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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to explore refugees experiences of an introduction program in a 

small Swedish municipality. The study was based on semi-structured interviews with six 

refugees and was conducted to explore how the introduction program contributed or has not 

contributed to feelings of being integrated. Our informants have got different backgrounds but 

have all been forced to flee their home country to Sweden. The interview data was interpreted 

through earlier research, theories about social exclusion and concepts which were relevant for 

our study. Our study showed that the informants felt kindly received in the small 

municipality. The informants emphasizes the small village where segregation among Swedes 

and refugees was less of a problem. The different parts of the introduction program was of 

importance, according to the informants, but they also stressed that the introduction program, 

in itself, isn’t enough to become integrated in the Swedish country. The informants explained 

that the individual person must take responsibility for its own integration beside taking part of 

the introduction program. The study showed that the most difficult problems occur when the 

introduction program is ended and the time to find “established” employment has come. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1.Inledning 

Idén till denna uppsats föddes under vår praktiktid. Emelie var under de två praktikperioderna 

hos olika flyktingsamordnare i två mindre kommuner. Där träffade hon många människor som 

flytt sina hemländer och som på olika sätt hade svårt att finna sin plats i sin nya tillvaro. 

Under dessa perioder kom vi att fundera och diskutera mycket om och kring olika 

integrationsfrågor. Främst funderade vi över hur de människor som flytt till Sverige och som 

tog del av introduktionsprogrammen uppfattade de insatser som de blev föremål för. Vi kom 

att problematisera det väldigt komplexa begreppet integration och diskutera vad det 

egentligen innebar. Intresset växte för att undersöka hur dessa människor upplevde den 

kommunala introduktionen och integrationsinsatserna. Vi diskuterade mycket kring 

välbefinnande och om det var vikten av arbete och komponenterna för att vara 

självförsörjande, vilket det ligger mest fokus på i integrationsprogrammet, som också utgjorde 

de viktigaste delarna för den enskilde.  

 

 

1.2. Problemformulering 

Sverige är ett land som sedan mycket lång tid tillbaka har tagit emot både invandrare och 

flyktingar. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har varit beroende av en kvalificerad 

arbetskraftsinvandring som sträcker sig långt tillbaka. Ett par exempel är de köpmän som 

invandrade under medeltiden och de skeppsbyggare som kom till Sverige under 1500-talet. 

Flyktinginvandringen är inte heller ett nytt fenomen, redan under 1600-talet flydde det franska 

folkslaget hugenotterna till Sverige. Sedan 1980-talets början är det flyktinginvandringen som 

har dominerat inflyttningen till Sverige (Magnusson Turner 2008, s 9-10).  

 

Sveriges före detta integrations- och utrikesminister Nyamko Sabuni skrev i en debattartikel 

som publicerades 7 april 2008 om hur Sverige har ett ansvar när det gäller att ta emot 

flyktingar. Migrationsströmmarna ökar och människor söker sig till nya kontinenter i hopp om 

ett bättre liv. En del kommer för att fly undan fattigdom medan merparten av dagens 

invandring beror på krig och förföljelse (Regeringen 2008). Svensk flyktingpolitik ska enligt 

regeringen präglas av solidaritet och humanitet. Den främsta uppgiften är att förhindra 
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utanförskap och underlätta etablering; ”Alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. De statliga integrationsmålen handlar om 

att den enskilde ska ges förutsättningar att kunna försörja sig själv, erbjudas utbildning och 

delaktighet i samhällslivet. Den enskilde ska också ges allmänna kunskaper om det svenska 

samhället och det svenska språket samt specifika kunskaper om de områden som berör den 

enskildes livssituation (Regeringen 2011).  

 

År 2010 publicerade regeringen statistik som visar att det i genomsnitt tar sju år för nyanlända 

att komma ut i arbete vilket blir problematiskt då arbete utgör en stor och viktig del av 

integrationen (Dagens Nyheter, 2011). Arbetslinjen är starkt betonad i det svenska samhället 

och i ett försök att effektivisera arbetet med nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

beslutades det om en ny reform som innebar att staten genom arbetsförmedlingen tog över det 

ansvar som tidigare legat på kommunerna om att få ut nyanlända i arbete. Reformen 

(Propositionen 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar 

med professionellt stöd) trädde i kraft i december 2010 och förhoppningen är nu att tiden för 

etablering på arbetsmarknaden ska minska (Regeringen 2011). Man förlitar sig mycket till 

arbete när det gäller flyktingars integration och bristen på arbete är någonting som diskuteras 

flitigt när det handlar om integration eftersom det just ses som en av grundstenarna för att 

integrationen ska bli lyckad (Regeringen 2008).  

 

Ett annat problem som diskuteras är den ökade segregationen med fokus på 

boendesegregationen som i fler svenska städer gått från att omfatta enstaka områden till hela 

stadsdelar. Begreppet boendesegregation används ofta i negativ mening och man brukar inte 

ta hänsyn till om individerna själva har valt att själv flytta exempelvis till förmån för 

gemenskap (Magnusson Turner 2008, s 16-17).  Stora krav ställs på kommunerna som bär det 

praktiska ansvaret för att genom olika introduktionsprogram arbeta med att uppfylla målen för 

att underlätta den enskildes etablering i det svenska samhället. Integrationsarbetet ska på 

kommunal nivå ske med fokus på individen. De olika integrationsprogrammen har dock 

kritiserats för att de snarare är utformade för att passa det skandinaviska välfärdssystemet än 

för att möta upp det faktiska behovet hos den enskilde flyktingen (Eastmond 2011). Vi har i 

denna uppsats fokuserat på individernas upplevelser av introduktionen och hur de upplever 

introduktionsprogrammet. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur personer som kommit till Sverige som flyktingar 

upplever introduktionsprogrammet i en mindre kommun. Genom en spännvidd i 

undersökningsgruppen som består av individer från olika länder och med olika bakgrund vill 

vi öka förståelsen samt beskriva och analysera vad som upplevs ha betydelse för känslan av 

att vara integrerad och etablerad. 

 

 Hur har de kommunala insatserna/introduktionsprogrammet bidragit till eller 

motverkat intervjupersonernas möjlighet att etablera sig i Sverige?  

 Finns det övriga faktorer som bidragit till intervjupersonernas möjlighet att etablera 

sig i det svenska samhället? Vilka är i så fall dessa?  

 

1.4. Ansvarsfördelning inom svenskt flyktingmottagande 

I följande avsnitt redogör vi för flyktingmottagandet, detta för att ge en tydligare bild av hur 

man arbetar på olika samhällsnivåer och hur arbetet och ansvaret är fördelat. 

 

Det yttersta ansvaret för integrationspolitiken och flyktingmottagandet ligger på statlig nivå. 

Statens arbete handlar främst om att formulera övergripande mål och riktlinjer för 

flyktingmottagandet samt att genomföra generella insatser för att minska utanförskap och 

diskriminering hos nyanlända. Det handlar exempelvis om att genom kommunerna stötta och 

utveckla de stadsdelar som har ett brett utanförskap och att skapa förutsättningar för 

nyanlända invandrare och flyktingar att kunna etablera sig på arbetsmarknaden (Regeringen 

2011).  

 

I över 20 år har det praktiska ansvaret för att hjälpa nyanlända flyktingar att etablera sig i 

samhället legat på kommunerna. I vår valda kommun är socialnämndens övergripande mål för 

år 2009/2010 att ge nyanlända flyktingar förutsättningar till att kunna försörja sig själva samt 

att ge kunskaper om det svenska samhället och det svenska språket. Detta övergripande mål 

för introduktionen stämmer väl överens med statens mål, men utformningen av hur man ska 

nå målen kan se olika ut från kommun till kommun. I vår kommun är delmålen för 

introduktionstiden, som sträcker sig från mottagningsåret och tre år framåt, att erbjuda den 

vuxne som kommer direkt från en flyktinganläggning en lägenhet med ett 

förstahandskontrakt. Inom tre månader ska också en kartläggning göras av den enskildes 
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bakgrund, en samhällsorientering ska genomföras samt möten för planering inför framtiden. 

De delar som ingår i introduktionsprogrammet är svenskundervisning – svenska för 

invandrare (SFI), samhällskunskap, arbetspraktik, samt information om hur man söker arbete. 

I introduktionsarbetet ska hänsyn tas till den enskildes kompetens, förutsättningar och 

livssituation (ur kommunens socialnämnds mål och riktlinjer för 2009/2010). 

 

Länsstyrelsen är statens företrädare i länen och ansvarar tillsammans med Migrationsverket 

för tillsyn och uppföljning av kommunernas flyktingmottagning. De ansvarar också för att se 

till att det finns tillräcklig kapacitet och beredskap i kommunen för att ta emot flyktingar 

exempelvis då det gäller att kunna erbjuda en god arbetsmarknad. I länsstyrelsen uppdrag 

ingår också att utveckla en samverkan mellan de olika kommunerna i länet samt de aktörer 

och myndigheter som samverkar i mottagandet av flyktingar (Länsstyrelsen 2011).  

 

Den reform som trädde i kraft vid årsskiftet 2010-2011 (propositionen 2009/10:60 om 

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd) ska 

verka för att underlätta och effektivisera nyanländas etablering på arbetsmarknaden. I 

praktiken innebär reformen att staten genom arbetsförmedlingen tar över en stor del av 

ansvaret för de arbetsåtgärder som tidigare legat på kommunen. Genom arbetsförmedlingen 

ska bland annat en etableringsplan upprättas tillsammans med den enskilde, denna ska syfta 

till att ta tillvara på den enskildes kompetens då det gäller tidigare utbildningar och 

arbetslivserfarenheter. För kommunen och flyktingsamordnaren som har det samordnade 

ansvaret för introduktionen innebär den nya reformen att ansvaret för praktik och jobbsök 

försvinner (Regeringen 2011). Kommunerna har fortsatt ansvar för SFI, samhällskunskap, 

utbildning, boende samt övriga delar som ingår i det praktiska mottagandet. För den enskilde 

innebär den nya reformen att det inte längre enbart är flyktingsamordnaren som samordnar de 

olika delarna i introduktionen. 

 

Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun har alltså ändrats sedan våra informanter deltog 

i introduktionsprogrammet, även om delarna av vad som förväntas bidra till en god 

introduktion är desamma. Våra informanter är kvar i det ”gamla” systemet där 

flyktingsamordnaren har ansvar för de insatser som krävs för en etablering på 

arbetsmarknaden, detta eftersom att den nya reformen togs i bruk 2010/2011 och därmed 

omfattar de flyktingar som anlänt efter årsskiftet.  
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2. METOD 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod då vårt syfte är att 

undersöka upplevelser kring introduktionsprogrammet hos våra informanter. Vi uteslöt snabbt 

en kvantitativ studie eftersom att den är bättre lämpad om man vill undersöka större grupper 

och är ute efter att generalisera resultatet (Holme & Solvang 2008, s 78). Kvalitativa metoder 

syftar till att ge förståelse av situationen som undersöks och kännetecknas av närheten till dem 

som deltar i studien (Holme & Solvang 1997, s 92). Kvalitativa metoder anses också vara bäst 

lämpade för att utforska komplexa fenomen som människors åsikter eller upplevelser och går 

mer på djupet än kvantitativa ansatser (Denscombe 2009, s 232-233).  

 

2.1. Den kvalitativa forskningsintervjun 

Vi har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer och har använt en intervjumall med 

teman som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Betoningen vid semistrukturerade 

intervjuer ligger på att den intervjuade får fullfölja sina tankegångar och utveckla dem utifrån 

de ämnen som intervjuaren lägger fram. Som intervjuare ville vi att våra informanter skulle 

berätta fritt för oss utifrån våra teman och därför har vi varit flexibla då det gäller frågorna 

och ämnenas ordningsföljd (Denscombe 2009, s 234). Vi valde att ha en låg grad av 

standardisering och ställde öppna frågor för att undvika att styra intervjun (Patel & Davidsson 

2003, s 78).  I de fall där den intervjuade har haft svårare för att berätta har vi haft fler frågor 

till hjälp. På så vis har vi också kunnat skapa engagemang och få intervjupersonen att förstå 

vad vi är intresserade av.  

 

Eftersom våra intervjupersoner skulle kunna fullfölja sina tankegångar och utveckla sina 

resonemang så har vi använt oss av tolk under två intervjuer där det på grund av 

språkförbistringar har varit nödvändigt. I dessa fall har tolken funnits med per telefon. Vår 

upplevelse är att de intervjuer som har genomförts med tolk har gått bra, men det finns 

givetvis en risk med att vissa av våra informanters nyanser och resonemang kan försvinna i 

tolkens översättning. Detta var dock en risk vi var villiga att ta för att också kunna träffa de 

informanter som inte helt lärt sig språket. Tolken har tystnadsplikt och detta togs upp i början 

av samtalen, vi upplevde inte att våra informanter kände sig begränsade av tolkens närvaro 

vilket kan bero på att de är vana vid att använda tolk exempelvis i kontakten med 

flyktingsamordnaren. 
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Våra intervjuer har varit personliga, det vill säga vi har träffat våra informanter för ett fysiskt 

möte.  Det finns flera fördelar med personliga intervjuer enligt Denscombe; de är lätta att 

arrangera, det är enkelt för forskaren att lokalisera speciella uppfattningar till källan och 

personliga intervjuer är relativt lätta att kontrollera i de fall man exempelvis behöver leda 

tillbaka informanten till temat eller det spåret man är ute efter. (Denscombe 1998, s 234-235). 

I två fall har vi utfört parintervjuer vilket vi har sett både för- och nackdelar med. I en av våra 

intervjuer kunde de två informanterna hjälpas åt att förstå frågorna och då det behövdes agera 

tolk åt varandra vilket var en styrka. Samtidigt har nackdelen varit att resonemang ibland 

tappats bort då den ena parten ”tagit över”. Vi ser dock att fördelarna har vägt över 

nackdelarna. 

 

I intervjuerna har båda varit aktiva och har sett fördelar med att vara två i intervjusituationen. 

Inledningsvis hade en av oss huvudansvaret för intervjun medan den andra gjorde 

stödanteckningar och ställde följdfrågor under intervjuns gång. Efter den första intervjun 

kände vi att det var svårt att behålla fullt fokus under en hel intervju och därför delades 

intervjun upp i två delar där vi hade huvudansvar för varsin del. En risk i intervjuer kan 

annars vara att man tappar tråden när det är mycket att fokusera på men det har vi löst genom 

att arbeta på detta sätt (Denscombe 2009, s 253).  Våra intervjuer spelades in med diktafon, 

detta för att underlätta den senare analysen av vårt material. Vi berättade detta för våra 

informanter i början av intervjuerna och varför användningen av bandspelare var viktig, ingen 

av informanterna uttryckte något obehag inför inspelningen. Inledningsvis gjorde diktafonen 

sig påmind men våra informanter slappnade av fort och glömde diktafonens närvaro.  

 

2.2. Urval 

Anledningen till att vi har valt att undersöka flyktingars upplevelser är att det är dem som 

introduktionsprogrammen är utformade för och riktar sig emot. Vi har använt oss av ett 

subjektivt urval, vilket innebär att informanterna har handplockats till vår studie utifrån vissa 

förutbestämda kriterier (se redogörelse nedan). Uttrycket subjektivt urval används när man 

redan har kännedom om de människor eller skeenden som ska undersökas och med hänsyn till 

det gör urvalet med hänsyn till vilka man tror kan ge intressant information utifrån det valda 

ämnet (Denscombe 1998, s 37).   
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Till vår hjälp har vi haft flyktingsamordnaren i vår valda kommun som kände till våra 

informanter sedan tidigare. Hon hjälpte oss med urvalet utifrån följande kriterier;  

1)Våra informanter skulle ha flytt till Sverige och vara bosatta i den valda kommunen.  

Vår ursprungliga tanke var att de skulle ha genomfört hela introduktionsprogrammet vilket vi 

senare fick revidera då alla inte hunnit gå klart av olika anledningar (exempelvis på grund av 

barnafödsel eller att språkstudierna tagit längre tid). 2) Våra informanter ska ha varit minst 18 

år då de anlände till Sverige eftersom att introduktionsprogrammen för minderåriga inte är 

uppbyggda på samma sätt som för vuxna. 3) Vi valde att inte avgränsa oss till en specifik 

etnisk grupp eftersom att vi ville ha variation i informanternas upplevelser och därmed en 

spännvidd i vårt material. Introduktionsprogrammet är dessutom detsamma oavsett etnisk 

eller kulturell bakgrund.  Av samma skäl valde vi också att inte avgränsa vår studie till ett 

kön. Vi ville ha en spännvidd i informantgruppen där informanterna skiljer sig åt från 

varandra bland annat i avseenden som utbildning och arbete, detta för att få fler perspektiv på 

vad de upplevde har fungerat, inte fungerat eller vad som eventuellt har saknats för deras 

upplevelse av integrationen och introduktionsprogrammet. 

 

Med hjälp av flyktingsamordnaren skickade vi ut brev till de personer som utifrån våra 

kriterier var lämpliga för vår studie. Det innehöll information om vår studie och en önskan om 

att hitta informanter.  Ett par av våra informanter fick vi direktkontakt med under vårt första 

besök i kommunen och vi fick då chans att på plats berätta om vår studie. De informanter som 

vi träffade på plats tackade direkt ja till en medverkan medan flyktingsamordnaren har 

förmedlat kontakten med de andra. Vi har sammanlagt intervjuat sex personer i 

åldersintervallerna 31-44 år som varit i Sverige under två till fem år och som kommer från 

fyra olika länder (Afghanistan, Irak, Libanon och Somalia). 

 

 

2.3. Begränsningar och bortfall  

Våra informanter kom till kommunen mellan år 2006-2009. Anledningen till det är att 

merparten av de flyktingar som kommit tidigare inte längre bor kvar i kommunen utan har 

sökt sig vidare bland annat på grund av bättre arbetsmöjligheter i större städer. De informanter 

som har kommit till kommunen senare än 2009 anser vi inte har haft en ordentlig chans att 

bilda sig en uppfattning om introduktionsprogrammet och dess olika delar. Vi har också 

medvetet valt att inte ta kontakt med de flyktingar som av olika anledningar hade kunnat ta 
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skada av kontakten med oss, exempelvis informanter som lider av ohälsa. Vårt informantbrev 

skickades ut till åtta personer varav sex personer svarade och kunde tänka sig ställa upp på en 

intervju. I ett sent skede ångrade sig två av våra tilltänkta informanter vilket innebar att vi har 

haft totalt sex informanter i vår studie.  

 

2.4. Bearbetning 

Vi har använt diktafon under våra intervjuer och därefter transkriberat inspelningarna i sin 

helhet. Efter transkriberingen har vi båda läst igenom intervjuerna flera gånger och sedan 

tematiserat dem efter olika rubriker. Efter detta har vi jämfört och analyserat våra intervjuer i 

förhållande till varandra för att hitta likheter och olikheter i våra informanters upplevelser. Vi 

har efter att ha plockat ut de delar som varit mest relevanta för vår studie förankrat våra 

informanters berättelser i tidigare forskning och teorier. De citat vi har använt är språkligt 

korrigerade men utan att för den sakens skull ändra eller påverka innehållet (Holme & 

Solwang 1997, s 145: Denscombe 2009, s 400). Vi har varit noggranna med att citaten inte 

heller skulle förlora sitt ursprungliga innehåll. 

 

2.5. Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som används främst i kvantitativ och positivistisk 

forskning (Denscombe 2009, s 379). När man använder begreppen i en kvalitativ 

undersökning så är de dock inte helt självklara. Det finns forskare som till och med menar att 

det över huvudtaget inte går att använda begreppen i kvalitativa studier då de ofta ämnar 

undersöka människors tankar eller åsikter (Jacobsson 2008, s 165). Jacobsson menar att ett 

sätt att arbeta med validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie är att fundera kring den egna 

studiens metodologiska problem och beakta dessa under arbetets gång (Jacobsson 2008, s 

165-166). Det är också så vi har valt att arbeta. 

 

Validitet är ett begrepp som är ett mått på att man undersöker det man har avsett att undersöka 

(Denscombe 2009, s 380). Denscombe menar att det överlag är svårt att validera intervjuer 

och i synnerhet då det handlar om människors upplevelser och känslor då det inte finns något 

sätt att validera tankar och upplevelser. Han menar att det inte finns något sätt att veta att man 

har fått helt sanningsenliga svar under en intervju men att det ändå finns olika sätt för att 

styrka det resultat man har fått fram (Denscombe 2009, s 265). Att kontrollera den data man 

har kommit fram till med andra källor inom ämnet är ett sätt att validera sitt material liksom 
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att validera genom att ställa intervjuerna gentemot varandra och leta efter gemensamma 

teman. Man kan hysa en större tilltro till sitt resultat om det är en större grupp som har samma 

uppfattning än om det är taget ur ett enstaka citat (Denscombe 2009, s 266). 

 

Ett problem som finns då det kommer till intervjuer är den så kallade intervjuareffekten där 

det finns en risk att de intervjuade svarar vad de tror förväntas av dem eller för att 

tillfredsställa intervjuaren, något som kan påverka validitet och reliabiliteten (Denscombe 

2009, s 269). Vi har både före och efter intervjuerna diskuterat och problematiserat detta. En 

risk kan vara att våra informanter vill visa en mer positiv bild av deras upplevelser eftersom 

att flera av dem har en nära kontakt med flyktingsamordnaren. Vi har försökt hitta nyanser 

och tematisera intervjuerna och ser att det finns en samstämmig bild av mottagandet vilket vi 

anser talar för att validera vår studie.  

 

I våra intervjuer ställde vi hela tiden öppna frågor för att undvika att vara ledande och på så 

vis påverka svaren. Samtliga av våra intervjuer spelades in på band, vilket var väldigt viktigt 

för oss då det gäller att ha en validitet i materialet. Utan inspelningarna hade det varit lätt att 

missa relevanta delar i materialet och tack vare att vi spelade in intervjuerna kunde vi lyssna 

flera gånger. Att spela in intervjuerna gjorde också att vi kunde vara mer delaktiga i samtalen 

utan att behöva fokusera på att skriva (Jacobsson 2008, s 172). 

 

Reliabilitet syftar istället till att mäta tillförlitligheten i materialet. Det innebär att även om 

man gör en ny eller annan typ av mätning på samma fenomen/situation så bör slutresultatet 

vara detsamma vilket då innebär att resultatet har hög reliabilitet (Djurfelt m.fl. 2010, s 104-

105). Kvalitativa studier har generellt sätt en låg reliabilitet då det ofta avser människors 

tankar och upplevelser vilka är svåra att generalisera och kan förändras över tid och är 

beroende av kontext.  

 

2.6. Etiska överväganden 

Deltagandet i studien har varit helt frivilligt. Vi skickade inledningsvis ut ett informantbrev 

utformat på svenska och engelska med kontaktuppgifter till kommunens flyktingsamordnare. I 

brevet presenterade vi oss själva, studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att man som 

informant var anonym. För att inte riskera att tappa några informanter på grund av språkliga 

förbistringar framgick det också att det fanns tillgång till tolk. Vi har främst utgått från 
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vetenskapsrådets etiska riktlinjer och huvudkraven om; information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet s 6-15).  

 

I vår studie informerade vi deltagarna om studiens syfte och villkoren som gällde för deras 

medverkan, detta presenterades alltså dels i informantbrevet men också i intervjuernas 

inledning. Informanterna fick veta att deras medverkan är frivillig och att de hade rätt att när 

som helst avbryta sin medverkan. För att våra informanter skulle känna sig bekväma så fick 

de också själva välja plats för intervjun. Detta har resulterat i att vi har besökt ett par 

informanter i deras hem, andra i ett lånat rum hos flyktingsamordnaren och en intervju 

genomfördes på ett fik med möjligheter till stängd dörr. De gånger som intervjun har utförts 

hos flyktingsamordnaren har det varit i ett lånat rum och det har också varit informantens val. 

Att låta informanten bestämma mötesplats har varit viktigt för oss för att de skulle känna sig 

trygga i intervjusituationen. Vidare presenterades hur vi skulle använda oss av deras 

intervjusvar, alltså att det handlade om ett uppsatsarbete utifrån deras upplevelser av 

integration och introduktionsprogrammet och att intervjumaterialet inte sparas efter att 

uppsatsen är färdigskriven. Vi gav ut våra kontaktuppgifter för att de lätt ska kunna nå oss vid 

eventuella frågetecken efter sin medverkan. I vårt insamlade material har informanterna 

avidentifierats för att ingen utomstående skulle kunna härleda någon uppgift till en specifik 

person. Risken för att individer oavsiktligt kan identifieras om det är ett detaljerat material ska 

beaktas ur ett etiskt perspektiv. Vårt material kommer också endast att sparas till att studien är 

färdig och kommer sedan att förstöras. 

 

Utöver forskningsrådets etiska principer så har vi haft andra etiska dilemman att beakta i vår 

studie. Eftersom att det handlar om informanter som har varit i Sverige en kortare tid så 

innebar det en del språkliga förbistringar. I de fall det har behövts har tolk använts för att inte 

informanterna ska känna sig utsatta eller ha problem att förstå vad vi avser med våra frågor. 

En annan viktig aspekt var att vi inte skulle kunna tolka deras svar felaktigt. Det var också 

viktigt för oss ur en etisk synvinkel att de fick uttrycka sig på ett sätt som de kände sig 

bekväma med för att kunna ge utförliga och spontana svar. Tolken har tystnadsplikt och 

kravet på konfidentialitet tillsammans med en presentation av alla närvarande gjordes under 

inledningen av intervjuerna. 

 

Under planeringen av våra intervjuer undvek vi också att ta med frågor och teman av allt för 

känslig karaktär, som exempelvis frågor om flykten. Dessa frågor har inte heller haft någon 
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relevans för vår studie men i de fall informanter själva har kommit in på sådana spår så har vi 

låtit dem berätta.  

 

2.7. Arbetsfördelning 

Vår uppsats är ett resultat av gemensamma ansträngningar. Att redovisa vem som har gjort 

exakt vad är inte helt lätt då vi tillsammans har bearbetat all text. Vi har till exempel delat upp 

läsningen av tidigare forskning mellan oss men bearbetningen av texten är gjord tillsammans. 

Vissa gånger har vi tagit olika delar av texten och delat upp arbetet men sedan diskuterat och 

bearbetat även dessa textavsnitt tillsammans. Detta är alltså en gemensam produkt som är ett 

resultat av vårt samarbete. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet redovisar vi forskning som är relevant för uppsatsens olika frågor.  Vi har 

upplevt att det har varit relativt svårt att få en översikt över forskningsfältet och att det är ett 

ganska spretigt område. Sammanfattningsvis kan man säga att området kan förstås som 

präglat av tre olika inriktningar som handlat om upplevelser av integrationsprocessen, 

upplevelser av delaktighet och policynivå samt myndigheters bemötande. 

 

3.1. Upplevelser av integrationsprocessen 

Marita Eastmond (2011) har gjort en studie om offentliga insatser för integration och välfärd 

och analyserar detta utifrån bosniska flyktingarnas egna upplevelser och livsstrategier. Hennes 

studie visar att informanternas vilja att återupprätta ett normalt liv i Sverige stämmer väl 

överens med de politiska mål som finns för integration. För de bosniska flyktingarna var ett 

primärt mål att få arbete, inte endast för att vara självförsörjande utan också för att få en social 

identitet. De flyktingar som var föremål för studien upplevde också många av de statliga 

insatserna och introduktionsprogrammen som försvårande för möjligheten att komma ut i 

arbete. Förfarandet vid introduktionen upplevdes som standardiserat och att ingen hänsyn tog 

till deras tidigare arbets- och livserfarenheter. Eastmonds studie visar att de åtgärder som 

omskolning, rehabilitering och arbetsmarknadsprogram för att förbereda klienten för arbete 

kan innebära att de fastnar i olika åtgärder i stället för att faktiskt komma ut i arbete. 

Informanternas egna upplevelser av introduktionsåtgärderna var att ju längre de utbildades 

desto mer minskade deras chanser att få en fast anställning. Kritiken mot programmen är att 

de snarare är anpassade för att passa det skandinaviska välfärdssystemet än att möta upp det 
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faktiska behov som finns hos flyktingar. En annan svårighet för de bosniska flyktingarna var 

att de av allmänheten och professionella kategoriserades som traumatiserade i behov av 

rehabilitering vilket inte stämde överens med deras självbild. Samtidigt som man ser en 

tendens till att det egna ansvaret hos individen om att vara självförsörjande ökar så är 

introduktionen och de arbetsförberedande insatserna snarare fler än färre. Detta sätt att arbeta 

med flyktingar grundas i en lång tradition hos de nordiska välfärdssamhällena om jämlikhet 

och likhet. Eastmond menar att detta innebär en motsägelse i integrationspolitiken då man i 

Sverige hyllar mångkultur och olikheter samtidigt som jämställdhet bygger på en likhet till 

majoritetsbefolkningen och att det är denna man söker i normaliseringsprocessen och lärande 

för flyktingar. 

 

Åsa Gustafson (2004) har gjort en studie som behandlar integrationsprocessen hos bosniska 

flyktingar bosatta i Sverige. Även om studien behandlar bosniska flyktingars upplevelser så 

menar Gustafsson att resultatet också kan ge en bild av hur andra flyktinggrupper kan uppleva 

integrationsprocessen. I studien undersöks flyktingars upplevelser av vad som har varit viktigt 

för att känna sig integrerad och vad som varit svårt under de första åren i Sverige. Fokus har 

legat på individens livssyn, på hur denne hanterat de villkor som det innebär att komma till 

Sverige samt på hur den enskilde hanterar sin vardag. Syftet med studien var att bidra med 

kunskap och förståelse kring de livs- och integrationsvillkor som flyktingskapet innebär. Av 

de som deltog i studien var det många som upplevde att arbete varit det viktigaste steget för 

att integreras i det svenska samhället. Dock beskrevs upplevelser av att tiden mellan arbete i 

hemlandet och arbete i Sverige varit väldigt långt eftersom villkor om språkkunskap och 

kompletterande utbildning ofta krävs. Familjen beskrivs i studien som en viktig del eftersom 

den bidrar till kontinuitet i en tid som annars innebär förändringar, samtidigt uttrycks oro över 

att inte kunna upprätthålla familjestrukturerna och familjemedlemmarnas roller. På grund av 

exempelvis arbetslöshet, sämre ekonomi och förändrade sociala relationer upplever både 

männen och kvinnorna att rollerna förändrats. Det som problematiseras mest är förlorandet av 

mannens auktoritära roll som självklar familjeförsörjare och kvinnans roll som ansvarig för 

hushållet. Gustafsson beskriver hur en del personer har förmåga att hantera den nya tillvaron i 

Sverige och på ett relativt enkelt sätt normalisera livet, medan merparten av gruppen 

flyktingar har det svårare. För dem handlar det om det samhällets vilja att erbjuda civila, 

sociala och politiska rättigheter tillsammans med goda integrationsvillkor. Alla människor i 

samhället måste kunna verka i landet på samma villkor. Det handlar om respekt och intresse, 

skriver hon.  



 

  18 (51) 
 

 

Alistair Ager och Alison Strang (2008) har genomfört en studie i Storbritannien som dels 

bygger på tidigare forskning men också på fältstudier. I fältarbetet har de utifrån olika teman 

undersökt flyktingars upplevelser av vad som ligger till grund för en lyckad 

integrationsprocess. Deras studie sammanfattar dessa uppfattningar och används för att 

utveckla arbetet med flyktingar men också för att underlätta för den diskussion som förs kring 

flyktingmottagandet på olika nivåer i samhället. Exempel på teman som behandlas är språk, 

sysselsättning, utbildning, bostad, familj och hälsa, som alla har visat sig vara avgörande delar 

för att integrationen ska bli lyckad. I studien diskuteras sysselsättning som en mycket viktig 

del eftersom den automatiskt främjar andra delar såsom ekonomiskt oberoende, 

framtidsplanering, utökat socialt nätverk och utvecklade språkkunskaper. Ett problem när det 

gäller sysselsättningen hos denna grupp är att de ofta har utbildning men att de saknar 

dokument som kan styrka detta och på grund av det så är vidareutbildning ofta en viktig del 

av integrationen. Boende spelar en viktig roll för flyktingars välbefinnande liksom familjen 

eftersom den bidrar till att de kulturella strukturerna kan upprätthållas. Genom hela studien 

betonas det ömsesidiga beroendet mellan dessa olika teman. Ager och Strang avslutar med att 

betona vikten av att denna ram integreras i både politik och praxis för att kunna ha en verklig 

effekt.   

 

3.2. Upplevelser av delaktighet 

Helene Jacobson Pettersson (2008) har skrivit en avhandling om upplevelser av socialt 

medborgarskap och social delaktighet hos unga män och kvinnor med utländsk bakgrund. 

Syftet var att undersöka hur informanterna upplevde förutsättningarna för social delaktighet 

och ett socialt medborgarskap. Jacobson Petterson har tematiserat de ungas upplevelse kring 

boende, utbildning, arbete, fritid och politik. Informanterna menade att ansvaret för att bli 

fullvärdiga sociala medborgare med de sociala rättigheter och skyldigheter som medföljer låg 

på dem själva. Informanterna talade om social delaktighet inom olika nivåer, på individnivå 

menade det att det handlade om medmänsklighet och att göra något för sina medmänniskor. 

På gruppnivå ville de stödja andra socialt utsatta grupper och medverka till en bättre 

integrering och försöka ändra de fördomar som finns åt båda håll, både från människor med 

utländsk bakgrund och också människor med svensk bakgrund. På en strukturell nivå såg de 

sin sociala delaktighet som att rösta och därigenom kunna påverka samhället. De viktigaste 

sociala rättigheterna ansåg de var lika villkor för utbildning och på arbetsmarknaden. 
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Uppfattningen om hinder på arbetsmarknaden var att informanterna oroade sig för att på 

etniska grunder väljas bort av arbetsgivare. ”Vare sig de unga kvinnorna eller männen med 

utländsk bakgrund säger att de ser absoluta hinder för delaktighet inom något av områdena, 

boende, utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och politik. Däremot upplever de relativa hinder 

främst inom områdena arbete och social förankring i meningen acceptans och gemenskap 

med etniska svenskar” (2008, s 160). Informanterna hade en svag tilltro till samhällsåtgärder 

som hjälp för inkludering och social delaktighet i samhället och satte i stället individens 

förmåga i fokus för att nå delaktighet. Det finns många likheter med Ager och Strangs 

ramverk för vilka teman som är relevanta för integration och delaktighet, ett konkret exempel 

är då det gäller fritid och att man där upplevs ha förutsättningar att umgås på lika villkor. Ett 

framträdande drag för den undersökta gruppens helhet var informanternas engagemang och 

ansvarskänsla för delaktighet i samhället. 

 

Barzoo Eliassi (2010) har gjort en studie om unga människor med kurdisk bakgrund i Sverige 

och hur de formar sin identitet i relation till processer om att tillhöra eller exkluderas, ett ”vi” 

och ”dem”. Hans informanter upplevde att de kom i kontakt med diskriminering och 

stigmatisering på grund av sitt ursprung inom många olika områden som; skola, av 

massmedia och på arbetsmarknaden. De upplevde att de förnekades att vara jämlika svenskar 

vilket delvis upplevdes bero på rasistiska strukturer i samhället. Att uppfattas som svensk 

handlade inte bara om att ha ett svenskt medborgarskap utan ”svenskhet” konstrueras i 

vardagslivet. Eliassi menar att infödda svenskar naturligt har en position där de kan sätta 

gränser för vad som är svenskt och vad som inte är det. De unga i Eliassis studie har haft olika 

strategier för att hantera den diskriminering som de har blivit utsatta för, vissa har bemött den 

med tystnad, andra med våld medan en del har försökt anpassa sig till det svenska genom att 

byta namn till mer svenskklingande namn. Även här framkommer alltså att jämlikhet bygger 

på likhet till svenskar. Att inte känna sig motarbetad och diskriminerad är viktiga faktorer för 

upplevelsen av att känna att man tillhör och känner sig hemma. Att känna sig hemma, menar 

Eliassi, är en social process där den dominerande befolkningen utgör en viktig del och att det 

är viktigt att tillhörighet skiljs från begrepp som ”svenskhet” eftersom att det är en av de 

största anledningarna till att informanterna i studien upplevde sig som avvisade.  
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3.3. Policynivå och myndigheters bemötande 

Marie Bengtsson (2002) har gjort en studie om relationen mellan kommun och stat när det 

gäller makt och beroende. I studien undersöker hon också relationen mellan dessa utifrån ett 

specifikt politikområde – flyktingmottagandet. När det gäller flyktingmottagandet så är staten 

och kommunen i de flesta fall överrens om vem som ansvarar för vad men inte alltid vad detta 

innebär. Eftersom de på grund av ett ömsesidigt beroende inte alltid själva kan bestämma så 

behöver de ofta förhandla och upprätta avtal med varandra. Den makt som staten besitter är 

den finansiella makten medan kommunen är den part som har organisatoriska resurser, vilket 

innebär att de ordnar det praktiska mottagandet. Den kommunala självstyrelsen som i grund 

och botten är ett politiskt beslut gör det svårt för staten att skriva tvingande lagar. Dock har 

staten gett kommunerna extra resurser för att ordna flyktingmottagandet vilket kan ses som en 

slags styrning i sig eftersom det ställer ökade krav på kommunerna. Kommunerna har dock 

samtidigt begärt extra resurser för att kunna arbeta med mottagandet vilket gör att det inte 

enbart kan ses som statlig styrning. En slutsats Bengtsson drar är att staten i 

flyktingmottagandet varit mer reaktiv än aktiv. Hon menar då att staten inte tagit så mycket 

egna initiativ utan till största del rättat till problem när det uppstått påtryckningar från 

kommunerna. En annan slutsats som dras är att när staten är sårbar så välkomnas 

kommunerna till förhandlingar men när sårbarheten är omvänd så diskuteras det inte i samma 

utsträckning. Den kritik som syns tydligast idag är dock att staten allt mer inte tar sitt ansvar 

utan lägger över för mycket på kommunerna.  Även om det system som idag finns har klarat 

av att ordna mottagandet trots varierande förutsättningar så menar Bengtsson att man 

någonstans måste ställa sig frågan om systemet finns kvar på grund av att det är så svårt att 

förändra. Att ändra systemet skulle innebära omfattande politiska, ekonomiska och 

organisatoriska resurser vilket inte prioriteras så länge det fungerar.   

 

Karen Fog Olwig (2011) har gjort en studie där hon jämför Sverige, Norge och Danmark och 

deras sätt att arbeta för integration och vilken betydelse detta har för individen. Olwigs studie 

visar också på de faktorer för invandrade och flyktingar som de själva anser har underlättat för 

integrationen. Länderna delar liknande invandringshistoria och är välfärdssamhällen vilket 

gör dem intressanta för jämförelser. Trots likheter skiljer länderna sig från varandra när det 

gäller politik, ideologier och i attityden till invandrare och flyktingar. I Sverige är 

integrationspolitiken uppbyggd utifrån en tanke om mångkultur som berikande medan Norge 

och främst Danmark intog en mer restriktiv hållning. Danmarks integrationspolitik är mer 
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assimilationsinriktad vilket får betydelse för invandrade och flyktingar. Skillnaderna 

avspeglar sig bland annat i den familjeåterföreningspolitik som drivs där Danmark har infört 

stränga och försvårande regler för anhöriginvandring och där Sverige för en mer liberal 

politik. Olwigs studie visar att samhällets attityd spelar en stor roll för den enskildes 

upplevelser av att känna sig etablerad och att attityderna är föränderliga över tid. Medias bild 

av invandrare och flyktingar har också spelat en stor roll för välbefinnandet, när en negativ 

attityd till invandring har dominerat så upplever många invandrare att utanförskapet har ökat.  

 Integration som begrepp menar hon genomsyras av samhällets moraliska och kulturella 

värderingar om vad som krävs för att bli en ordentlig medborgare och medlem av samhället. 

 

Barzoo Eliassi (2006) har varit med och medverkat i en rapport från SOU ”Den segregerade 

integrationen om social sammanhållning och dess hinder” i ett kapitel som behandlar 

socialarbetares medvetenhet kring diskriminerande faktorer mot klienter med 

invandrarbakgrund. Rasism inom socialtjänsten är outforskad mark och Eliassi menar att det 

innebär en stor kunskapslucka. Studiens syfte var att undersöka socialarbetares (eventuella) 

diskriminerande föreställningar om klienter med annat ursprung och också att se deras 

resonemang kring integration, rasism och ett mångkulturellt samhälle. Hans studie visar att 

det inte förs några direkta resonemang på organisatorisk nivå då det kommer till rasism då 

detta är ett laddat ämne. Från högre nivå tillförlitar man sig på den enskilde socialarbetarens 

förmåga att behandla klienter ”icke-diskriminerande”. Hans studie visar att det handlar 

mycket om den enskilde socialarbetarens uppfattningar för hur klienten blir behandlad. Ett par 

av informanterna i studien anser att invandrare behandlas stereotypt från vissa uppfattningar 

som finns om deras kultur. Ett problem menar Eliassi är att det finns en ”vi” och ”dem” 

uppdelning som visar sig bland annat genom stigmatiserade områden, en uppdelad 

arbetsmarknad och rasism. För att kunna göra ett gott socialt arbete menar Eliassi att man 

måste vara medveten om sin position och maktställning samt att analysera individers problem 

både på individ och också på en strukturell nivå. Slutligen framhåller han att man inom 

socialtjänsten borde arbeta för att utbilda sina anställda i forskning kring diskriminering och 

hur kontexten har sett ut över tid för att identifiera vilka grupper som kan bli utsatta för 

diskriminering i dag. 

 

Forskningen kan alltså delas upp främst inom dessa områden som vi har redogjort för 

(upplevelser av integrationsprocessen, upplevelser av delaktighet och policynivå samt 

myndigheters bemötande). Denna översikt visar att känslan av att vara integrerad styrs av en 
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rad olika faktorer. Förutom de centrala delarna där språk, arbete och familj utgör viktiga delar 

för känslan av att vara integrerad så har också de rådande samhälleliga attityderna en 

betydande roll för den enskilde. Lika villkor då det gäller exempelvis social delaktighet och 

sociala rättigheter är också avgörande för en känsla av integration och välbefinnande. 

Forskningen visar att många av de processer som flyktingar går igenom som nyanlända 

uppfattas som en typ av ”normaliseringsprocess” som bygger på en likhet till 

majoritetsbefolkningen. 

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH CENTRALA 

BEGREPP 

I den här delen redogör vi för teorier och begrepp som vi använder för att förstå och analysera 

vår empiri. Vi börjar med att redogöra för Bauman och Mays teoretiska diskussion kring ”vi” 

och ”de andra” och fortsätter sedan med Norbert Elias teorier om ”de etablerade” kontra ”de 

utomstående”. Därefter beskriver vi tre relevanta begrepp som är nära knutna till vårt ämne; 

segregation, integration och assimilation, där vi i första hand tar hjälp av den teoretiska 

diskussion som Maud Edgren- Schori fört om social exkludering.  

 

4.1. Bauman och Mays teori om ”vi” och ”de andra” 

Zigmunt Bauman och Tim May har teoretiserat och diskuterat begreppen ”vi” och ”de andra” 

utifrån den tendens vi människor har att dela upp omgivningen i dessa två kategorier, också 

kallade in- och utgrupper.  I kategorin ”vi” placerar vi oss själva och de människor vi anser att 

vi tillhör och sympatiserar med medan vi i kategorin ”de andra” placerar de personer som vi 

varken kan, eller vill, tillhöra. Ingen grupp kan existera utan den andra och grupperna 

fungerar stärkande för varandras identitet, sammanhållning och trygghet. Inom den grupp som 

utgör ett ”vi” finns vänskap och värme samt en trygghet som baseras på att man förstår 

varandra. ”Utgruppen” står i kontrast till denna gemenskap och uppfattas därför många gånger 

som skrämmande. Även om vi många gånger identifierar oss med de människor som finns i 

vår omgivning och som vi möter dagligen så är fysisk närhet inget måste utan vi kan likaväl 

identifiera oss med större och mer spridda grupper. Exempel på dessa är kön, klass och 

etnicitet (Bauman & May 2006, s 47-49). Bauman och May diskuterar också Norbert Elias 

teori som handlar om konflikter mellan in- och utgrupper då det avser etnicitet och etniska 

minoriteter som är en fördjupning av dessa resonemang (Bauman & May 2006, s 51). 
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4.2. Elias teori om ”de etablerade” och ” de utomstående” 

Norbert Elias använder sig av begreppen ”de etablerade” och ”de utomstående” för att 

förklara konflikter mellan de som Bauman och May beskriver som in- och utgrupper. Elias 

har bland annat jämfört tre olika bostadsområden i Storbritannien. Av dessa olika 

bostadsområden fanns det ett område som var stämplat som ”det sämre”. När de olika 

områdena studerades närmare fanns inga egentliga skillnader. (Elias & Scotson 1999, s 1,4).  

 

Elias förklarade fenomenet utifrån gruppernas olika förmågor att skapa sammanhållning inom 

gruppen och menar att sammanhållning är grunden för att inta en övre maktposition. Den 

grupp som besitter makten (den etablerade gruppen) ser sig själva som överlägsna och har 

makt att definiera både sig själva, de utomstående samt de utomståendes syn på sig själva och 

de etablerade (Elias & Scotson 1999, s 5). Den sammanhållning som Elias menar utgör en 

grund för att inta en maktposition skapas bland annat genom ett undvikande av de 

utomstående och social kontroll (exempelvis skvaller) (Elias & Scotson 1999, s 17).  

 

Det som bevarar denna maktobalans är den etablerade gruppens förmåga att tillskriva de 

utomstående dåliga egenskaper, vilket de själva anser sig vara motsatsen till. Vanligt är att de 

utomstående får representeras av de ”värsta” eller ”sämsta” i gruppen, medan de etablerade 

representeras av de som är mest ”föredömliga” (Elias & Scotson 1999, s 7). Att bestämma en 

annan grupps mindre värde är en strategi för de etablerade att behålla sin sociala 

överlägsenhet och det som gör strategin framgångsrik är att de ”utomstående” formar sin 

gruppidentitet efter dessa attityder och fördomar och därmed också ser sig själva som svaga 

(Elias & Scotson 1999, s 2).  

 

4.3. Social exkludering och utanförskap 

Edgren-Schori menar att det finns delade meningar kring begreppet social exklusion och att 

forskare inte har nått konsensus av vad begreppet innebär när det gäller svenska förhållanden 

(Edgren-Schori 2002, s 108). Klart är dock att det på olika sätt handlar om olika mekanismer 

som gör att vissa grupper av människor inte är fullt inkluderade i samhället. Sociologen David 

Byrne har exempelvis valt att definiera begreppet på följande sätt; 

 

”Social exklusion är en övergripande formulering som refererar till den 

dynamiska process av att bli utesluten, helt eller delvis, från varje socialt, 
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ekonomiskt, politiskt eller kulturellt system som är avgörande för en persons 

integration i samhället. Social uteslutning kan därför ses som ett förnekande (eller 

en icke-realisering) av de allmänna, politiska och sociala medborgerliga 

rättigheterna” (Byrne 1999, s 2) 

 

Exkluderande samhällsprocesser beskriver alltså hur olika utsatta grupper nekas full 

delaktighet inom olika områden i samhällslivet (Schori-Edgren 2002, s 102). Sociala 

exklusionsprocesser diskuteras ofta i relation till utsatta grupper med bristande resurser då det 

gäller så väl ekonomi som nätverk, vilket också innebär att de har svårare att etablera sig 

exempelvis på arbetsmarknaden. Just boende och arbetssegregation ses som några av de 

främsta exkluderande samhällsprocesserna i synnerhet för flyktingar och invandrare (Edgren-

Schori  2002, s 29-30). Ofta talar man om social exklusion eller social utestängning när man 

benämner dessa människors livsvillkor i vardagen och då man pratar om de sociala, 

ekonomiska och politiska marginaliseringsprocesser som dessa människor utsätts för. Social 

exkludering är ett starkare begrepp än segregation. Dock utgör social exkludering en av 

mekanismerna bakom segregationsprocessen (Edgren-Schori 2002, s 99-100, 105). 

 

4.4. Segregation 

Segregationsprocessen innefattar åtskiljanden av olika grupper där det också är en hierarkisk 

skillnad. Segregation handlar om ett över- och underläge och etablerade kontra utanförstående 

(Franzén s. 27). Att olika grupper i samhället bor både geografiskt och socialt åtskilda är i sig 

inget nytt fenomen. Social stratifiering och befolkningsgrupper som i olika avseenden kan 

betraktas som minoritet eller majoritet finns i alla samhällen, och följaktligen förekommer 

rumslig segregation inom många områden. Ett relativt nytt begrepp inom 

segregationsdiskussionerna är dock den allt mer utbredda etniska boendesegregationen, där 

människor med ursprung från andra länder av olika anledningar bosätter sig i samma område. 

Tidigare omfattade den etniska segregationen enstaka kvarter men omfattar nu hela stadsdelar 

(Magnusson Turner 2008, s 16-17).  

 

Irene Molina beskriver den etniska segregationen i Sverige som en etablerad föreställning av 

att människor från olika kulturer väljer att bosätta sig i närheten av varandra för att de söker 

sig till likasinnade, vilket innebär att man ser det som att dessa människor skapar segregation. 

Detta innebär att man blundar för de strukturella och samhälleliga fenomen som ligger bakom 
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segregation och studier som gjorts på senare tid visar att invandrares möjligheter att bestämma 

sin bostadsform (hyresrätt, bostadsrätt) liksom område är väldigt begränsade. Likaså är det 

vanligen de marginaliserade områdena som studeras när man tittar på segregation som 

fenomen och inte de dominerade, starka grupperna och områdena som också är med i 

skapandet av segregation och inte minst ett upprätthållande av ett ”vi” och ”dem” (Molina s 

54-55). 

 

4.5. Social inkludering och integration 

Integration är ett svårdefinierat begrepp som ofta används i samband med invandrings- och 

flyktingpolitik. I svenska akademins ordlista förklaras ordet som ”sammanförande till en 

helhet”. Begreppet kommer ursprungligen från det latinska integer som bland annat betyder 

hel, oskadad och oförminskad (Popoola, 2008 s 192).  

 

Margareta Popoola förklarar integration som en process där man förenar skilda delar till en 

helhet utan att de olika delarna behöver ge upp sina värderingar eller kulturella 

föreställningar. Invandrare och flyktingar ska alltså inte behöva ge upp sin värdegrund för att 

anpassa sig efter majoritetsgruppen i samhället (Popoola 2008, s 192). Både minoritet och 

majoritetsbefolkningen ska anpassa sig till varandra i en gemensam process (Gustafsson 2004, 

s 36). Popoola tar hjälp av olika värden för att beskriva integrationsprocessen, bland dessa 

värden finns inkludering som i det här fallet innebär att invandrare och flyktingar kan tillhöra 

hela, eller delar, av samhället. Inkludering kan uppfattas vara en synonym till ordet 

integration men kan också uppfattas som en del av integrationen. Generellt sätt beskrivs 

inkludering som den process där flyktingar blir delaktiga inom olika samhällsområden som; 

arbetsmarknad, utbildning och barnomsorg. Integration handlar om att uppnå en gemenskap i 

samhället präglat av social närhet, delaktighet och jämlikhet mellan olika grupper och att 

minoriteter har samma villkor för deltagande i samhället som majoritetsbefolkningen 

(Popoola s 14-15). 

 

Popoola redogör också för assimilationsbegreppet. Assimilation syftar till att 

minoritetsgrupper som lever i samhället helt och hållet ska anpassa sig till 

majoritetsbefolkningen. Dessa grupper förväntas då att ge upp sitt språk, religion och andra 

värderingar som skiljer sig från majoritetens och på så vis bli lika majoritetsbefolkningen 

(Popoola, 2002 s 17). 
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De här teorierna och begreppen är viktiga för att kunna förstå och analysera vårt material. I 

vårt tidigare avsnitt om forskningsläget så kan man se att integrationens huvudproblem är de 

exkluderande mekanismer som finns på olika nivåer i samhället och att utmaningen för 

introduktionsprogrammet är att få flyktingar integrerade och där med inkluderade i samhället.  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Inledningsvis kommer vi att presentera våra informanter. Vi har redogjort för deras svar under 

respektive rubrik. Rubrikerna är satta utifrån informanternas upplevelser, vilka också är delar 

som ingår i introduktionsprogrammet. De citat vi har tagit med är, som vi tidigare nämnt, 

språkligt korrigerade men utan att för den sakens skull ändra eller påverka innehållet. 

Analysen görs löpande i texten.  

 

5.1. Presentation av informanter  

Intervjupersonernas namn är fingerade och de heter i verkligheten något annat, vi har dock 

valt att ge dem namn som förekommer i deras ursprungsländer. Vår valda kommun betecknas 

med XX och närliggande kommuner med YY.  

Abdi, man från Irak, 36 år. Flydde ensam till Sverige 2006. Flyttade till kommunen 2007.  

Muhammed, man från Somalia, 41 år. Kom till Sverige med delar av sin familj 2007. 

Flyttade till kommunen 2008.  

Nuur, man från Afghanistan, 31 år. Kom till Sverige 2006 och väntar fortfarande på 

permanent uppehållstillstånd. Gift med Shakiba. Flyttade till kommunen 2008.  

Shakiba, kvinna från Afghanistan, 31. Gift med Nuur. Kom till Sverige 2008 och flyttade till 

kommunen samma år.  

Hamid, man från Libanon, 39 år. Gift med Zhara. Kom till Sverige 2006 och fick 

uppehållstillstånd 2009.  

Zhara, kvinna från Irak, 44 år. Gift med Hamid. Kom till Sverige 2007.  
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5.2. Bakgrund  

Gemensamt för våra informanter är att de har flytt till Sverige från sina hemländer och alla är 

boende i vår valda kommun. Kommunen är en liten svensk landsbygdskommun med en 

mindre tätort i vilken informanterna är bosatta. Våra informanter hade väldigt liten kännedom 

om Sverige innan de kom men kände till att det var fred och frihet. Även om de på många 

plan har liknande åsikter så skiljer sig deras uppfattningar en del åt vad som har bidragit och 

vad som försvårat deras integration och etablering i ett nytt samhälle. I vår studie upplevde till 

exempel en av informanterna att han tack vare att han kom ensam till Sverige ”tvingades” ut i 

samhället för att skapa nya kontakter och på så sätt kunde etablera sig snabbt.  

5.3. Tankar om Sverige 

Våra informanter har alla kommit som flyktingar till Sverige. Alla utom en har inom ett år 

från ankomsten fått uppehållstillstånd och därmed fått möjlighet att stanna i landet. 

Genomgående i våra informanters berättelser är att de hade väldigt liten, eller ingen, kunskap 

om Sverige innan de kom till landet. De flesta hade inte heller mycket av sitt gamla liv kvar i 

sina hemländer. Zhara berättare exempelvis att hon varken hade hus eller familj kvar när hon 

bestämde sig för att fly från Irak. I kriget blev hennes hem nedbränt och den familj som 

överlevt hade redan flytt till olika länder.  

 

Detta är en bakgrund flera av våra informanter delar, livet i hemländerna blev ohållbart och 

för att överleva och skaffa sig bättre möjligheter så var flykten den enda utvägen. Ingen av 

informanterna hade alltså någon tydlig bild av Sverige som land men flera av dem pratar om 

en positiv föreställning om Sverige som ett land där det råder ”fred och frihet”. 

Förväntningarna på det nya landet och hur man skulle tas emot som flykting var dock låga. 

Abdi berättar att han inte väntade sig något men att han tvärt emot sina förväntningar snabbt 

fick hjälp med grundläggande behov, som boende och pengar. Tack vare det kunde han också 

klara sig rent praktiskt redan från första dagen även om det kändes tufft och ensamt. 

 

5.4. Att etablera sig och finna sin plats 

Flykten och ankomsten till Sverige har för våra informanter inneburit att de lämnat det land 

de sedan länge varit etablerade i för att istället bli främlingar i ett, för dem, helt okänt 
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samhälle. I det nya landet tillhör de inte längre majoriteten på det naturliga sätt som de gjort i 

sitt hemland. Nu utgör de istället den grupp som Bauman och May beskriver som ”de andra” 

(Bauman & May, s 47, 51).  

 

För merparten av våra informanter har det vid ankomsten till Sverige inte heller funnits någon 

möjlighet att välja bosättningskommun. Flera av dem berättar om att de på olika sätt hänvisats 

till kommuner de inte känt till och där de först inte velat bo. Abdi berättar exempelvis om hur 

han först bosatte sig i en annan mindre stad där han snabbt kände sig hemma, träffade vänner 

och ville stanna, men att han fick flytta eftersom migrationsverket menade att han inte kunde 

stanna där. 

 

 ”Jag ville faktiskt stanna i YY men migrationsverket sa ”nej tyvärr”. Det fanns 

redan många invandrare där. Det fanns inga möjligheter att stanna där sa de. 

”Men i XX kommer de att acceptera dig.” Då sa jag okej. Jag var jättenervös 

först. Jag hade bott i YY i fyra månader och hade lärt känna kompisar. Jag gick i 

skolan där också, SFI. Men… ja, jag sa att det var okej. Inte så långt emellan. 

Men faktiskt… när jag först kom till XX var det jättejobbigt här. Lägenheten var 

tom och jag kände ingen. Första veckan var jättejobbig för mig. Men efterhand 

blev det lättare.” (Abdi) 

 

Abdis berättelse pekar på att den första tiden i Sverige kan präglas av uppbrott och 

omställningar. Att man kan etablera sig på en plats under den första tiden då man ansöker om 

uppehållstillstånd men att man sedan kan tvingas bryta upp på nytt eftersom beslut om 

permanent uppehållstillstånd kan innebära att man blir hänvisas till en ny kommun. För Abdi 

innebar det en förändring som var svår och som präglades av ensamhetskänslor – något som i 

och med den nya introduktionsperioden efterhand övergick i en ny etablering i den nya 

kommunen. Zhara och Hamid beskriver på liknande sätt att de inte har kunnat påverka vilken 

stad de skulle bo i utan att möjligheter och begränsningar har styrts av myndigheter. 

 

”Vi valde inte att bo här men kommunen valde att vi skulle bo här. Jag har gett 

mitt öde till kommunen, jag sa att de fick bestämma.” (Zhara) 

 

Zharas beskrivning tyder på att hon accepterat att hon som flykting inte kan styra över sitt liv 

fullt ut utan att det är myndigheter som har en stor inverkan på hennes liv. Detta är en 
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uppfattning som våra informanter har överlag, de accepterar hur situationen ser ut och hyser en 

stor tilltro till att kommunen gör det som är bäst. Det är infödda svenskar och kommunen som 

är de etablerade och som sätter upp villkor för de utomstående i det här fallet 

introduktionsprogrammet (Elias & Scotson 1999, s 2, 5). De utomstående litar på att 

kommunens insatser kommer att hjälpa dem att integreras i det nya samhället. Samtliga 

uttrycker upprepande gånger under våra intervjuer att de är väldigt tacksamma över att ha fått 

komma till Sverige och kunna påbörja ett nytt liv vilket kan vara ett skäl till att de accepterar att 

de inte helt kan bestämma över sin situation. Deras uttryckta tacksamhet kan också innebära att 

de inte ifrågasätter de olika delarna av introduktionsprogrammet. Även Abdis berättelse visar 

att han lägger mycket av sitt öde i kommunens eller i olika myndigheters händer. Abdi berättar 

hur han tvingades lämna den kommun han bott i under fyra månader eftersom det, som han 

upplevde det, inte fanns någon plats för honom. Istället blir han hänvisad till en annan kommun 

där de kan ta emot honom. Av våra informanters berättelser kan vi utläsa att det från början inte 

varit helt enkelt att finna en plats att slå sig till ro på i det svenska samhället.  

 

Nuur och Shakiba är de enda av våra informanter som själva har valt att flytta till kommunen 

från den kommun de först blev placerade i. Lugnet och tystnaden som det innebär att bo på en 

mindre ort har varit viktig för dem liksom för alla våra informanter och många av dem 

uttrycker att de inte kan tänka sig att flytta en gång till. 

 

5.5. Bemötandet i kommunen  

Liksom Marie Bengtsson (2002) redogör för i sin studie så har kommunen stora befogenheter 

att själva utforma mottagandet efter de statliga målen. Vår undersökningskommun är liten 

vilket innebär att flyktingsamordnaren har huvudansvar för de flesta insatserna när det 

kommer till mottagande, boende, ekonomi och sysselsättning. Vi uppfattar genom de 

intervjuer vi har gjort att våra informanter har upplevt mottagandet som en väldigt positiv del. 

Deras berättelser visar att flyktingsamordnaren i kommunen arbetar med ett stort personligt 

engagemang och att hon känner till varje informant väl.  

 

Det är just den personliga kontakten vid ankomsten som har visat sig utgöra en viktig del för 

att känna sig välkommen. Kommunens flyktingsamordnare möter alltid upp nyanlända på 

tågstationen vid ankomsten och visar dem till deras boende och närområdet. Att det är en liten 
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kommun innebär att de har haft mycket kontakt med flyktingsamordnaren i flera olika 

avseenden.  

 

Att praktiska delar som mat och boende var ordnat från början menar de är tecken på ett varmt 

bemötande och ett gott omhändertagande, något som tydligt verkar ha bidragit till att de också 

känt sig välkomna. 

 

”Första gången jag kom hit pratade jag med XX (flyktingsamordnaren) och det 

var väldigt bra, jag hade inte tänkt att jag kommer till Sverige och har allt från 

början. Jag flyttade hit och första dagen sa de att jag har lägenhet och pengar.” 

(Nuur) 

 

”De har verkligen tagit emot oss bra här och tog hand om oss ordentligt. Vi fick 

mat och allt var bara positivt, de har verkligen välkomnat oss ordentligt.” 

(Hamid) 

 

Samtidigt som upplevelsen av bemötandet i vår specifika kommun upplevs som väldigt 

positivt så menar också de informanter som först hamnat i andra kommuner att de även där 

har känt sig välkomna och blivit bemötta med stor respekt. Muhammed påpekar flera gånger 

att han alltid blir bemött med respekt och vänlighet av människor i Sverige vilket han 

uttrycker en tacksamhet för. Nuur beskriver på liknande sätt hur han upplever sig ha blivit väl 

bemött, något som också lett till att han trivs. 

 

”Min Komvux-lärare frågade mig om vad jag tyckte om Sverige. Jag sa; lätta 

människor men svårt språk!” (Nuur) 

 

Nuurs citat är talande för våra informanters berättelser och uppfattningar om mottagandet. 

Han och hans fru upplever att de har blivit väl mottagna av så väl myndighetspersoner som av 

människorna i Sverige. Alla informanter upplever att just flyktingsamordnaren i kommunen 

är, och har varit, väldigt betydelsefull och någon de fortfarande har en nära och positiv 

kontakt till. Många uttrycker också att de ser henne som en vän.  

 

”XX (flyktingsamordnaren) mötte mig vid tåget och bjöd på pizza… skratt… det 

var bra fast sen kände jag mig ju förstås ensam sen när hon åkt och jag bara hade 
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en tom lägenhet … det var faktiskt hon som ordnade det jobbet jag har nu.” 

(Abdi) 

 

Eliassi (2006) pekar på att invandrade och flyktingars upplevelse av bemötandet från 

myndighetspersoner går att härleda till vilka uppfattningar den enskilda socialarbetaren har 

och dennes medvetenhet kring diskriminerande faktorer mot invandrare. Utifrån våra 

informanters uppfattningar om bemötandet de har fått så kan man dra slutsatsen att 

flyktingsamordnaren har kunnat se dem som individer och tillgodosett deras behov vid 

ankomsten.  Det blir tydligt att det har varit positivt att det är en och samma person som har 

hållit i de flesta trådarna till introduktionen och att de har knutit starka band till varandra.  

 

5.6. Erfarenheter av boende 

Boende har visat sig ha en central betydelse för känslan av sammanhang och integrering. 

Liksom Helene Jacobsson Petterssons (2008) studie visar anser inte heller våra informanter att 

de ser några direkta hinder för att kunna styra över sin boendesituation. De upplever tvärtemot 

att de har stora möjligheter och blir lyssnade på när de har haft synpunkter. De relativa hinder 

som informanterna i Jacobsson Petterssons studie upplever om acceptans och gemenskap med 

etniska hinder upplevs inte heller av våra informanter då de uttrycker just att de har blivit 

accepterade och respekterade av sin omgivning. I de fall då de inte har trivts av olika 

anledningar så har kommunen efter en tid kunnat ordna ett nytt boende.  

 

Gemensamt för våra informanter är att de idag trivs väldigt bra där de bor och att de upplever 

att de har blivit lyssnade på när det har varit något som har varit fel. Muhammed berättar om 

att hans familjs första boende inte kändes bra på grund av en granne som uttryckte fientliga 

åsikter om honom och hans familj. Grannens fientlighet skulle kunna härledas till Bauman 

och Mays resonemang om att spänningar uppstår när de etablerade behöver lämna plats för de 

utomstående. Vanligtvis är spänningarna ömsesidiga men de etablerade kan hävda sin rätt 

genom att de levt i landet under lång tid (Bauman & May 2006, s 51). För Muhammed 

innebar det att de inte längre kände sig trygga och boendesituationen kändes till slut ohållbar. 

Efter att ha signalerat detta till flyktingsamordnaren fick de också ett nytt boende där de trivs. 

 

”Nu är vi väldigt glada, det är inga problem. Jag känner alla som bor i närheten 

och alla respekterar och välkomnar mig. Jag har inte så mycket tid över så jag 
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träffar inte folk så mycket, men alla gillar och respekterar mig.” (Muhammed) 

 

Zhara och Hamid har också flyttat inom orten på eget initiativ. Deras nuvarande lägenhet trivs 

de väldigt bra i och understryker också vikten av att ha inflytande över sitt boende.  

 

”Först bodde vi i en annan lägenhet i XX men vi trivdes inte riktigt och nu har vi 

fått den här. Vi trivs jättebra, den här lägenheten är bättre än den förra. Den 

förra hade bara ett rum.  Jag har inrett lägenheten själv och här har vi grannar 

som vi tycker om och vi brukar hjälpa varandra med olika saker, vi dricker kaffe 

tillsammans och träffas.” (Zhara) 

 

Alla informanter menar att det är viktigt att bo tillsammans med svenskar och att de vill lära 

känna svenskar. Den kontakten är viktig för att känna sig hemma och att lära sig språket ännu 

bättre. De uttrycker också att det är viktigt att ha ett boende där man trivs, som inte är för litet 

och som är hemtrevligt. För att känna delaktighet i samhället och med de andra invånarna så 

är det viktigt att inte bara bo tillsammans med människor från andra länder. Att det är en liten 

ort gör att de både träffar svenskar och människor med annat ursprung vilket de upplever 

positivt.  

  

Popoola diskuterar om att valmöjligheterna för flyktingar då det kommer till boende är små, 

detta på grund av att de oftast kommer helt utan resurser och med ett väldigt begränsat socialt 

nätverk. De områden som erbjuds är oftast inom allmännyttans bestånd och i sådana områden 

som ses som oattraktiva (Popoola 2002, s 213). I vår valda kommun finns ingen utbredd 

boendesegregation. Även om de flesta av våra informanter bor i samma del av orten så bor det 

fortfarande många svenskar i samma område. Detta uttrycker våra informanter är en viktig del 

för integrationen - att umgås och bo tillsammans med svenskar. Abdi säger att han har vänner 

som bor i större städer och i mer segregerade områden där man inte behöver lära sig språket.  

 

”De klarar sig ändå, där kan man klara sig med sitt hemspråk oavsett vilket land 

man kommer ifrån…” (Abdi) 

 

Boendesegregationen ses som problematisk och ofta som en direkt motsats till integration. 

Förklaringar till segregationen ser man också som ett upprätthållande om ”vi” och ”de andra”.  

Popoola beskriver att upprätthållandet av segregation och exkludering också kan härledas till 
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privata hyresvärdars krav på sina hyresgäster om fast inkomst samt arbete och att de där 

igenom indirekt kan välja vilka de vill ha i sitt bostadsbestånd. Utåt sätt kan de mena att det är 

utav omtanke för sina hyresgäster om att inte sätta dem i skuld, medan en annan tolkning av 

kraven om fast inkomst skulle vara att de vill behålla områdets attraktionsvärde genom att 

minska risken för att ha utslagna grupper i området (Popoola 2002, s 213). Det handlar då om 

att man anser att de tillhör en grupp som man inte själv tillhör och som man vill upprätthålla 

en gräns mot. Fördelen med den lilla orten är också att de offentliga platser som finns är till 

för alla vilket innebär att segregation inte får samma genomslagskraft som i större städer 

(Popoola 2002, s 49). Abdi tar också upp exempel om att han har vänner som bor i 

segregerade områden och som ”inte vill lära sig” svenska eller umgås med svenskar. Kan det 

kanske vara så att man kan se detta som ett tecken på att segregation föder segregation och att 

den i och med det också reproduceras och upprätthålls? 

 

5.7. Språkets betydelse för att klara sig i samhället 

I Eastmonds studie (2011) upplever informanterna att introduktionsprogrammet har varit för 

standardiserat. Många av dem har velat komma ut i arbete tidigare men 

introduktionsinsatserna och då främst språkstudierna, har varit ett hinder för att snabbt komma 

ut på arbetsmarknaden. Språket är en grundläggande del för att känna tillhörighet och det är 

svårt att bli ett ”vi” med en grupp som man inte förstår eller talar samma språk. Detta kan 

knytas till Bauman och Mays teorier om in- och utgrupper och att det är svårt att identifiera 

sig och känna sammanhållning med människor som inte talar samma språk (Bauman & May 

2006, s 47).  

 

För våra informanter har språket varit den viktigaste nyckeln som de beskriver ligga till grund 

för att de andra delarna för etablering ska bli möjliga. De ser svenskundervisningen i 

introduktionsprogrammet som grundläggande för att kunna lära sig språket och främst 

grammatiken men anser också att undervisningen inte är tillräcklig för att klara sig. 

Förutsättningarna för lärande är olika och flera av våra informanter har inte studerat i sina 

hemländer och upplever därför det som svårt att sätta sig i skolbänken för att lära sig språket.  

 

”Det svåra är att jag inte har studerat tidigare, bara lite på privatskola när jag 

var liten. Jag är inte nöjd med hur jag har lärt mig, det är svårt.” (Muhammed) 
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De har också i flera fall utvecklat egna strategier för att lära sig språket så bra som möjligt.  

När vi intervjuar Abdi har han en parabol liggande på balkongen. Den har han valt att inte 

koppla in, han vill bara titta på svensk tv för att på så vis lära sig språket ännu bättre. Han 

berättar också om att han har vänner som bor i mer segregerade områden som ringer till 

honom när de behöver hjälp att ta kontakt med myndigheter för att de helt enkelt inte kan göra 

sig förstådda. Tv och dator använder de flesta som ett utbildningsredskap, Zhara berättar 

exempelvis om att hon sitta vid datorn med ett lexikon bredvid sig för att lära sig mer och att 

hon och Hamid ofta bara pratar svenska i hemmet för att öva. Även Nuur använder sig av 

datorn och chattar på svenska för att lära sig skriva bättre, han menar att delarna i 

introduktionsprogrammet hör ihop och att praktiken är väldigt viktig för språket.  

 

”Språket är ett måste. Det är viktigt för allt. För livet, jobb och för att bo här så 

måste man lära sig. Det finns många som har läst SFI men de kan ändå inte 

prata, de kanske kan grammatik och kan prata utifrån boken men inte annars. Det 

är jätteviktigt att komma ut på praktiken och lära sig mer.” (Nuur) 

 

Det egna ansvaret lyfter de alla fram. Muhammed upplever att han inte har gjort tillräckligt, 

han menar att han måste försöka mer för att han är skyldig kommunen det. Främst för att han 

menar att de har trott på honom och att han inte vill göra dem besvikna. Detta kan ses som ett 

exempel på att han upplever sig som utanför och vill bli en del av de etablerade. 

 

”Jag är inte nöjd med hur jag har lärt mig. Jag behöver mycket hjälp vad det 

gäller studierna. Jag ska kämpa för att lära mig mer.” (Muhammed) 

 

 För honom har det tidigare spelat en stor roll för koncentrationen att hela hans familj inte 

hade kommit till Sverige  

 

”Först när jag kom tänkte jag bara på att familjen skulle komma hit och efter att 

de har kommit att jag skulle lära mig språket och förstå samhället.” (Muhammed) 

 

För studierna har välmående i stort spelat stor roll och de som har studerat tidigare har också 

haft lättare för att ta sig an språkstudierna. 

 

Under introduktionsprogrammet är de personer som vi träffat i flera avseenden exkluderade 
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och skiljda från samhället. De går i skolan med varandra och har praktik främst på en plats där 

de inte har kontakt eller pratar med så många svenskar. Språket är i många avseenden en 

viktig faktor för att komma ut i arbete och därmed också för att integreras i det svenska 

samhället. En annan viktig aspekt är också att för att kunna tillgodogöra sig de rättigheter man 

har när man lever i Sverige måste kunna språket. Detta visar Abdis exempel när han berättar 

om vänner som ringer honom när de behöver hjälp i kontakt med sjukvård eller andra 

myndigheter. Språket utgör en viktig del för sammanhållning och känslan av integration, att 

inte lära sig språket blir en exkluderande faktor som innebär ett utanförskap (Bauman & May 

2006, s 47). 

 

5.8. Praktik och arbete  

Praktiken utgör en stor del av introduktionsprogrammet och de personer som vi har intervjuat 

ser det som både bra och viktigt. I kommunen finns en miljöstation där de flesta av våra 

informanter har haft sin praktik. Deras åsikter om stationen är delade, samtidigt som de tycker 

att det är en viktig del så har deras egentliga önskan varit att ha ett ”riktigt” arbete som 

motsvarar deras önskemål eller tidigare kvalifikationer. Praktikplatserna blir en sysselsättning 

för de utomstående medan de etablerade har ”riktiga jobb”. Våra informanter har bakgrunder 

som; egenföretagare, polis, taxichaufför och förskollärare men ingen av dem har haft en 

praktik inom sitt tidigare område. Abdi som har läst på högskola i sitt hemland och haft en 

egen affär uttrycker att det är bra med praktik, men mest för att det inte finns så mycket att 

välja på. 

 

”Jag trivdes 80 % kan man säga… Skratt… XX är en liten stad så man får inte 

välja, efter min praktik på miljöstationen fick jag en ny praktik på pizzerian, men 

efter det blev det svårare.” (Abdi) 

 

Efter praktiken på pizzerian vände sig Abdi till kommunens Arbetsförmedling för att få hjälp 

att finna en ny praktikplats eller ett arbete. 

 

”Om du vill så kan du plugga sa de (kommunen), men jag vill inte. Jag vill arbeta 

någonstans men det fanns inget jobb. Jag har varit på arbetsförmedlingen många 

gånger. Jag frågade om det fanns möjlighet att göra praktik någonstans men de 

sa ”Nej, tyvärr det finns ingen plats” men att jag kunde få göra praktik om jag 
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själv hittade en plats. Jag åkte till flera städer och sökte men jag fick ingen.” 

(Abdi) 

 

En annan nackdel med praktiken på miljöstationen som våra informanter är överens om är att 

det är mycket invandrare där och att man därför inte pratar så mycket svenska. Detta innebär 

att man inte får de bästa förutsättningarna för att bli integrerade och lära sig språket – man 

förblir en outsider. Nuur har försökt hjälpa sin fru att få tag på en annan praktikplats.  

 

”Jag har själv varit och frågat runt och har ordnat en annan plats nu, i en 

klädbutik. Praktiken är bra men man behöver vara på en plats där inte andra 

pratar samma språk, så att man verkligen pratar svenska.” (Nuur) 

 

Oavsett vilka tidigare kvalifikationer man har så är alltså praktiken oftast densamma. Det är 

svårt att validera tidigare erfarenheter och Muhammed upplever särskilt de omständigheterna 

som svåra. 

 

”Jag har arbetat som chaufför i 28 år i mitt hemland men här har jag inte det 

man behöver. Jag har inget körkort och jag är rädd för att göra teorin på svenska 

eftersom att jag har svårt för språket.” (Muhammed) 

 

Åter igen ser vi hur språket utgör en viktig del och en väg till att ha samma villkor och 

möjligheter till att komma ut på arbetsmarknaden. Att de olika delarna hänger nära samman är 

tydligt. Även om praktiken är menad som en inkluderande process så uppfattas den också av 

våra informanter som en process som exkluderar. De flesta flyktingar som kommer till 

kommunen har sin förlagda arbetspraktik på miljöstationen vilket innebär att det blir ett 

särskiljande från svenskar. De upplever att det gör det svårare att komma in i samhället, lära 

sig språket och att på ett naturligt sätt få kontakt med svenskar. Det finns inte heller några 

större möjligheter att ta hänsyn till informanternas tidigare arbetslivserfarenheter, främst 

eftersom det är en liten ort med få arbetstillfällen. De flesta av våra informanter finner sig 

dock i den plats de tilldelats även om de inte trivs fullt ut. Detta kan ses som att de i viss mån 

accepterat sin status som ”de andra” och att de inte upplever att de har samma möjligheter 

som majoritetsbefolkningen.  Konsekvensen av deras acceptans kan bli att de tappar sin 

drivkraft och att det blir en allmängiltig åsikt hos de utomstående att de inte tillhör. I vår lilla 

kommun är det främst miljöstationen som gör det möjligt att hitta praktikplatser vilket också 
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Abdi uttrycker. Den kritik som Eastmond beskriver om att introduktionsprogrammen är mer 

anpassade till att svara mot det skandinaviska välfärdssamhället går att dra paralleller till då 

det handlar om att få ut dessa människor i sysselsättning men utan möjlighet att kunna ta 

tillvara på individens kompetens eller intresseområde.  

 

Gemensamt för flera studier som undersöker flyktingars upplevelser av vad som bidragit till 

god integration är att arbete anses vara den del som upplevs vara absolut viktigast för att 

etablera sig i ett nytt samhälle (Eastmond 2011, Gustafson 2004 och Ager & Strang 2008). I 

Eastmonds studie (2011) framkommer det också att arbete inte bara upplevs bidra till bättre 

ekonomi utan även anses vara viktig då den enskilde tack vare arbetet också kan bygga upp en 

social identitet. De personer som vi har intervjuat uttrycker på liknande sätt att arbete är en 

viktig del men att språket måste komma först vilket skiljer sig från den tidigare forskning vi 

har tagit del av. I Eastmonds studie (2011) menar också hennes informanter att 

praktikplatserna upplevs som påhittade. Detta kan vi också se tendenser av i vår studie där 

informanterna inte upplever att praktiken i sig har något egenvärde utan att de främst ser det 

som en chans att lära sig språket. Dock upplever de att det är svårt att göra det när de är 

tillsammans med andra flyktingar som talar samma språk. 

 

5.9. Sysselsättning idag 

Gemensamt för våra informanter är att de alla upplever att det är svårt att få ett arbete. De 

arbeten som erbjuds är korttidsanställningar och framtida arbetsutsikter känns osäkra. Abdi 

arbetar på ett flyktingboende för ensamkommande flyktingbarn där han trivs men har en 

kortare anställning.  

 

”Jag har jobb till sista december. Sen kanske jag får lite förlängt. Efter det ska 

jag söka nytt jobb igen. Annars flyttar jag till Stockholm, där finns det 

möjligheter. Stora företag, affärer och så.” (Abdi) 

 

Han liksom våra andra informanter upplever att det är stor arbetsbrist dels i deras 

bostadskommun men också i de närliggande kommunerna. Muhammed har en kortare 

anställning hos flyktingsamordnaren och vill i framtiden arbeta som chaufför igen. För flera 

av våra informanter så har lösningen på arbetsbristen varit tankar om att starta eget. För 

Hamid och Zhara kommer det att bli verklighet under sommaren då de startar en egen 
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livsmedelsbutik.  

 

I vår undersökningskommun är bristen på arbete stor vilket gör det svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Våra informanter har alla brutit upp och flyttat många gånger och när de 

idag har etablerat sig och trivs i den kommun de bor i så är benägenheten att flytta till arbete 

liten. Det egna ansvaret uttalas ofta av våra informanter och flera av dem ser ett eget företag 

som en lättare process än att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Även Nuur har 

drömmar om att starta eget längre fram, i nuläget studerar han på Komvux för att öka sina 

chanser på arbetsmarknaden. 

 

”Jag vill egentligen öppna något eget, men det finns inte mycket folk här. Jag tror 

att det är därför de (kommunen) sa att det inte gick. Men annars tror jag att jag 

öppnar en restaurang eller en mataffär i framtiden.”  (Nuur) 

 

Detta är ett tecken på en segregerad arbetsmarknad som är svår att ta sig in på vilket också 

korttidsanställningarna vittnar om. Eliassis (2010) studie visar att unga kurder uppfattar 

arbetsmarknaden som en diskriminerande arena och att de upplever att de blir bortvalda på 

grund av att de har en annan etnicitet. Detta kan också tyda på att arbetsgivarna upplever en 

”vi” och ”dem” känsla och att det främmande skrämmer. Elias talar om de etablerade och de 

utomstående där de etablerade kan se flyktingar och invandrade som ett hot och att det till 

följd av detta också uppstår en ömsesidig spänning (Bauman & May 2006, s 51). Detta kan 

man se som att fientlighet och diskriminering uppkommer på olika arenor och att det också 

uppfattas så av människor som tillhör en minoritet. Eliassi (2006) har bland annat studerat 

diskriminering och rasism hos socialtjänsten och i hans resultat framkommer det att det inte 

förs tillräckligt med resonemang på organisatorisk nivå om diskriminerande processer och 

rasism. De flesta av våra informanter har inte haft någon längre kontakt med 

arbetsförmedlingen och upplever sig inte som diskriminerade, även om de är överens om att 

det är svårt att få ett arbete.  

 

Ager och Strangs (2008) studie som är gjord i Storbritannien visar också att det är svårt för 

flyktingar att validera tidigare erfarenheter och utbildningar och att det därför behövs en 

kompletterande vidareutbildning i det nya landet. Detta ser man också tydligt hos våra 

informanter som har utbildningar som inte går att validera. I Muhammeds fall blir det extra 

tydligt då han under 28 år har arbetat som chaufför men i Sverige inte är behörig att köra bil. 
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5.10. Det sociala nätverkets betydelse för välbefinnande och integration  

Flykten till Sverige har sett olika ut för våra informanter. En del har kommit ensamma medan 

andra har kommit tillsammans med hela, eller delar, av familjen. Detta ser de också kan vara 

både en fördel och en nackdel. Abdi som kom ensam till Sverige ser fördelar med att han 

”tvingats” ut i samhället för att träffa människor och att han också är mer mobil när det 

kommer till att exempelvis flytta till ett arbete. Om hans arbete på flyktingboendet inte 

förlängs kommer han att söka sig till Stockholm där han menar att det alltid finns arbete och 

fler möjligheter. Vi upplever att de av våra informanter som har barn och familj etablerat sig 

på flera sätt i kommunen då deras barn exempelvis går i skola eller deltar i olika 

fritidsaktiviteter. Ju mer delaktiga de är i samhällslivet desto mer benägna är de av att inte 

bryta upp igen, utan ser sin framtid i kommunen.  

 

För Abdi som kom utan sin familj har vänner utgjort en viktig del för att känna välbefinnande.  

När han är ledig åker han ofta iväg för att träffa de vänner han har kvar i den kommun han 

bott i tidigare. Han har också kontakt med sina vänner och sin familj i hemlandet. Med de 

kommunikationsmöjligheter som finns idag (exempelvis internet) är vänner och familj aldrig 

långt borta även om han saknar den fysiska närheten. Abdi ser fram emot att söka 

medborgarskap för att kunna åka och hälsa på sin familj i hemlandet. 

 

”Jag vill bli medborgare först. Jag har inget pass, inget svenskt pass och inget 

pass från mitt hemland. Jag hoppas att jag får medborgarskap… och det är det 

viktigaste för mig. Jag vill hem och hälsa på, det ska jag göra så fort jag får 

medborgarskap. Kanske vara hemma en månad och hälsa på vänner och familj. 

Men jag tänker att jag vill bo och leva mitt liv i Sverige.” (Abdi) 

 

De flesta av våra informanter har mycket kontakt med släkt och vänner genom internet och 

via telefon. Zhara och Hamid har inte någon direkt släkt kvar i sina hemländer utan har också 

kontakt med släkt och familj, som idag är utspridda över världen, genom internet. Nuur pekar 

på samma sak, att även om han har släkt i Stockholm så har han inte särskilt mycket mer 

kontakt med dem än med den släkt han har i andra delar av världen.  

 

Att prata om flyktingar som en grupp med samma behov och förutsättningar blir 
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problematiskt då de och deras förutsättningar skiljer sig åt, främst då det gäller tidigare studie- 

och yrkeserfarenheter. Abdi hade exempelvis en högskoleutbildning när han kom till Sverige 

medan Muhammed endast läst en kort period på privatskola som liten, vilket innebär att de 

redan här har skilda förutsättningar för att studera och öka sina chanser till ett etablerat arbete. 

Att komma till Sverige utan sin familj behöver inte heller betyda att man mår sämre än de 

individer som anländer tillsammans med sin familj. Även om familjen i exempelvis 

Gustafsons studie (2004) upplevs vara en viktig del för välbefinnande eftersom den bidrar till 

stabilitet i en tid som annars präglas av många förändringar så finns de också personer som 

exempelvis Abdi som ser fördelarna med att komma till Sverige ensam. I Eastmonds studie 

(2011) har de som intervjuats beskrivit en känsla av att vara kategoriserade som 

traumatiserade av såväl allmänheten som av professionella, vilket har upplevts som ett hinder 

för etableringen. Våra informanter upplever att de idag har en god hälsa även om det stundvis 

har känts svårt. 

 

5.11. Framtiden i Sverige 

Trots att våra informanter inte själva har valt att flytta hit, utan har flytt sina hemländer, så har 

de snabbt anpassat sig till livet i Sverige och ser sin framtid här. Muhammed menar också att 

han känner sig svensk. 

 

 ”Jag har ju de sista fyra siffrorna och bor här… då är man ju svensk!” 

(Muhammed) 

 

Flera har uttryckt att det är skönt att äntligen kunna planera sin framtid vilket varit svårt i 

länder där det har pågår krig. För Shakiba har det nya livet i Sverige inneburit fler möjligheter 

än vad hon haft som kvinna i hemlandet. Både hon och Nuur uttrycker speciellt att det är 

bättre för kvinnor att leva i Sverige och att det inte är ett alternativ att flytta tillbaka till 

Afghanistan.  

 

”I Afghanistan får inte kvinnor bestämma någonting själva. Där bestämmer 

mannen eller föräldrarna. Här får kvinnor själva bestämma vad de vill göra och 

det är bra. Det fanns inte de möjligheterna i Afghanistan.” (Nuur) 

 

”Jag vill bo här och bli svensklärare i framtiden, jag vill aldrig flytta tillbaka till 
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Afghanistan. Vi följer vad som händer på nyheterna men vi vill inte tillbaka.” 

(Shakiba) 

 

I Eastmonds studie tyckte merparten av informanterna att de nya rollerna i Sverige var svåra 

att ta till sig. I vår studie pekar ingenting på att de upplever de nya rollerna som svåra. Nuur 

menar tvärtom att det är väldigt positivt att kvinnor har samma möjligheter som män i Sverige 

och att det inte fanns möjligheter för Shakiba i hemlandet. Detta främst på grund av 

samhällsstrukturen och en lång tradition av att män står över kvinnor. Någon oro över att 

familjestrukturerna ändrats har inte uttryckts hos någon av de familjer vi intervjuat och här 

skiljer sig vår studie från exempelvis Gustafsons (2004) där många av informanterna uttryckt 

oro över de förändrade familjerollerna.  

 

Zhara uttrycker tydligt sina känslor av att tillhöra det svenska samhället. 

 

”Det här (Sverige) är mitt land faktiskt, jag har integrerat mig!” (Zhara) 

 

När Zhara talar om att hon ”har integrerat sig” tyder det på en assimilerad tanke om 

integration och att det är hennes eget ansvar att bli delaktig i samhället. I Jacobsson 

Petterssons studie visar också hennes informanter att de anser att de själva har ett stort ansvar 

för att bli delaktiga och inkluderade i samhället och hade en väldigt svag tilltro till 

samhälleliga åtgärder för inkludering. Liksom i hennes studie visar också våra informanter på 

en stark känsla av ansvar för sin delaktighet och integration. Våra informanter uttrycker att de 

vill umgås med svenskar och vissa av våra informanter uttrycker rakt ut att de inte vill umgås 

med andra flyktingar. Detta pekar mot att våra informanter också ser det som att det är två 

grupper där de vill tillhöra de ”etablerade”, alltså i det här fallet svenskar (Bauman & May, s 

51). De vill lära sig språket, arbeta med svenskar och har i vissa fall gett upp sina egna tankar 

om vad de vill göra – de har accepterat introduktionsprogrammet och de möjligheter de får.  
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6. SLUTDISKUSSION 

Sammanfattningsvis upplever våra informanter att alla delar av introduktionsprogrammet har 

varit viktiga och hör nära samman. De upplever att de har kunnat påverka sin boendesituation 

och att det är viktigt att ha ett hemtrevligt boende. Språket ser våra informanter som den 

viktigaste nyckeln för att kunna etablera sig inom andra områden i samhället. Dock anser de 

inte att studierna (SFI) räcker utan att man har ett stort eget ansvar i det fortsatta lärandet. 

Praktiken menar de också utgör en viktig del i programmet men ser den samtidigt som en 

exkluderande process eftersom att de gör praktiken tillsammans med andra flyktingar. Att de 

gör praktiken på samma ställe innebär att de inte kan öva på språket i den utsträckning de 

önskar och de ser egentligen inget egenvärde med praktiken som arbete. Våra informanter 

anser också att det finns fördelar med att de bor på en liten ort då det inte finns någon utbredd 

segregation och man lever tillsammans med svenskar. Vidare menar de att just 

småskaligheten på orten har spelat en stor roll för att känna sig inkluderade. Att det inte är 

någon boendesegregation och att man lever tillsammans med svenskar ser de som en 

avgörande del för att bli etablerad. Flyktingsamordnarens engagemang och personliga 

kännedom om informanterna har också spelat en central roll för deras upplevelser av ett bra 

bemötande och de har fortfarande idag en nära kontakt.  

 

Vår studie visar att informanterna med hjälp av de olika delarna i introduktionsprogrammet 

upplever sig som integrerade på flera plan. Det är dock inte under introduktionsprogrammets 

tid som de upplever problem. Det är när introduktionsprogrammet tar slut och det verkliga 

livet tar vid som man stöter på patrull, främst då det handlar om att få ett arbete. Varken i 

introduktionsprogrammet eller senare har informantens tidigare yrkeserfarenheter eller 

kompetens tagits tillvara. De av våra informanter som har arbete har korttidsanställningar. 

Alla har en önskan om att få ett ”etablerat” arbete. Det etablerade arbetet ses som ett arbete 

bland svenskar och som är varaktigt. Det är också här vi ser problemen i 

integrationsprocessen. Även om det i introduktionsmålen står att den enskilde ska ges 

förutsättningar till att bli självförsörjande så är dessa förutsättningar ändå begränsade. Våra 

informanter har sökt arbete utan framgång och merparten av våra informanter ser en lösning i 

att starta eget.  

 

En god integrationspolitik skulle ge invandrade och flyktingar arbete och det är där 

svårigheterna ligger idag. Staten har vid årsskiftet 2009/10 genom reformen om Propositionen 
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”nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd” 

tagit över ansvaret för arbete från kommunerna. Förhoppningen med den nya reformen är att 

tiden för flyktingar och nyanlända att komma ut i arbete ska förkortas. Arbetsförmedlingens 

expertis ska bättre än kommunerna kunna ta tillvara på individens kvalifikationer.  De 

invändningar reformen har fått är att det finns en risk att man går miste om kommunernas 

redan uppbyggda kontaktnät då det gäller praktik och arbete. Detta ser vi inte som någon risk i 

vår undersökningskommun då praktiken främst är förlagd till en miljöstation och kopplingen 

mellan praktik och arbete saknas. Det som är ett problem är däremot att det finns stora 

begränsningar på arbetsmarknaden och vi tror egentligen inte att statens övertagande av 

ansvaret kommer att innebära någon direkt skillnad i den lilla kommunen. Det som skulle 

kunna hända är att det blir ett avsteg från den personliga relationen från flyktingsamordnaren 

och att arbetsförmedlaren inte får samma övergripande bild av individens helhetssituation och 

eventuella individuella begränsningar. Samtidigt ser vi att ingen av våra informanter jobbar 

med det som de har jobbat med tidigare och att man inte lyckats ta tillvara på vare sig deras 

kvalifikationer eller ambitioner vilket inte bara är ett problem i vår lilla kommun utan också 

på nationell nivå.   

 

En bra integrationsprocess skulle innebära att man får riktiga jobb. Eftersom att arbete är en 

så stor och viktig del av integrationen så anser vi att man i ett tidigare stadie bör se till och 

verka för individens ambitioner med utgångspunkt i kvalifikationer och tidigare erfarenheter. 

Exempelvis skulle man innan flyktingar blev placerade i en bosättningskommun kunna ha ett 

inledande samtal där man också kunde beakta individens framtidsvisioner. På så sätt skulle 

man i mån av möjlighet kunna matcha individens kompetens till en kommun där den 

arbetskraften också behövs. Man kan dock inte bortse från de samhälleliga attityder och 

fördomar som också ligger till grund för att våra informanter och andra flyktingar och 

invandrade har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta visar också Eastmonds studie 

där det blir tydligt att flyktingar kategoriseras till att exempelvis vara traumatiserade och att 

inte vara ”som vi”. Förhoppningen om den nya reformen är dock att tiden innan flyktingar 

och nyanlända kan komma ut i arbete ska förkortas, detta bland annat genom 

arbetsförmedlingens expertis och att de ska ta tillvara på individens kvalifikationer.  

 

Utöver bristen på arbete så ser vi och våra informanter framför allt de positiva delarna av den 

lilla kommunen och dess betydelse för integrationen. De uttrycker flera gånger att de trivs, att 

det är tyst och lugnt och att de känner sig etablerade. Den lilla kommunen, menar de, 
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kännetecknas av en närhet till både flyktingsamordnaren och att det på många sätt underlättar 

delaktigheten i samhället. Flera gånger tar de upp just den lilla ortens betydelse och tar upp 

nackdelarna med att komma till större städer med den utbredde boendesegregation som råder. 

De hänvisar det till vänner och bekanta som har förlorat sin vilja att komma in i samhället.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta att det vore intressant att göra om studien i kommunen om ett par 

år för att se hur de olika introduktionsdelarna uppfattas och om den nya reformen bättre har 

kunnat tillvarata individens kvalifikationer och intresseområde då det kommer till arbete.  
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Hej! 

 

Vi heter Cecilia Danielsson och Emelie Qviberg och läser till socionomer. Nu gör vi ett 

skolarbete där vi vill undersöka Din upplevelse av integration- och introduktionsprogrammet. 

Skulle Du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju med frågor om 

introduktionsprogrammet? Det finns tillgång till tolk. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 

är anonym i vår studie.  

Vi hoppas att Du vill vara med och hjälpa oss!  

 

Med vänliga hälsningar 

Cecilia Danielsson och Emelie Qviberg 

Telefonnummer: XX 

Mail: XX 

 

 

Hi, 

Our names are Cecilia Danielsson and Emelie Qviberg. We go to school to become social 

workers. Now we are doing a school work where we want to explore your experience of the 

integration- and introductionprogramme. Would you be willing to participate in an interwiev 

with questions about the programme? We have access to an interpreter. Your participation is 

completely voluntary and you are anonymous in the study. 

 We hope that you are willing to help us! 

 

Best regards 

Cecilia Danielsson and Emelie Qviberg 

Phonenumber: XX 

E-mail: XX 
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Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv?  

Vilket år är du född?   

Vilket är ditt hemland? 

 Levde du där innan du kom till Sverige?  

 

Resan till Sverige 

Vilket år kom du till Sverige? 

Kom du ensam eller tillsammans med någon?  

Har du bott i fler kommuner än i XX? I så fall vilka? 

Vilka förväntningar/föreställningar hade du om Sverige innan du kom hit?  

 

PUT (permanent uppehållstillstånd) 

När fick du uppehållstillstånd?  

Hur var dina tankar kring det?  

 

Ankomst till XX 

Trivs du bra i XX? 

Vad fick dig att flytta till XX?  

Kan du berätta om de första dagarna i kommunen? 

Vad hände när du kom hit? Hur upplevde du mottagandet i kommunen?  

Vad gjorde du under dina första dagar i XX?  Hur såg kontakten med kommunen ut?  

 

SFI (Svenska för invandrare) 

När började du på SFI?  

Har du läst färdigt SFI? 

Hur upplevde du den tiden?  

Upplever du att dina svenska språkkunskaper har hjälpt dig?   

På vilket sätt? 
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Tankar kring introduktionsprogrammet 

Hur har du upplevt introduktionsprogrammet? Hur tyckte du att introduktionsprogrammet 

var?  

Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?  

Har programmet hjälpt dig att känna dig ”hemma” i kommunen? Varför, varför inte kan du ge 

exempel? 

Vilka delar i introduktionsprogrammet upplever du har varit viktigast för dig? Vad var minst 

viktigt, varför? 

Har du saknat några delar som borde funnits med i introduktionsprogrammet? 

 

Boende, fritid, socialt nätverk (social integration) 

Var bor du någonstans nu? Hur trivs du med ditt boende?  

Bor du ensam/tillsammans med familj/övrig släkt/vänner?  

Hur är omgivningen i ditt bostadsområde?  

Känner du någon i ditt bostadsområde? Hur har du lärt känna dem?  

Umgås du med någon i ditt bostadsområde? Vad gör ni när ni umgås? 

Vad gör du på fritiden?  

Vem vänder du dig till om du behöver hjälp med något? 

 

Hälsa och välmående 

Tänker du ofta på ditt hemland?  

Har du någon att vända dig till om du behöver prata med någon? 

Har din hälsa påverkat dig i introduktionen? 

 

Praktik/ Jobb (ekonomisk integration) 

Arbetade du i ditt hemland? Med vad?   

Har du studerat i ditt hemland?  

Vad gör du nu?  

Har du haft någon praktikplats i kommunen?   

Var praktikplatsen inom något av dina intresseområden?  

Hur trivdes/trivs du? Varför/varför inte? Kan du ge exempel?   

 

Övriga tankar kring integrationen 

Finns det andra faktorer som känns viktiga eller avgörande för att trivas i Sverige?  
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Vilka är i så fall dessa? (T.ex. familj, vänner, föreningsliv, övriga fritidsintressen, barnomsorg 

och skola). 

 

Framtiden 

Vad har du för tankar om framtiden?  

Känner du att du har fått möjligheter till att kunna jobba med det du vill i framtiden?  

 

Avslutande 

Är det något du undrar över? 

Kan vi kontakta dig för kompletterande uppgifter eller eventuella oklarheter?  

 

(Vi lämnar våra kontaktuppgifter och informerar om att de är välkomna att höra av sig om de 

har några frågor). 

 

 


