendenser av båda policyinriktningar 
men i olika grad. Båda kommunerna påverkas av policyskiftet men det har varit olika lätt (el-
ler önskvärt) att anpassa arbetet efter förändringarna.  
Modell 3: Kommunernas utveckling i relation till policyutvecklingen 

Politik                                   Styrning 

 
       Direkt, tillämpande   Indirekt, reflexiv 
       styrning   styrning  
 
 

Invandrings-/invandrar- 

politik 

 

 

 

 

Integrationspolitik 

 

(          = den önskade utvecklingen)  

SIV                      1.                                               2. 

    
    
          Helsingborg 
    
    
    
                    3.                            4.
    
  

Borås   
     
                      Integrationsverket 
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Borås 
Borås kommun har bedrivit och bedriver fortfarande större delen av sin verksamhet i linje 
med den policy som den gamla invandrarpolitiken stod för. Borås har en väl utbyggd flyk-
tingmottagning och introduktionsverksamhet och att det är den som betonas när man talar om 
integrationsarbete. Det är framförallt stödverksamheten i form av olika åtgärder och projekt 
som står i centrum. Den är inriktad på att utrusta de nyanlända med specifika färdigheter, som 
kunskaper i svenska språket, arbetslivserfarenhet och konkret samhällsinformation om hur det 
svenska samhället fungerar och vilka normer och värderingar som råder.  

 
 Då [när man kommer som flykting min anm.] måste man få kunskaper om det här samhället som 

man har kommit till och dom värdegrunder och värderingar här och vad det är man blir dömd 
efter om man bryter mot lagar och regler. Annars kan man inte sätta igång en förändringspro-
cess inom sig själv som person. (Intervju Borås 2) 

 
Uttalandet speglar den syn på integration som i stort överensstämmer med den 

gamla invandrarpolitikens. Det är framförallt individerna, flyktingarna, som ska ges möjlighet 
att bli en del av övriga samhället. Det finns en tendens till ackulturering, det vill säga anpass-
ning till svenska normer och värderingar. Det var en del av den kritik som riktades mot den 
gamla invandrarpolitiken, att den i allt för hög grad såg integration som ensidig process där 
invandrarna förväntades anpassa sig till majoritetssamhället (Södergran 2000). Verksamheten 
i Borås har utformats med inriktning på att ge individerna förutsättningar och kunskaper som 
underlättar integrationen, det vill säga samhälls- och språkkunskaper och arbetslivserfarenhe-
ter. Det har skapats en organisationsideologi i Borås som har bidragit till att organisations-
strukturen har kunnat bevaras (Stinchcombe 1986).  

Borås har dock börjat anamma den nya policyinriktningen. Kommunen har an-
tagit ett ”Program för ett integrerat samhälle”, där den nya synen på integration blir mycket 
tydligare. Förändringen skedde 2001. Dessutom finns viljan att arbeta mer med integrationsin-
riktade insatser som riktar sig till hela kommunen och inte bara till de nyanlända flyktingarna. 
Det är ett av de områden som byrån vill utveckla: 
 
              Fortfarande är det väl attityderna hos människor. Man får inte glömma att det i varje myn-

dighet är människor som ligger bakom, det är människor som jobbar. Och tyvärr så har 
många inte dom här kunskaperna och håller det här avståndet. […] Det bästa man kunde 
göra är att börja från själva myndigheten, kommunen, de tjänstemän som jobbar hos olika 
myndigheter. Där ska man gå in och prata mycket om kulturmöten. (Intervju Borås 1) 

 
Borås börjar alltså inrikta sig allt mer på verksamheter som går i linje med den nya 

policyinriktningen och en vidare syn på integration. ”Programmet för ett integrerat samhälle”, 
där ansvaret för att arbeta integrativt fördelas över hela kommunen, och viljan att arbeta för 
att förändra attityder är tecken på det. Integration som ömsesidig process blir tydligare. Det är 
inte bara flyktingarna och invandrarna som ska ges möjlighet att integreras, även samhället i 
stort måste anpassas och utvecklas efter de nya förhållanden som råder. Fortfarande är det 
dock den ”traditionella” verksamheten som är i fokus i kommunen. 
 
Helsingborg 
 Helsingborg har haft lättare att närma sig den nya policyn. Verksamheten har större bredd än 
vad den har i Borås. Den både omfattar och vänder sig till större del av kommunens invånare. 
Det är inte bara invandrarna som behöver anpassa sig till det nya samhället utan även samhäl-
let som behöver anpassa sig till sina nya medlemmar. Det förhållningssättet kan relateras till 
den nya policyns syn på integration. I Informationscenters verksamhetsidé står det också klart 
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och tydligt att uppgiften är att ”[…] bidra till mångfald och integration” (Verksamhetsberät-
telse för Informationscenter 2002)1.  

Helsingborg har satsat mycket på information och utbildning. Utbildningen och 
informationen riktar sig till både invandrare och myndigheter. Betoningen ligger på att integ-
ration ska uppfattas som en generell samhällsfråga, inte enbart som en invandrarfråga, samt 
att integration handlar om en ömsesidig process som förutsätter aktivt deltagande från såväl 
invandrade som infödda invånare. För att det ska vara möjligt behövs utbildning och kunskap. 
Helsingborg har koncentrerat sig på utbildning i kulturmötesfrågor och även specifik ”kultur-
kunskap” förmedlad av kulturtolkarna.  

En anledning till att den nya policyn har fått större genomslag i Helsingborg än i 
Borås är att Helsingborg sedan lägre tid tillbaka har arbetat med det synsättet. Sedan omlägg-
ningen av flyktingmottagningen, Framtidsprojektet 1992, har det betonats att Invandrarbyrån 
har två kunder, invandrarna och svenskarna (framförallt myndigheter). I och med det kom 
informationsverksamheten igång relativt tidigt i Helsingborg. Dessutom fanns det förutsätt-
ningar för att bygga ut informationsverksamheten eftersom en informatör var anställd sedan 
tidigare. Utbildningen av kulturtolkar kom också igång i början av 1990-talet. Helsingborg 
hade, redan innan policyskiftet, en inriktning på verksamheten som låg i linje med den nya 
nationella policyn. Även aktivt opinionsskapande hörde till de arbetsuppgifter byrån sysslade 
med från mitten av 1980-talet och framåt. Den dåvarande föreståndaren för Invandrarbyrån 
berättar: 
 

För att det skulle fungera med deras [flyktingarnas och invandrarnas, min anm.] integration så 
tyckte jag i min analys måste jag arbeta aktivt mot rasism, annars funkar det inte. Det var i det 
som jag såg att det fanns två målgrupper. Och på olika sätt hitta olika mötesplatser, och invand-
rarfestivaler var ju en mötesplats. […] Och att visa genom demonstrationer och manifestationer 
och inlägg. Att påverka hela tiden. (Intervju Helsingborg 2) 

 
Det är tydligt att Helsingborg tidigt inriktat sig på att aktivt motverka rasism och 

främlingsfientlighet. Utbildnings- och påverkansarbetet kom också igång tidigt. Redan före 
det nationella policyskiftet arbetade alltså Helsingborg från liknande principer. Den sociala 
strukturen på Invandrarbyrån i Helsingborg hade alltså förutsättningar att lättare anpassa sig 
till den nya inriktning som politiken tog. För att återkoppla till Stinchcombes resonemang kan 
det förklaras genom att den professionsideologi och verksamhetsideologi som har utvecklats i 
Helsingborg har stora likheter med den som integrationspolitiken står för.  
 
Avslutande jämförelse mellan kommunerna 
Ytterligare en viktig princip av integrationspolitiken, eller implementeringen av den, är sam-
verkan. Integration går inte att avskärma till ett eget område utan skär igenom all verksamhet. 
För att nå resultat på integrationsområdet behövs samverkan tillsammans med andra aktörer i 
samhället. Det gäller såväl kommunala myndigheter som lokala aktörer, till exempel frivillig-
organisationer och näringslivet. I båda kommuner finns ett etablerat kontaktnät, speciellt med 
vissa myndigheter som arbetsförmedling och sfi-anordnare. Dessutom arbetar byråerna till-
sammans med lokala invandrarföreningar i olika projekt. Helsingborg framhäver dock sitt 
arbete med invandrarorganisationer i större utsträckning än Borås. Det är också ett område 
som Helsingborg har lång erfarenhet av att arbeta inom.  

Under 1980-talet startade Invandrarbyrån i Helsingborg gruppspecifika projekt, 
bland annat för romerna. Projekten har pågått under flera år och har naturligtvis fallit olika väl 
ut men det har ändå lett till att det finns etablerad kontakt mellan många av föreningarna och 
                                                 
1 Borås är inte lika tydliga med detta. I deras verksamhetsberättelse för 2001 står att ”Invandrarbyrån arbetar 
med invandrarservice, förmedling av tolktjänster och mottagande av kommunflyktingar”.  
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kommunen. Tidigare var föreståndaren kontaktperson för invandrarföreningarna men nu finns 
det en speciell tjänst. Även Invandrarbyrån i Borås har kontakt med invandrarföreningarna i 
kommunen men det framhävs inte som lika prioriterat område som i Helsingborg. Helsing-
borgs samverkansarbete bygger i stor utsträckning på kontakter mellan Informationscenter 
(tidigare Invandrarbyrån) och de olika invandrarföreningarna. Kommunen samarbetar med 
organisationerna för att påverka utvecklingen i samhället. Det är ett indirekt sätt att nå olika 
grupper i samhället. Borås samverkan sker snarare direkt, genom myndigheters möjligheter att 
påverka enskilda individer. Också arbetssätten går att koppla till den nya eller den gamla poli-
cyinriktningen. Integrationspolitiken står för det mer indirekta tillvägagångssättet och invand-
rarpolitiken för den mer direkta.  

Både Borås och Helsingborg har alltså rört sig mot, och börjat anamma, det syn-
sätt och styrsätt som integrationspolitiken står för.  Kommunerna har dock valt olika vägar för 
att närma sig den. I Helsingborg har skiftet skett tidigare, redan innan integrationspolitiken 
trädde ikraft. Informations- och opinionsfrågor har under lång tid setts som ett viktigt verktyg 
för att nå integration. I modell 3 illustreras det genom att pilen för deras väg går över ruta 2. 
Det innebär att de redan under invandrarpolitikens tid arbetade mer indirekt, genom olika ty-
per av påverkansarbete. Borås väg för att närma sig integrationspolitikens synsätt och styrsätt 
har varit en annan. Borås fokus på introduktionstiden och de åtgärder och verksamheter som 
är förknippade med den har länge framhävs i arbetet. Det mer informativa och opinionsbil-
dande arbetet har först på senare år kommit att lyftas fram. Vägen illustreras i modellen ge-
nom att pilen för Borås går över ruta 3 istället. Borås har närmat sig integrationspolitiken men 
gjort det genom att använda det synsätt de arbetat från tidigare, det vill säga mer direkt påver-
kan på individerna. 

Trots att kommunernas arbete utgår från samma integrationspolitiska mål ser 
både den konkreta verksamheten och den väg de har gått för att utveckla arbetssätten olika ut. 
Det kan förklaras med hänvisning till att organisationsspecifika ideologier utvecklats och or-
ganisationernas stabila karaktäristiska drag. Ideologierna är nära knutna till organisationens 
sociala teknik och struktur, vilket i första hand kopplas till olika yrkesgrupper i verksamheten.  

 
De olika yrkesgrupperna i organisationen 

Den sociala struktur som Stinchcombe talar om kopplar jag till organisationernas personal-
sammansättning, det vill säga de olika yrkesgrupper som arbetar i organisationen. Personal-
sammansättningen i Borås och Helsingborg har många likheter. De flesta kategorier eller yr-
kesgrupper finns i båda kommunerna, till exempel tolkar, invandrarkonsulenter, informatörer 
och flyktingsekreterare. Den roll yrkesgrupperna spelar i de båda kontexterna skiljer sig åt, till 
exempel vad de har satsat på och vad de betonat i sitt arbete. Det jag presenterat tidigare i 
texten (se tablå 2) visar att betoningen ligger på tolkar, flyktingsekreterare och assistenter i 
arbetet på Invandrarbyrån i Borås. I Helsingborg ligger betoningen istället på informatörer 
och kulturtolkar. 

Genom att återknyta till Stinchcombes (1986) antaganden om att organisationer 
påverkas av sin historia kan det förklaras. Jag har redan visat att organisationernas former-
ingstillfällen kan dateras till olika tidpunkter. De tillgängliga teknikerna vid tidpunkterna såg 
dock olika ut. Den tidpunkt som påverkat alla kommuners invandrar- och integrationsinrikta-
de arbete hänger ihop med reformen 1985. I Helsingborgs fall sammanföll den också med vad 
jag har valt att se som deras ”spurt of foundation”. Också Borås påverkades av de förändrade 
förutsättningarna men de yrkesgrupper som redan etablerats påverkade också den fortsatta 
utvecklingen.  

Även om det både i Borås och Helsingborg fanns en servicedel och en tolkför-
medling på Invandrarbyråerna framhävs de olika. I Borås fanns stark tonvikt vid tolkuppdra-
gen och det var ur det behovet som byrån byggdes ut. I Helsingborg, å andra sidan, betonades 
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servicefunktionen med invandrarkonsulenterna. Tolkförmedlingen knöts till Invandrarservice, 
inte tvärtom som i Borås. I Borås anställdes inledningsvis tolkar och i Helsingborg anställdes 
en invandrarkonsulent. Även om mycket är likt i hur de båda kommunerna har organiserat 
invandringen finns det alltså vissa skillnader som blivit tongivande för hur arbetet utformats. I 
Borås är det stöd- och hjälpinsatser som i högre grad styrt och betonats i arbetet, med tolkar 
och flyktingsekreterare som dominerande yrkesgrupper. I Helsingborg är det snarare det in-
formativa och opinionsbildande arbetet med informatörer och kulturtolkar som dominerat. 
Den sociala teknologin skiljer sig alltså åt mellan de båda kommunerna (jämför Stinchcombe 
1986).  

Flyktingsekreterarna, eller socialsekreterarna, har en viktig plats i organisatio-
nen i Borås men mycket mindre i Helsingborg. I Borås arbetar flyktingsekreterarna som hand-
läggare åt flyktingarna. Det är också flyktingsekreterarna som är projektledare för flera av de 
projekt byrån startar. Under 1980-talet valde den dåvarande föreståndaren i Helsingborg att 
inte i första hand anställa socionomer som flyktingsekreterare utan snarare vända sig till andra 
yrkesgrupper. Dessutom anställdes en informatör tidigt och utbildningen av kulturtolkar är ett 
lokalt initiativ. Därigenom har informationsverksamheten blivit det tongivande i byråns arbe-
te. Även Borås har informatörer på byrån och deras arbete ökar för vart år som går. Men de 
har fortfarande inte den betydelse för verksamheten som flyktingsekreterarna eller tolkarna 
har. Trots att organisationen av flyktingar och invandrare på pappret ser liknande ut, det vill 
säga att vissa yrkesgrupper är representerade i båda kommuner, ser innebörden av dem olika 
ut och konsekvenserna för organisationens utveckling ser olika ut. 

 
Yrkesgrupperna och organisationens identitet 
Inom svensk organisationsforskning har begreppet ”identitet” använts för att förklara varia-
tionen av organisationsformer inom ett fält. Identitetsbegreppet kan kopplas till organisationer 
om de betraktas som enskilda aktörer. Identitet i det sammanhanget är inte en ”inneboende 
kärna” utan snarare en social konstruktion, det vill säga något som bestäms i relation till and-
ra. Roine Johansson beskriver i boken Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen 
(2002) att ”identiteten är beroende av, och förändras av, det sammanhang i vilket aktören ver-
kar” (2002:143). Identiteten styr i det perspektivet organisationens tolkningar och ageranden 
men den styr också omgivningens förväntningar på, och tolkningar av, organisationens hand-
lingar. Personalstrukturen kan ligga till grund för organisationsidentiteten genom att påverka 
den professionalism eller professionskultur som företräds. Detta kan påverka inriktningen på 
verksamheten och hur organisationen ser på sig själv och sitt uppdrag. Men det har också 
konsekvenser för hur andra aktörer ser på en organisation och vilka förväntningar de har.  

Att ha socialsekreterare som handläggare i flyktingärenden, som i Borås, påver-
kar handlandet i organisationen. Det är också troligt att det påverkar hur organisationen ser på 
sig själv och sitt uppdrag samt hur andra aktörer uppfattar och värderar dess arbete. Social-
tjänsten kopplas ihop med bidragsbehov och stöd- och hjälpverksamhet. Genom att den kom-
munala flyktingmottagningen är placerad i relation till socialtjänsten och handläggningen sker 
av socialsekreterare finns det risk att även omgivningen associerar deras verksamhet med den. 
I de kommuner som skapat en fristående enhet och tagit in personal från andra yrkesgrupper 
som handläggare är det troligt att invandrarfrågorna har fått högre status och att organisatio-
nens identitet har utformats annorlunda.  

I en artikel av Maritta Soininen (1993) berörs temat. Soininen menar att i de 
kommuner där socialtjänsten haft hand om flyktingmottagandet har arbetet utformats annor-
lunda än i de kommuner där flyktingmottagandet har skötts av en fristående enhet, till exem-
pel en invandrarbyrå. Kompetensen och de strategier de arbetar utifrån skiljer sig åt mellan de 
olika enheterna. Bland annat visar Soininen att synen på information skiljer sig åt beroende på 
om det är invandrarbyråpersonal eller socialsekreterare som ombesörjer frågorna. Socialkon-
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toren fokuserade i högre grad på flyktingen för att utrusta honom med rätt information om det 
svenska samhället medan invandrarbyråerna hade relationen mellan flyktingen och det omgi-
vande samhället i centrum. Informationsinsatserna riktades således inte bara till de nyanlända 
utan det var minst lika viktigt att allmänheten fick bättre förståelse för flyktingarnas situation 
och för vad mötet med andra kulturer innebär.  

Borås har kopplingar till den syn på information som socialtjänsten står för. Det 
är flyktingarna som ska utrustas med kunskap om det svenska samhället för att integrationen 
ska lyckas. Det kan förklaras av att socialsekreterare anställdes som handläggare i ärendena 
och att deras professionalism har genomsyrat verksamhetens inriktning och synen på arbetet. 
Även om Invandrarbyrån i Borås är en fristående enhet finns det tydliga kopplingar till social-
tjänsten, främst genom den yrkesgrupp som är dominerade – socialsekreterarna.  

Helsingborgs syn på informationsinsatser stämmer i högre grad överens med 
den som i Soininens artikel representeras av invandrarbyråpersonal. Det är inte bara flykting-
arna som behöver informeras utan även allmänheten. Invandrarbyrån hade två olika kunder att 
vända sig till: flyktingen och allmänheten. Att utvecklingen har sett ut så i Helsingborg förkla-
ras av att föreståndaren aktivt valde att inte i första hand anställa socionomer utan vände sig 
till andra yrkesgrupper. Kopplingen till socialtjänsten blev inte lika stark som i Borås och en 
annan typ av professionskultur och identitet kunde utvecklas.  

 
Yrkesgrupperna och policy 
Det går också att koppla yrkesgrupperna och deras arbetsområden till policyinriktningarna. 
Den gamla inriktningen – invandrarpolitiken – kan framförallt kopplas till flyktingsekreterare 
och tolkar, det vill säga yrkesgrupper med uppgift att hjälpa och stödja invandrare och flyk-
tingar. Den inriktningen har framförallt fokuserat på de nyanlända individerna och deras in-
tegration. Informatörerna riktar sig också mot flyktingarna och invandrarna men även (kanske 
främst) till myndigheter och andra aktörer. Det går snarare att se kopplingar till den nya poli-
cyn – integrationspolitiken. Det finns en relation mellan den övergripande policyn, den lokala 
organisationen och de yrkesgrupper som är dominerande. Relationen kan illustreras såhär: 

 
Modell 4: Relationen mellan policy, organisation och yrkesgrupper 
 

 

 

Yrkesgrupper Organisation 

Policy  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 24



Genom att placera in Borås och Helsingborgs kommuner i modellen ser det ut 
såhär: 

 
Modell 5: Helsingborg    Modell 6: Borås 

 

 

 

 

Integrations-
politik Invandrar-

politik 
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Informations-
center 
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terare, tolkar 

 
Mitt material visar hur yrkesgrupperna bär fram politiken på det lokala planet. I 

Helsingborg har informatörerna arbeta relativt länge och det har varit lättare att anamma den 
nya policyinriktningen. Borås har arbetat mer från den gamla inriktningen och socialsekrete-
rarna har varit tongivande eller centrala för verksamheten. Sammantaget har informatörerna 
underlättat införandet av den nya policyn och de förändringar som det innebär. Politiken 
handlar om att genom påverkan och utbildning få till stånd attitydförändringar i samhället som 
helhet, inte bara för de nyanlända. Socialsekreterarna och de uppgifter som åligger dem riktar 
sig direkt till invandrarna och flyktingarna med syfte att tillhandahålla stöd och hjälp i integ-
rationsprocessen, det vill säga de mål som invandrarpolitiken har. Det blir tydligt hur olika 
yrkesgrupper på den lokala nivån bär fram politiken.  
 
Sammanfattning 

För att tydliggöra tendenserna i materialet sätter jag upp ytterligare en tablå (tablå 3). Tablån 
renodlar det utmärkande för den gamla inriktningen jämfört med den nya. På det sätt blir 
kopplingarna mellan policyinriktning, organisation och yrkesgrupper tydliga.  
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Tablå 3. Sammanfattande tablå 
   Inriktning 

 
                                          ”Det gamla”                                           ”Det nya” 
Nationell nivå: 
Policy:                     Invandrings- och                Integrationspolitik 
                     invandrarpolitik 
Myndighet:                     SIV/Migrationsverket               Integrationsverket 
Styrning:                     Direkt styrning, lagar,               Indirekt styrning, påverkande,  
                     föreskrifter och pengar               attitydförändringar 
Uppgifter:                     Utfärda tillstånd                         Ackumulera och sprida kunskap/ 
                  information 
Verksamhet:                     Tillståndsbedömning               Utvärdering och uppföljning 

              Främja integration 
Lokal nivå: 
Uppgifter:                     Introduktion och                Sprida information och 
                                            Flyktingmottagning               kunskap 
Verksamhet:                     Samhällsintroduktion               Information och integrationsarbete 
                     Sköta myndighetskontakter 
                     Tolkservice 
Yrkesgrupper:                     Socialsekreterare               Informatörer 
                     Tolkar                Kulturtolkar 
Kommun:                     Borås                Helsingborg 
 
 

Borås kommun har fokuserat på introduktionstiden och de program och åtgärder 
som är kopplade dit, vilket går i linje med de föreskrifter som finns för invandrarpolitiken. 
Deras integrativa arbete är mer inriktat på att ge de enskilda individerna förutsättningar och 
medel för att bli integrerade i samhället. Personalsammansättningen på byrån visar också den 
kommunens inriktning på det integrativa arbetet. Socialsekreterarna är den dominerande yr-
kesgruppen och deras uppgifter handlar främst om att ge stöd och hjälp till de nyanlända, en 
förlängning av de invandrarpolitiska målen.  
 I Helsingborg är introduktionen av flyktingar och invandrare skiljd från Infor-
mationscenter. Istället är den en del av den allmänna servicen till kommunens invånare. In-
formationscenter fokuserar istället på information och mångfaldsarbete. Det integrativa arbe-
tet riktar sig i första hand till samhällsaktörer och myndigheter för att påverka och förändra 
attityder. Integration i Helsingborg är snarare en samhällsfråga än en individuell fråga. För att 
integrationen ska bli möjlig behöver även myndigheter och andra aktörer få mer kunskap om 
invandring och kulturmöten. Det är informatörerna och kulturtolkarna som i sammanhanget 
blir de dominerande yrkesgrupperna i kommunen och kan ses som förlängning av de integra-
tionspolitiska målen.  
 För att ge en förklaring till skillnaderna som kommunerna visar upp använde jag 
mig av Stinchcombes resonemang om organisationers historia. Eftersom organisationen i Bo-
rås och Helsingborg kan dateras till olika ”spurts of foundation” vid vilka olika resurser och 
sociala teknologier var tillgängliga kan de olika organisationernas utveckling förklaras. Orga-
nisationernas karaktär de har idag och hur de anpassat sig till den nya statliga politiken kan 
också förstås med hjälp av Stinchcombes teori.  
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Intervjuer: 
Invandrarkonsulent, Borås, cirka 60 minuter 
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